
LECTURA

Ajutoare din Ungaria 
pentru înlăturarea 

efectului inundațiilor 
din Valea Jiului

După cum am fost informați de Prefectura județului Hunedoara, 
Comandamentul Apărării Civile din Budapesta, cu sprijinul personal 
al primarului capitalei Ungariei, vine în ajutorul populației din Valea 
Jiului printr-o echipă de 28 persoane și 11 utilaje speciale pentru 
decolmatarea rețelei de canalizare din zonă. Echipa care a sosit în 
noaptea de 10 spre 11 iulie a.c. va efectua lucrări în valoare de 40 
milioane forinți, timp de două săptămâni. Totodată vor sosi ajutoare 
materiale pentru persoanele afectate de inundații în valoare de 6 
milioane forinți.

Miron Cozma, grimuL discurs in libertate
"Mi-au băgat în celulă tot felul de borfași ca să mă 
termine. Le-am arătat că sunt miner $i fără mineri!"

“M-am născut aici, am 
crescut aici, am muncit aici, aici 
am fost mereu. Cei care m-au 
închis au crezut că m-au 
terminat. Se înșală. Unii au crezut 
că mă pot cumpăra cu bani, cu 
funcții și cu altele. Sunt singurul 
lider de sindicat care a acceptat 
pușcăria decăt să vă vând. Am 
gândit minerește și, mai ales, 
românește. Să nu uitați că Valea 
Jiului - spun și eu cum spunea 
Ștefan cel Mare - nu e a noastră, 
nu e a voastră, ci a urmașilor

noștri. Când am văzut tn ziare 
copil furând și cerșind... Copiii 
minerilor mei! Asta n-o s-o mai 
accept. Cu tot ce avem mai sfânt, 
cu Dumnezeu deasupra capului, 
să fim ca întotdeauna și vom 
reuși. Am văzut în ziarele de aici 
pe care mi le-au adus ortacii că 
unii au încercat să vă împartă în 
două tabere șl au reușit. Să vă 
facă disponibillzați șl activi șl să 
vă urâți unii pe alții. Am venit 
acasă și vreau să țineți minte un 
singur lucru: sunteți locuitorii Văii

Jiului cu aceleași drepturi, că 
sunteți mineri, șomeri, că sunteți 
doctori, că sunteți savanțl, că 
sunteți polițiști sau ce sunteți. 
Aici, în Valea Jiului noi am 
început să dăm un exemplu țării 
ăsteia că-n Vale e muncă grea, 
că se poate trăi cinstit și acest 
lucru a deranjat. Pe toți cei care 
au condus politic până acum. Atât 
regimul lui Iliescu, căt și regimul 
acesta (strigăte din mulțime:" 
hoții, hoții, hoții'j. Nu mi-a venit 
și încă nu-mi vine să cred că țara

asta nu e a românilor. Suntem 
români, fraților! Să nu uitați 
lucrul acesta I Cu ajutorul vostru 
am fost și eu în lume și am văzut 
la Organizația Națiunilor Unite 
că românii sunt cotați pe locul 
II în lume ca inteligență și le era 
frică de noi. La ei, peste tot, 
economia era In recesiune. S-a 
ajuns și la noi să se facă la fel. 
De ce ? Pentru că s-a vrut ca

(Continuare în pag. 8)
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Vor li sau nu 
salvate I.TI.TI-urile.'

De la o vreme încoace ne 
bântuie tot felul de vești, care 
mai de care mai apocaliptice, 
între aceste știri preves
titoare de rău, pe lângă 
calamitățile naturale în fața 
cărora omul este tot mai 
vulnerabil, ne parvin și unele 
informații de-a dreptul 
șocante din zona econo
micului. De ce? Pentru că în 
loc să ne așteptăm la o 
relansare cât de cât vizibilă a 
economiei în ansamblul său, 
așa cum s-a promis în 
campania electorală trecută, 
asistăm la o scădere tot mai 
accentuată a producției și 
odată cu aceasta, la creșterea 
importurilor și la scăderea 
nivelului de trai pe fondul 
unei sărăcii generalizate la 
scară națională.

Sesizând o asemenea 
stare de lucruri alarmantă, 
recent dl Vosganian, 
președintele Comisiei Buget 
Finanțe Bănci a Senatului, 
împreună cu dl Cataramă 
(mult controversat șl con
testat de colegii săi de 
partid), președintele Co
misiei economice a Sena
tului, au adresat premierului 
Radu Vasile o scrisoare în 
legătură cu situația

dezastruoasă în care se 
găsesc întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM). Cu toate că 
politicienii și guvernanții 
actuali sunt unanimi în 
aprecierea că aceste firme 
mici și mijlocii trebuie să 
reprezinte o solidă bază 
economică a societății, pe 
temelia căreia se poate 
realiZp și o societate 
prosperă, cum se întâmplă 
în toate țările avansate, la 
noi realitatea arată cu totul 
altceva, anume faptul că 
aceste IMM sunt privite doar 
ca o sursă de formare a 
bugetului, iar conducerile 
acestor firme sunt văzute ca 
niște infractori și oameni 
puși pe căpătuială. Lucrurile 
nici nu pot să stea altfel din 
moment ce se spune că 
circa 80 la sută din IMM (în 
1996 existau circa 600 de mii 
de astfel de firme 
privatizate) șl-au redus 
activitatea sau au dat 
faliment. Atunci de unde să 
mal avem PIB și un buget 
sănătos din care-și trag 
seva și parlamentarii și gu
vernanții?

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Demarează reforma de
fond în învățământ

Ministrul Educației Națio
nale va pune'în aplicare, din 
anul școlar viitor, 1998-1999, 
prirriele măsuri privind refor
ma de fond în învățământ.

Pentru prima dată în 
perioada postbelică a fost 
creată o echipă de spe
cialiști care au propus deja 
un plan nou de învățământ, 
noi programe școlare, ma
nuale mai puțin aglomerate 
și ghiduri pentru profesori. 
Odată cu începerea anului 
școlar vor avea loc modi
ficări esențiale în viața 
profesorilor, elevilor și părin
ților. Generația de elevi care 
va “trăi “ în întregime re
forma a fost denumită 
“Generația '98, a declarat 
Andrei Marga, ministrul 
Educației.

Printre măsurile de re
formă, ministrul Marga a 
menționat structurarea anu
lui școlar în semestre. Astfel, 
de la 14 septembrie, anul

școlar va avea două se
mestre și în toate unitățile 
de învățământ vor fi doar 
câte două schimburi. La 
clasele I și a V-a se intro
duce un nou plan de învă
țământ, iar pentru clasele a 
Vl-a, a XIl-a, respectiv a XIII- 
a, se vor menține actualele 
planuri, ușor modificate. 
Liceele vor putea să-și sta
bilească în mod autonom 
schema orară proprie, 
după planul de învățământ 
existent, dar descon
gestionat.

în clasele l-IV se intro
duce și noul sistem de 
evaluare a cunoștințelor 
elevilor, cu calificative (in
suficient, suficient, bine, 
foarte bine). Pentru că, 
pentru moment, Ministerul 
Educației Naționale nu 
poate produce un stoc 
mare de noi manuale, vor fi

(Continuare în pag. 8)

In ziarul de azi:
• Din țară, din lume (pag. IV) I
• Caleidoscop (pag. V)
• Protestul sindicatelor din 

electricitate continuă (pag. VIII),

F

Banca Internațională a Religiilor S JL 
Sucursala Deva

începând cu data de 13 iulie 1998 nivelul dobânzilor în lei ce se plătesc la 
disponibilitățile din contul curent și depozite la termen este:

1. La disponibilitățile
din conturile curente Persoane Juridice, unități 

de cult și alte instituții 
și organisme 
T 11%

în procente pe an% 
Constituite de: 

Persoane fizice, personal 
deservent de cult

TTÎT
Constituite de:2. La depozite pe 

termen de:__________________________________________________________
Agenți economici Unități de cult Persoane fizice Pers, deserv.

și alte instituții și organisme de cult
Tun*. ” ‘ ' 39% ------------- --------- --- 43% 44%—

JZ%___
m

UMa__
W/o
43%' ~

„______________________________________________________
2 luni - - 30%
3 luni___________ 40%_________________ 43%___________44%

___ 6 luni___________ 39%_________________ 44%___________43% 
___ 2-luni___________32%________________ 44%__________ 43%.

12 luni 37% 38% 47%
24 luni ................ - - _________________

Limita minimă pentru constituirea unui depozit este de 15.000.000 iei pentru persoane Juridice, 
300.000 iei pentru unitățile de cult și persoanele fizice.

Pentru depozitele pe termen de 2 luni se va menține dobânda convenită inițial până la expirarea

40% 
39% 
39% 
37%

43% 
44%

38%

A fast promulgată 
Legea tichetelor 

de masă
Președintele Emil Constantlnescu a promulgat Legea 

privind acordarea tichetelor de masă, Informează un comunicat 
remis de Biroul de presă al Președinției.

Actul normativ urmează să Intre fn vigoare Imediat după 
publicarea tn Monitorul Oficial.

Potrivit Legii tichetelor de masă, salarlațll din cadrul 
societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul 
bugetar, precum șl din cadrul unităților cooperatiste șl al 
celorlalte persoane Juridice sau fizice care încadrează per
sonal prin încheierea de contract Individual de muncă pot 
primi o alocație suplimentară de hrană, acordată sub forma 
tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator.

Valoarea nominală a unul tichet de masă este prevăzută 
până la valoarea de 15.000 lei, la data aplicării prevederilor 
legii, sumă care se Indexează semestrial cu Indicele prețurilor 
de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de 
Comisia Națională pentu Statistică.

Tlchetele de masă pot f! utilizate numai pentru achitarea 
mese! sau pentru achiziționarea de produse alimentare, tn 
zilele fn care salariatul este prezent tn unitate.

Unitățile emitente de tlchete de masă sunt angajatorii care 
au organizat cantlne-restaurant sau bugete sau sunt unități 
specializate care tși desfășoară această activitate fn baza 
autorizației de funcționare acordată de Ministerul Finanțelor.

Tlchetele de masă pot fi utilizate fn unități de administrație 
publică, cantlne-restaurant, bufete cu care unitățile emitente 
au contractat prestarea serviciilor respective.

Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de 
angajator nu se vor lua în calcul la stabilirea drepturilor șl 
obligațiilor care se determină fn raport cu venitul salarial.

Prin Decizia nr. 966 din 30 Iunie 1998, Curtea Constituțională 
a constatat că Legea privind acordarea tichetelor de masă a 
fost adoptată cu respectarea dispozițiilor constituționale.

DEVA
CURSURI 

DE LIMBA 
ENGLEZĂ CU 
PROFESORI 

DIN SUA 
între 13-16 iulie 

1998, orele 9,30 și 
17,30, la Biserica 
Baptistă "Sfânta 
Treime" de pe str. 1*1. 
Kogălniceanu, nr. 14, 
din Deva, se orga
nizează cursuri de 
limba engleză cu 
profesori din SUA.

Campionatul 
Mondial de 

fotbal
Sâmbătă, 11 iulie, în 

finala mică, pe stadionul St. 
Denis din Paris, își dispută 
locurile 3 și 4 formațiile 
OLANDEI și CROAȚIEI.

în finala mare, du
minică, 12 iulie, o partidă 
de mare atracție în care se 
decide titlul mondial: 
BRAZILIA-FRANȚA.

Ambele meciuri se 
transmit la TVR1 de la ora 
21,50.

Cea mai modernă fabrică de lapte
4

La 1 octombrie a.c. la 
Rlșcullța va Intra pe producție 
cea mal modernă fabrică de 
lapte din România. Investiția este 
privată șl reprezintă un gând pus 
în practică de către un fiu al 
zonei, dl Sorin Rișcuța. Pentru 
câteva amănunte despre 
această frumoasă Idee, l-am 
rugat să ne facă câteva 
precizări.

- Die Sorin Rișcuța, într-un 
viitor apropiat la Rlșcullța se va 
Inaugura una dintre cele mai 
moderne fabrici de lapte șl 
specialități. Vă rugăm să ne 
faceți o scurtă prezentare.

- Fabrica de lapte pe care o 
vom Inaugura la 1 octombrie a.c., 
la Rlșcullța, este de fapt o Idee 
pe care am avut-o cu mal mulți ani 
în urmă, întrucât zona a 
înregistrat un declin economic, 
iar specificul locurilor fiind creș
terea animalelor, am considerat 
oportună o asemenea afacere, 
care implicit vine în sprijinul multor

^rescătorideanimale^^^^^

din România
- Când s-a început efectiv 

investiția?
- Primele lucrări le-am 

efectuat în august 1996, prin 
începerea cumpărării terenurilor 
aferente șl demararea con
strucției.

La Rișculița
Aș putea să vă spun că 

întregul complex al fabricii este 
unul modern, Iar utilajele de 
prelucrare a laptelui șl a 
derivatelor din gama "Sorllact" - 
smântână, Iaurt, lapte pasteu
rizat, cașcaval, brânzeturi etc - 
se face pe o tehnologie de ultimă 
oră din Germania.

- Care este capacitatea 
zilnică a fabricii de prelucrare a 
laptelui șl câți oameni îșl vor 
găsi un loc de muncă aici?

- Având în vedere că utilajele 
sunt performante, capacitatea de 
prelucrare poate să ajungă de la 
15.000 litri lapte pe zi, cât este în

prezent, până la 30.000 de litri 
de lapte. Activitatea se va 
desfășura în două schimburi șl 
vor beneficia de un loc de 
muncă 14 oameni pe schimb. în 
total, Tntr-o primă fază vom 
avea circa 30 de salarlațl.

Cel mal Important lucru îl 
reprezintă însă faptul că de 
această Investiție vor beneficia 
circa 3000 de gospodării 
Individuale din zona Brad.

- Ce ne puteți spune 
despre un eventual raport preț
- calitate?

- întrucât amplasarea 
fabricii este aproximativ în 
centrul zonei de unde adunăm 
laptele, costurile cu transportul 
sunt reduse, Iar tehnologia fiind 
una performantă, raportul preț
- calitate va fi în favoarea 
clientului. Dacă este să 
discutăm de o valoare totală a 
întregii Investiții, aceasta se 
ridică la aproximativ 5 miliarde 
de lei.

Corne! POENAR „
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SÂMBĂTĂ
11 IULIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

lași! 8.10 Telemondial 9.05 
Feriți-vă de măgăruși 10.05 
Viața ca în viață (s) 10.55 Fa
milia Cordier - judecător și 
polițist 12.30 Ordinea publică
13.30 Ecranul 14.30 Video- 
magazin 16.30 Povestirile lui 
Donald Rătoiul (d.a) 16.55 
Planeta CNN, I (do.) 17.40 
Justiție militară (s, ep. 19)
18.30 Hollyoaks (s, ep. 85) 
18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă „săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, Meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 6) 21.25 
Telemondial 22.00 Turneul fi
nal al Campionatului Mondial 
de Fotbal - Franța ’98: Olanda 
- Croația 24.00 Arena cupei 
mondiale

TVR 2
7.00 Buddha din suburbie 

(s, ep. 2) 9.00 Comorile lumii
9.30 Pas cu pas... prin 
Toulouse 10.30 Documente 
culturale 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Treizeci de 
minute cu Paul Goma (ep. 1,

DUMINICA
12 IULIE

TVR I
7.00 Bună dimineața, de la... 

Cluj-Napoca! 8.10 Telemondial
8.30 Lumină din lumină 9.05 
Colț Alb (d.a) 9.55 Luna iulie - 
Luna filmului „Arlechino”!
10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 14.30 Turnul Ba
bei 16.15 D.a. Aladdin 16.40 
Documentar National Geo
graphic 17.40 Star Trek-Deep 
Space 9 (ep. 65) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 86) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar 
o vorbă „săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 D-na King, 
agent secret (ep. 27) 21.20 
Telemondial 22.00 Turneul Fi
nal al CM de Fotbal - Franța 
'98: Marea finală Brazilia - 
Franța 24.00 Ciclism: Turul 
Franței (rez.)

TVR 2
8.30 Turneul final al CM de 

Fotbal - Franța '98 (r) 11.00 
Comorile lumii 11.30 TVR lași
13.30 Creanga de aur 14.00 
Oppenheimer (ep. 2) 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase 
melodii populare... 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 

^16.00 Veronica - Chipul iubirii

A-/ 1 UNI
f/țpȚ 13 IULIE

TVR 1
10.00 Ferestre deschise (r) 

11.00 Opera Mundi 11.40 
Telemondial 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 18.30 Katts și 
câinele (s, ep. 44) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 256) 19.00 
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. 6) 22.45 Jurnalul 
de noapte 23.00 Ciclism Turul 
Franței (rez. zilei) 0.10 Canary 
Wharf (s, ep. 175)

TVR 2
10.00 Fotbal Turneul Final al 

CM - Franța '98 - finala (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.00 
D-na King, agent secret (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleză 15.35 
D.a.16.00 Veronica - Chipul 

K____________________________

r) 14.00 Oppenheimer (s, ep. 1)
15.35 Regina celor 1000 de ani 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s, ep. 84) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 160) 17.40 
Tradiții 18.10 Planeta cinema 
(r) 19.00 Sporturi extreme (do)
19.30 Teatru TV Mari actori în 
mari comedii ale dramaturgiei 
românești

ANTENA 1
7.00 Știri/Sport 7.55 Berlin 

Express (f, acțiune, spionaj, 
SUA, 1984) 9.15 O echipă 
fantastică (d.a., ep. 31) 9.45 
Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a) 10.15 Alertă pe 
plajă (s, ep. 4) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Vedeta în papuci 16.30 Uragan 
în paradis (f, ep. 4) 17.15 
Spitalul universitar (s, ep. 4) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 100)
19.30 Vrei să ne distrăm sâm
bătă seara? 20.00 Libertate 
furată (dramă, SUA, 1996)
21.30 A 3-a Planetă de la Soare 
(s, ep. 42)

PRO TV
9.15 Focul ucigâș (f, SUA, 

1991) 11.30 PRO Motor 12.00 
Heights (s, ep. 5) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O căsnicie 

(s, ep. 85) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 161) 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 37) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Consiliu de familie (f, 
Franța, 1986) 22.40 Vitrina 
personajelor de operă: 
Isabella 22.50 Cum vă 
place...să trăiți maestre! (r) 
23.50 Arii celebre din opere

ANTENA I
7.00 Știri/Sport 8.30 Spirit și 

credință 9.00 Animal Show (s, 
ep. 5) 9.30 Cenușăreasa (d.a)
10.30 Mighty Max (d.a., ep. 20)
11.30 Roata de rezervă 12.30 
Descoperiri (ep. 15) 14.00 
Magazin duminical. Duminica 
în familie 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 101) 19.30 Sparks (s, ep. 
42) 20.00 Prințesa Caraboo 
(comedie, SUA, 1994) 21.45 
Păstrează visul (s, ep. 1) 22.45 
Sandra, prințesa rebelă (s, ep. 
4) 23.45 Microbiștii de la 
miezul nopții (talkshow)

PRO TV
9.00 Mowgli (f, ep. 6) 11.00 

Doctor în Alaska (s, ep. 69) 
12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 13.05 Lano și 
Woodly (div.) 13.35 Vărul din

iubirii (s, ep. 86) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 162) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 
Sănătate, bă-i mai bună decât 
toate (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s) 22.00
Circumstanțe atenuante 
(dramă SUA 1994)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal show (s) 11.00 Prințesa 
Caraboo (f/r) 12.40 Fără limită 
13.00 Mileniul III (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 16)
16.35 Văduva (s, ep. 40) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 102) 19.30 
Dallas (s, ep. 42) 20.20 
Caracatița (s, seria I, ep. 1)
21.15 Omul cu o mie de fețe (s, 
ep. 43) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Arliss (s, ep. 20) 23.45 Nash 
Bridges (s, ep. 1)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

10.00 Profeții despre trecut (r) 

perfectă (s, ep. 29) 13.30 Lano 
și Woodly (div.) 14.00 
Generația PRO 15.10 Gillette 
- lumea sportului 15.40 Șut și 
câștigi! 16.10 Hercule (s, ep. 
71) 17.00 Connan (s, primul 
ep.) 17.50 PRO Fashion 18.20 
Adevărul gol goluț (s, ep. 16)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Mil
lennium (s, ep. 42) 21.00 
Obsesii fatale (f, US, 1993) 
23.00 NYPD Blue - viață de 
polițist (ep. 41) 23.45 Știrile 
PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor

AGASA
9.00 Verdict: Crimă! (r) 9.45 

Nimic personal (r) 10.30 
Dragoste și putere (r) 11.15 
Marielena (r) 12.00 Din toată 
inima (r) 13.30 Secrete de 
familie (r) 14.15 Cinemateca de 
acasă: Buzduganul cu trei 
peceți (r) 16.00 Omul Mării (ep. 
69) 17.00 Marielena (ep. 160)
17.15 Din toată inima (ep. 83)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (ep. 84)
19.30 Magazinul animalelor 
(d.a, ep. 14) 20.00 Salonul 
muzical „Acasă”. Lista lui 
Sava 22.30 Anna celor o mie 
de zile (f, dramă/istoric Anglia, 
1969) 

străinătate (s, ep. 95) 14.05 
Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 14.45 Lumea 
filmului 15.15 Al șaptelea cer 
(ep. 30) 16.00 Formula I: Marele 
Premiu al Marii Britanii 18.00 
Beverly Hills (ep. 130) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
întoarcerea soldatului (f, 
dramă, Marea Britanie, 1982) 
22.00 Cybill (s, ep. 21) 22.30 
Brigada 132 (s, ep. 8) 23.30 
Știrile PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor

AGASA
10.00 Motor Sport Magazin 

10.50 Baschet NBA special 
11.20 Baschet NBA - finale - 
retrospectiva anilor ’70-’80 
13.00 Tenis Wimbledon - 
rezumat 14.00 Fotbal Anglia - 
topul celor mai frumoase 
goluri 15.00 Istoria Cupei 
Mondiale povestită de loan 
Chirilă - 1994 15.30 Cupa 
Mondială 1998 16.30 FIFA 
Magazin 17.00 Retrospectiva 
săptămânii 17.10 Faza zilei
17.30 Sport la minut 17.40 
Babe: Viața lui Babe Ruth (f, 
biografic, 1992) 20.00 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea 
război mondial (ep. 21) 21.00 
Arhiva Neagră (ultimele 
episoade) 22.30 Schimbări 
(melodramă, SUA, 1991) 

11.00 Lumea filmului (r) 11.30 
Insula misterioasă (s, ultimul 
ep.) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura (r/p. I) 12.55 Știrile PRO 
TV 15«15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s, ep. 74) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Mirada de 
mujer (s, ep. 1) 18.00 Familia 
Bundy (s, ep. 1) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei
18.35 Familia Bundy (s, ep. 2)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Inamicul meu (f. SF SUA/ 
Germania ’85) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
118) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s)

AGASA
8.00 Omul mării (s/r) 9.00 

Arhiva neagră (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 Rătăciri (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s, 
ep. 86) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic personal
21.30 Verdict: crimă! (s) 22.30 
Unu, doi, trei (co. SUA ’61)

PRIMA
8.30 Povestiri din Biblie 

(d.a) 8.45 Bailey Kipper 9.10 
Apărătorii galaxiei 10.00 
Prințul Valiant (d.a, ep. 4)
10.45 Inspectorul Gadget 
(d.a) 11.00 Daria (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 14) 12.30 Eurofotbal - 
emisiune sportivă 13.30 
Automobilism 14.00 în 
căutarea dreptății (s, ep. 14) 
15.00 Dragoste înghețată (f, 
dramă, SUA) 17.00 Zona M - 
emisiune muzicală 18.00 
911: Apel de urgență (ep. 21) 
19.00 Știri 19.45 Dispărut în 
Misiune (dramă, SUA, 1982)
21.30 Twisted Tales (s) 22.00 
Istoria Mafiei Americane 
23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 “No com
ment” (r) 06.45 - 07.00 Știri 
locale (r)

ANTENA VDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

PRIMA
8.00 A doua familie - 

documentar National Geo
graphic 11.30 Duminică la 
prânz (talkshow) 14.00 Lumea 
lui Dave (ep. 26) 14.30 
Vedetele dragostei (do) 15.00 
Față în față la Hollywood (ep. 
29) 15.30 Secretele bărbaților 
irezistibili (ep. 14) 16.00 
Videofashion 16.30 Din 
culisele modei 17.00 Un alt 
început (ep. 15/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (ep. 14/r) 
19.00 Știri 19.45 Joc în doi 
(comedie romantică, SUA, 
1995) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 26) 22.30 Nimeni 
nu e perfect (ep. 25) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe. Prima 
divizie - emisiune sportivă

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 l-DEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

PRIMA
7.00 Primă 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, ep. 145) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s, ep. 
147) 20.15 Șantajul (s, ep. 
5)23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

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 locale

ANTENA l-DEVA
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)

neeesee»
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3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Azi sunteți depășit de 
mulțimea de activități 
programate. Familia vă 
este însă alături și vă dă 
sprijinul necesar. Nu luați 
decizii în domeniul afectiv. 
O ieșire, duminică, cu 
persoana iubită, v-ar face 
bine căci sunteți romantic. 
Luni - interes pentru 
chestiunile oculte, dar nu 
toți membrii familiei vă 
împărtășesc ideile.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Interes pentru relațiile 
cu prietenii; ar fi bine să 
luați în considerare 
sfaturile pe care vi le dau. 
O vizită neașteptată vă 
face, sâmbătă, multă 
plăcere. Luni sunteți 
nerăbdător să deschideți 
câteva scrisori, dar în 
casă mai aveți multe de 
făcut.

O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Relațiile cu rudele intră 
pe făgașul normal, de 
aceea vă simțiți ocrotit. 
Duminică, mesaje nume
roase de la prieteni; o 
problemă de care ați uitat 
se cere rezolvată urgent. 
Luni, veți avea o întâlnire 
cu părintele de sex opus. 
Nu dați atenție pro
vocărilor.

□ RAC
(23.VI ■ 23.VII)

O ieșire în afara 
orașului v-ar prinde bine, 
o activitate fizică v-ar 
ajuta să vă debarasați de 
o parte din energia 
excesivă pe care o aveți. 
Duminică aveți chef de 
vizite, de petreceri; e bine 
să fiți mai prudent. Luni, 
vă simțiți odihnit și plin de 
entuziasm.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Ați putea pleca într-o 
călătorie; orice obstacol 
pe care îl veți întâlni va fi 
ușor de înlăturat. 
Duminică vă veți expune 
ideile într-un grup mai larg 
de persoane și veți avea 
putere de convingere. 
Luni, o zi mai rea pentru 
dv; veți fi irascibil și s-ar 
putea să vă certați cu 
cineva.

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Veți fi solicitat să 
ajutați o persoană mai în 
vârstă. O femeie vă dă o 
sumă de bani spre 
păstrare. Duminică, 
cineva vă ajută să depășiți 
multe obstacole. Ar fi bine 
să discutați cu partenerul 
de viață problemele pe 
care le aveți. Luni ar fi 
bine să faceți ordine în 
viața dv particulară, dar 
pentru aceasta este 
nevoie de mai multă 
înțelegere.

neteste»

O BALANȚA 
(23.IX - 23.X)

Situația dv familială 
se va îmbunătăți simțitor, 
rudele apropiate vă vor 
susține. Duminică, 
profitați de farmecul ce-l 
aveți; popularitatea dv în 
rândul celor din jur este 
la apogeu. Luni, s-ar 
putea să vi se propună o 
investiție, dar trebuie să 
fiți prudent.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Ideile vă vin pe 
neașteptate și-i bine să vi 
le notați. Energia dv 
fizică și psihică atinge 
cote maxime, de aceea 
vă puteți implica în mai 
multe activități. întâlnire 
cu prieteni, optimism. 
Luni, supravegheați-vă 
copiii căci dorința lor de 
independență este prea 
mare.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Dorință mare de 
manifestare, dar ceva vă 
împiedică să reacționați 
cum ați dori. Un prieten 
vă sare în ajutor. 
Duminică, ingeniozitatea 
vă ajută în probleme de 
ordin gospodăresc, 
încercați un dialog cu 
colaboratorii dv. Luni, 
verificați totul (mașină, 
acte) înainte de a pleca 
de acasă. Este posibil să 
întâmpinați ostilități din 
partea unei autorități.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

încercați unele 
schimbări în aspectul 
exterior, relaxați-vă. O 
excursie, duminică, s-ar 
potrivi dispoziției dv. 
Inspirație maximă. Luni, 
veți primi oaspeți. Cineva 
vă promite să vă ajute în 
efectuarea călătoriei 
plănuite.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Activitățile casnice vă 
vor absorbi cea mai mare 
parte a zilei. Duminică, 
entuziasm afectiv; veți 
lua o decizie bruscă în 
legătură cu plecarea într- 
o călătorie. Putere 
maximă de convingere. 
Aveți ceva de lămurit cu 
persoana iubită și nu 
este cazul să mai 
amânați discuția. Dacă 
veți fi înțelegător, 
lucrurile vor fi așa cum 
doreați dv.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Aveți impresia că 
lumea ar evolua mai bine 
dacă v-ar asculta 
sfaturile, dar exagerați. 
Cineva din anturaj vă 
împiedică să plecați într-o 
excursie. Relațiile cu 
prietenii se îmbunătățesc. 
Duminică, succese pe 
multiple planuri. Luni, fiți 
atenți cu o femeie dacă 
doriți să inițiați o afacere 
nouă.
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Se lucrează încă în vechiul sistem
Din recenta discuție cu dna 

dr. Dana Hanț Agache, medic 
șef la Dispensarul uman din 
Bretea Română, am reținut că 
înscrierile pe lista medicului de 
familie continuă.

- Acopăr singură toată zona 
comunei și am până în prezent 
2100 de pacienți care au optat 
să le fiu medic de familie. Și în
scrierile continuă.

- Cum ați procedat, 
având în vedere că aveți 11 
sate destul de dispersate?

- Personal, dar și cadrele 
medii ne-am deplasat pe teren 
și am sensibilizat oamenii cu 
această problemă. Au întârziat 
să vină cei care nu aveau tre
cute în buletine codurile nume
rice sau care au amânat sau au 
neglijat problema, l-am înscris 
pe toți, nu am oprit înscrierile 
pentru că sunt ai mei, sunt din 
zona mea și nu puteam să-i re
fuz. încă nu am fost anunțați de 
către Direcția sanitară să mer
gem să actualizăm situațiile și 
pentru a fi acreditați ca medici 
de familie și a semna acel con
tract cadru. Lucrăm încă în ve
chiul sistem.

- Veți menține numărul 
asistentelor?

- Da. Vor fi necesare toate 
cele trei posturi actuale, având 
în vedere populația de 3000 de 
locuitori a comunei și proble
mele care sunt.

S-a scris în numeroase 
rânduri în cotidianul nostru, 
începând chiar după '90, despre 
cum și câtă carte mai ajunge 
pe rafturile bibliotecilor din dife
rite localități ale județului. Con
tinuăm să reflectăm situația 
acesteia, în raport cu cititorii și 
cu necesitățile lor actuale, 
atâta timp cât în cele mai multe 
cazuri locul și importanța ei 
sunt încă subapreciate, dacă 
nu chiar ignorate. De bună 
seamă că pe vremea lui Jules 
Renard altfel stăteau lucrurile

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli), pentru peri
oada 29.06 - 5.07.1998, au 
valori medii și maxime care se 
încadrează în limitele pevăzute 
de STAS-ul de calitate a aeru
lui. Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Hunedoa
ra la data de 5.07.98 pentru 
dioxidul de azot și la data de 
4.07.1998 pentru dioxidul de 
sulf. Pentru amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină 
doar pe zona Hunedoara, va
lorile maxime au fost înregis
trate la data de 29.06.98 și, 
respectiv, la data de 4.07.98.

Pulberile în suspensie au 
valori medii și maxime care 
se încadrează în limita ad
misă de 0,15 mg/mc aer/24h, 
cu excepția zonei Teliuc. Va
loarea maximă a fost înre
gistrată pe zona Hunedoara 
la data de 5.07.98 și depă
șește limita admisă de 2,9 ori.

Zilnic, în.medie, vin aici pentru 
consultație 30-35 de bolnavi, cele 
mai frecvente boli fiind cele 
cardio-vasculare, dar și diabetul 
zaharat, ulcerele, reumatismul 
cronic artrozic ce predomină la 
vârstele înaintate.

- Ce schimbări au inter
venit în activitatea unității, cu 
ce probleme vă confruntați?

- De la 1 iulie am trecut la Spi
talul Hațeg și din punct de vedere

administrativ, nu doar profesional. 
Sperăm să meargă cel outin tot 
atât de bine; spun asta fiindcă am 
avut o colaborare excelentă cu 
Primăria.

Probleme? Nu avem apă cu
rentă, încălzirea o facem cu lem
ne, dotarea este precară. Un mi
nim necesar ar fi un electrocar
diograf. în rest, spațiul ar fi sufi
cient chiar pentru o microclinică, 
dacă cineva s-ar găsi să inves
tească.

S-a reușit amenajarea unei 
locuințe pentru medic, în care locu
iește momentan o asistentă spre 
a se asigura permanența în dis
pensar. Deplasarea pe sate se 
realizează cu șareta cu cal.

Notăm că indicele demografic 
este scăzut, dar se constată o

(e drept, ceva mai departe de 
noi), dacă l-au făcut pe acesta, la 
sfârșitul secolului trecut, să măr
turisească: "Am fost crescut de o 
bibliotecă".

Cititorilor simerieni biblioteca 
din oraș nu le mai oferă prea 
multe în ultimul timp: "E dezolant 
când cel care vine să se inte
reseze de ceva, de noutăți mai 
ales, e nevoit să plece cu mâna 
goală", afirmă dna Gheorghina 
Arhip, directoarea bibliotecii.

Acuzând aceeași lipsă de 
fonduri, interlocutoarea precizea-

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze depă
șirea limitei admise de 17,0 
g/mp/lună: pe zonele Teliuc 
de 5,9 ori și Chișcădaga de 
13,6 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab

sorbite se menține în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați. 
Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite de la unitățile de 
exploatare și preparare a căr
bunelui, au pentru această 
perioadă o valoare medie de 
1414,0 mg/1 și o valoare ma
ximă de 3530,0 mg/1 înregis
trată la 30.06.1998.

Comparate cu valorile pe
rioadei anterioare, se consta
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sensibilă creștere a natalității față 
de anii de după revoluție. Situația 
economico-financiară își pune 
amprenta asupra sporului popu
lației. Populația este îmbătrânită, 
dar șomajul a "adus" și tineri din 
nou la țară, neavând încotro.

Copiii, câți sunt, se bucură de 
o atenție privilegiată. Nou-născuții 
sunt cu vaccinurile și cu vitami- 
nizările la zi, sunt văzuți periodic 
și ori de câte ori este nevoie, 
asistenta pediatră Livia Bacter 
avându-i în atenție. Cei 203 școlari 
se află tot în evidența acestei 
unități medicale, efectuându-se 
controalele și vaccinările perio
dice în timpul optim.

Dna dr. ne spunea cu regret 
că din aprilie nu a mai dat rețete 
compensate deoarece farmacia 
nu le onorează, pe motiv că la 
rândul ei nu a primit banii pentru 
medicamente.

Există aici strădania perma
nentă de a lucra bine, se pune 
suflet în tot ce se face, colabo
rarea în cadrul colectivului dar 
și cu colegii din Hațeg este bu
nă. Laolaltă cu asistentele Lidia 
Scorobete, Simona Bănică și Si
mona Jianu, dr. Dana Agache 
încearcă să acorde o asistență 
medicală promptă și corectă, 
regretând că lipsește pentru 
aceasta dotarea de ultimă gene
rație.

Estera SÎNA

Biblioteca Orășenească Simeria

în așteptarea...
“investitorilor’

ză că în acest an nu s-a înregis
trat încă nici o intrare de carte, 
după ce pe parcursul anului tre
cut fondului existent (de cca 
20.000 de volume) i s-au adăugat 
30 de noi volume. Și cu toate că 
după recenta aprobare a buge
tului local bibliotecii i-au fost 
alocate 10 milioane de lei, dna 
Arhip consideră că suma este 
totuși insuficientă, ținând seama 
nu doar de prețul cărților, ci și de 
celelalte necesități: "Nu avem 
nici măcar o mașină de scris (ca 
să nu mai vorbim de alte mijloa
ce tehnice), materiale pentru cu
rățenie aducem de-acasă iar 
timbrarea somațiilor, spre exem
plu, o solicităm chiar cititorilor". 
Sursele de informare au ajuns și 
ele un lux, pentru că dacă anul 

tă o creștere a materiilor în 
suspensie pe râul Jiu cu 
552,0 mg/1 pentru valoarea 
medie și cu 2121,0 mg/1 pen
tru valoarea maximă.

Din datele primite de la R.A. 
Apele Române, Filiala Tg. Mu
reș, Filiala Oradea și Filiala Cra

iova a rezultat că în cursul anului 
1997, odată cu cele 154,448 
mii.mc ape uzate evacuate în 
apele de suprafață din județul 
Hunedoara, s-au deversat și ur
mătoarele cantități de noxe: 
25430,8 tone materii în suspen
sie, 2180,565 substanțe orga
nice exprimate în CBO5, 
35961,6361 total săruri dizolvate, 
896, 5008 t cloruri, 79,235 t sul
fați. 496,3077 t amoniu, 0,542 t 
detergenți, 234,56'9 t substanțe 
extractibiie și Fe 100,252 t. Din

Ui "pâine"
- Pâine neagră aveți?
- Da, dar numai de asta 

în tavă.
- Vă rog o jumătate.
- Dar nu tăiem...
Dialogul a avut loc mier

curi dimineața la magazinul 
de pâine din Deva (aparți
nând S.C. "Cetate" S.A.), si
tuat în centrul municipiului, 
pe strada 1 Decembrie.

S-a repetat și la unitatea 
similară de lângă farmacia 
"Unu", magazin al aceleiași 
societăți, unde se găsea și 
pâine neagră obișnuită de 
900 grame.

în fața refuzului categoric 
al comercianților, omul ac
ceptă să cumpere o pâine 
întreagă sau pur și simplu 
renunță.

Unii solicită jumătate de 
pâine pentru că li se pare 
prea mult să dea zilnic 2000 
de lei pentru o pâine; alții 
însă nu consumă mai mult și 
decât să o arunce...

Nedumerirea potenția
lilor cumpărători se risipește 
atunci când lucrătoarele ma
gazinului vin și cu scuza 
"așa ni s-a spus de la con
ducere". (?!) (ES.) 

trecut biblioteca era abonată la 
șase ziare și tot atâtea reviste, 
în prezent nu mai există decât 
publicațiile de specialitate pri
mite de la Biblioteca Județeană 
"Ovid Densusianu".

în opinia directoarei bilbio- 
tecii simeriene, lucrurile s-ar 
mai putea îndrepta nu neapărat 
doar cu sprijinul Primăriei lo
cale, ci și al altor binevoitori cu 
oarecare posibilități financiare 
(respectiv sponsorizări), sin
gura instituție de cultură din 
oraș meritând mai multă atenție 
din partea tuturor; "să nu uităm, 
totuși, că orice carte dăinuie 
peste timp, justificând din plin 
investiția în valoarea sa"

A consemnat 
Georgeta B/RLA

substanțele toxice evacuate 
menționăm: cianuri 1,171 t și 
compuși fenolici 5,0261. Dintre 
ionii de metale grele evacuați 
menționăm: 0,525 t crom, 
1,311 t cupru, 0,148 t plumb, 
33,1351 zinc și 0,2051 cadmiu.

Față de anul 1996, rezul
tă reduceri la încărcarea or
ganică exprimată în CBO5 
cu 7281,564 t, cu 2276,58 t 
total săruri dizolvate, cu 
103,132 t săruri de amoniu, 
cu 4,487 t detergenți, cu 
1,935 t la compușii fenolici, 
cu 0,043 t la cadmiu și cu 
80,486 t sulfați. în același 
timp, au fost înregistrate și 
creșteri la următoarele: ma
terii în suspensie cu 
4874,296 t, 0,203 t la cianuri, 
135,31 t substanțe eixtrac- 
tibile, cu 17,845 t zinc și cu 
0,866 t ioni de cupru.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

“întâlnirea moților cu
--------------- -.--------------------------------------------------------------------------y----------------------------------------- --

istoria”

Oaspeți la 
Dupăpiatră
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I Rata inflației in luna iunie |
a fost de 1,3°/o

Rata inflației în luna iunie a 
fost de 1,3%, se arată într-un 
comunicat transmis agenției 
MEDIAFAX de către Comisia 
Națională pentru Statistică 
(CNS).

Pețurile au crescut cu 2,6% 
pe ansamblul grupei de mărfuri 
nealimentare, și cu 1,6%, la 
servicii, și au stagnat la 
mărfurile alimentare. Cele mai 
semnificative creșteri de prețuri 
în grupa mărfurilor neali
mentare au fost consemnate la 
energie electrică - cu 19,1%, 
mașini de aragaz, butelii - 3,7%, 
articole de galanterie - 3,3%, 

încălțăminte - 2,6%, mobilă - 
2,5%, cărți, ziare, reviste - 2,4%, 
articole medicale și medica
mente - 2%.

Tarifele la serviciile de trans
port pe calea ferată, precum și la 
abonamentele CFR s-au majorat 
cu 5,3%, cele pentru serviciile de 
igienă și cosmetică - cu 3,7%, 
cinematografe, teatre, muzee - 
3,2%, reparații auto, electronice, 
lucrări foto - 2,6%, confecționat 
și reparat îmbrăcăminte și 
încălțăminte - 2,3%.

în cadrul grupei de mărfuri 
alimentare, prețurile la o serie de 
produse s-au menținut sau chiar 

au scăzut față de nivelul lunii 
anterioare. Cea mai importantă 
creștere de prețuri s-a produs 
la fructe proaspete - cu 13,6%. 
De asemenea, prețurile la 
băuturi alcoolice au crescut cu 
3,6%, cu 3,5% la miere de 
albine și cu 2,8% la pește 
proaspăt.

Față de decembrie 1997, 
rata inflației în luna iunie a fost 
de 24,1%, iar în raport cu iunie 
1997, de 55%. Rata medie 
lunară a inflației, în perioada 1 
ianuarie - 30 iunie 1998, a fost 
de 3,7%. în luna mai, inflația a 
fost de 2,3%.

CONSILIUL CONSULTATIV AL PĂRINȚILOR
Ministrul Educației Naționale, 

Andrei Marga, a hotărât ca, 
începând din anul școlar 1998- 
1999, să fie constituit Consiliul 
Consultativ al Părinților Elevilor.

De mulți ani, părinții elevilor 
au reclamat o supraîncărcare a 
programelor, creșterea numărului 
de meditații, extrem de costi
sitoare, dar și imposibilitatea 
exprimării punctului lor de vedere 
asupra problemelor din în
vățământ, întrucât nu există un 
cadru organizat care să permită 
comunicarea părinților, a declarat 
agenției MEDIAFAX ministrul 
Educației, Andrei Marga. “în țările 
civilizate, învățământul preuni- 
versitar este o întreprindere 

L comună a profesorilor, învă-

ELEVILOR
țătorilor, educatorilor, elevilor și 
părinților", a mai spus Marga.

Noile planuri de învățământ și 
programe școlare au nevoie, 
pentru aplicarea lor, de 
participarea elevilor și a părinților, 
în mod sistematic. Una dintre 
opțiunile politicii educaționale 
europene de azi este crearea 
cadrului instituțional al participării 
sporite a societății civile la 
dezbaterea problemelor de 
învățământ.

Consiliul Consultativ al Pă
rinților Elevilor va funcționa în felul 
următor: în fiecare lună, MEN va 
invita cinci părinți din cinci județe 
diferite, în ordinea alfabetică a 

zonelor, pentru o dezbatere de 
90 de minute pe probleme care 
se vor anunța cu două 
săptămâni înainte.

Părinții vor fi desemnați de 
Inspectoratele școlare, con
form unei proceduri pe care 
fiecare Inspectorat o va face 
publică. în plus, cu prilejul 
prezenței ministrului Educației 
Naționale sau a consilierului 
pentru școli și licee în diverse 
localități, părinții se vor întâlni 
cu reprezentanții MEN. 
Cheltuielile necesare depla
sării la București a părinților, 
la întâlnirea cu ministrul 
Educației, vor fi suportate de 
către inspectoratele școlare.

f OUZ^OVAQU ÂLOcIqIlOOLA 1
I 
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SINAIA. Vedere spre munții Bucegi.

REZERVA VALUTARĂ 
fe A BNR

Rezerva valutară a BNR era, la sfârșitul 
lunii iunie, de peste 2,4 miliarde dolari, în 
scădere cu 60-70 milioane dolari față de 
luna precedentă. “Acest nivel al rezervei 
este bun, in condițiile în care BNR a plătit, 
de la începutul anului, aproximativ 500 
milioane dolari în contul serviciului 
datoriei externe”, a declarat agenției 
MEDIAFAX Adrian Vasilescu, directorul 
Direcției Comunicare a BNR. “Practic, pe 
piața valutară, BNR a vândut, a cumpărat, 
a plătit și, totuși, rezerva a scăzut foarte 
ouțin" a apreciat Vasilescu. De la 
începutul anului, rezerva valutară a BNR 
a oscilat între 2,34 miliarde dolari și 2,52 
.miiiar de dolari.

“Operation Smile” ra 
opera in România 160 

de copii cu malformații
Misiunea caritabilă “Operation Smile” va 

efectua în România 160 de operații chirurgicale 
ortopedice și faciale. Vreme de două săptămâni, 
60 de membri voluntari ai acestei asociații 
medicale non-profit, medici provenind din SUA, 
Canada, Panama, Columbia, Italia și Venezuela vor 
opera în București, la Spitalul “Grigore 
Alexandrescu”, 120 de copii cu “buză de iepure”, 
“gură de lup sau arsuri, iar la Pitești, în Spitalul 
de Pediatrie, 40 de pacienți cu malformații ale 
membrelor. Trei dintre chirurgii ortopezl sunt 
români și vor continua să îngrijească pacienții 
după plecarea echipei “Operation Smile”. în cei 
16 ani care au trecut de la înființarea sa în 1982, 
“Operation Smile” a tratat peste 43.000 de copii 
din 17 țări.

f ...... ........“.........—=-------

Qrupul bancar ^$an fjaolo va 
deschide o filială în Romania
Grupul bancar San Paolo - 

IMI, cel mai mare grup bancar 
din Italia, intenționează să 
deschidă o filială în România, 
în România nu există, pînă în 
acest moment, o sucursală a 

| unei bănci italiene, deși Italia 
j este principalul partener eco- 
i comic al României, având în 
' vedere nivelul schimburilor 
I comerciale (3,6 miliarde de 
I dolari) și numărul de societăți 

">’xte (6.000). Unul dintre 
mnriyele pentru care grupul 
San Paolo - IMI intenționează 
să deschidă o filială îl constituie

^M^HĂBSOPB MAI MULTĂ 
NICOTINĂ DECÎT ALBII

Oamenii de culoare absorb 
mai multă nicotină din țigări 
decât cei din rasa albă, ceea ce 
explică de ce aceștia prezintă 
mai multe riscuri de a se 
îmbolnăvi de cancer la plămâni, 

faptul că afacerile societăților 
italiene în România se 
derulează prin intermediul 
băncilor americane, Jranceze 
sau germane. în aceste 
condiții, societățile italiene 
pierd foarte mult, fiind nevoite 
să plătească comisioane și 
dobânzi către aceste bănci.

Radu Vasile, aflat în vizită 
în Italia, a afirmat că același 
grup bancar fiorește să se. 
implice -și -în- procesul de 
privatizare a sistemului bancar 
din România. Reprezentanții 
grupului San Paolo vor efectua

se arată într-un studiu publicat 
de “Journal of the American 
Medical Association” (JAMA), 
transmite AFP. Din nicotină 
absorbită de corpul uman, 70-80 
la sută se transformă într-o 

o vizită la București, la 
jumătatea lunii iulie, când se 
preconizează începerea 
procesului de privatizare a 
Banc Post și a Băncii 
Române de Dezvoltare 
(BRD). Săptămâna viitoare, o 
delegație a băncii italiene va 
fi prezentă la București, unde 
se va întâlni cu ministrul 
Privatizării, Sorin Dimitriu, 
pentru a discuta strategia de 
privatizare a celor două bănci 
românești. Decizia finală a 
grupului San Paolo va fi luată 
in octombrie

substanță numită cotinină. în 
cazul oamenilor de culoare, 
nivelul de cotinină este mult 
mai mare decât la albi, deși 
primii fumau mal puțin, au 
explicat cercetătorii de la 
Centrul de Control și Prevenire 
a Bolilor din Atlanta.

MEDIAFAX

Observatorul de la Vatican a fost 
ales de către astronomul american Rik 
Hill pentru a privi, în noaptea de joi spre 
vineri, trecerea pe firmament a planetei 
Pluto, a anunțat serviciul de presă al 
Vaticanului, citat de AFP. Această 
apariție a lui Pluto nu a fost vizibilă în 
Europa și în Africa de Nord. De aceea, 
astronomul american a ales 
Observatorul Vaticanului de la

Astronomii vor 
observa de la 

Vatican trecerea 
planetei Pluto pe 

firmament
Castelgandolfo, care are o poziție 
ideală. Rik Hill, de la Observatorul Stew
ard al Universității Arizona, a fost însoțit 
de astronomul Vaticanului, călugărul 
iezuit Guy Consolmagno. Cei doi au 
observat trecerea lui Pluto ce a avut loc 
joi, la ora 22.20 GMT.

Pluto este planeta cea mai puțin 
cunoscută a sistemului solar, pentru că 
nu a fost niciodată “vizitată" de nave 
spațiale de pe Terra. Trecerea sa 
constituie o ocazie rară de a obține 
informații de mare precizie privind 
această planetă, mai ales în ceea ce 
privește eventuala prezență a gazelor 
și norilor. Precedenta trecere a planetei 
Pluto, vizibilă de pe Terra, a avut loc în 
urmă cu zece ani.

ROMA. Fântâna di Trevi.

DHL România a inaugurat un nou terminal 
de operare pe Aeroportul Otopeni

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Valoarea investiției ne
cesare punerii în funcțiune 
a noului terminai DHL, de 
operare de pe Aeroportul 
Otopeni, se ridică ia 
aproximativ un milion de 
dolari, a declarat Dan Bown, 
directorul DHL România. 
Bown a adăugat că 
deschiderea noului terminai 
face parte dintr-un program 
de investiții pe termen lung. 

| El a arătat că, până în 
| prezent, DHL a investit circa 
I 10 milioane de dolari în 
■ România, în cadru! unui pro-

TRENURILE DE CĂLĂTOR! DIn\ 
' REȚEAUA INTERNAȚIONALĂ I ’I
I
!

SNCFR a inaugurat 
serviciul de rezervare a 
locurilor la trenurile de călători 

I din rețeaua internațională. 
| Noul serviciu oferă călătorilor, 
| gratuit, informații în timp real 
: despre circulația trenurilor care 
I aparțin administrațiilor de cale 
| ferată europene. Totodată, prin 
| intermediul acestuia pot fi 
: efectuate, la cerere, rezervări 
• de locuri la trenurile din 
| rețeaua externă. Serviciul a 
| devenit operațional în urma 
I conectării SNCFR la rețeaua
■ internațională de rezervare a 
I trenurilor de călători EPA 
| KURS 90, a declarat Viorel
■ Simuț, președintele SNCFR.

“Avantajul acestui sistem 
I este că elimină timpul de 
| așteptare pentru rezervarea
■ locurilor, acesta fiind, până 

acum, de 3-7 zile, ca urmare a
I faptului că se realiza prin fax”,

gram care a început în 1991. 
"Expedierea documentelor 
și coletelor se va realiza mai 
repede și în aceleași 
condiții de maximă si
guranță", a afirmat di
rectorul DHL România. 
Imobilul în care funcțio
nează nou! terminal 
aparține Holdingului Ion 
Țiriac și a fost închiriat 
companiei DHL. Spațiul de 
operare al terminalului este 
de 1.120 mp. în cadrul 
noului terminai lucrează 56 
de angajați, precum și 10 

a arătat Ion Soare, directorul 
general al Departamentului 
Călători am SNCFR.

Agenția de Voiaj 1 din 
București este prima dintre 
cele 21 agenții CFR cuplată 
la acest sistem, urmând ca, 
în câteva zile, serviciul să fie 
accesibil și în Gara de Nord 
- București, precum și la 
Agenția de Voiaj CFR Cluj. 
“Până la sfârșitul acestui an, 
serviciul de rezervare a 
locurilor va fi instalat la 
nivelul întregii țări", a precizat 
președintele SNCFR.

Investiția are o valoare 
inițială de 90.000 mărci, 
constând în echipamente și 
tehnică de calcul furnizate de 
firma germană TLC, precum 
și de către administrația de 
cale ferată germană.

I 
I 
I
II I
I 
I
I 
i
I 
I
I
I 
I■
I
I
I■I

I

vameși, care se ocupă ■ 
doar de operațiunile DHL. *

DHL operează în I 
România din 1991 iar în | 
prezent are 223 angajați. | 
Compania are repre-. 
zentanțe în 18 județe, care * 
deservesc 45 de municipii. I 
La nivel mondial, DHL | 
operează în 227 de țări și ■ 
are peste un milion de ' 
ciienți. în 1997, valoarea I 
investițiilor realizate de | 
DHL Woirdwide Express | 
s-a ridicat ia 240 milioane . 
dolari. ’
____________ — —
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Reflecția sĂptĂmÂnii f
"Ființa noastră crește odată cu cunoștințele f 

dobândite, se limpezește prin ele și se adună în ■ 
ele. Este tot atât de frumos să înveți pe cât este < 
să trăiești".

J.P Jacobsen

<zA/lozaic
- "Lumea nu e a cui o străbate cu piciorul, ci a cui o înțelege 

cu gândul".
J. Joubert

- "Unii trăiesc fără nici un ideal, fără nici o țintă; trec prin lume 
i a niște fire de paie pe un râu. Nu merg ei, ci curentul îi duce".

Seneca

- “Dacă n-ar exista fericirea altora, nu ne-am sinchisi de 
nefericirea noastră".

Marin Preda

- "Numai nefericitul știe ce-i fericirea. Fericitul nu-i decât o 
marionetă a elanului vieții. Nu face decât s-o ilustreze, dar nu o 
posedă. Lumina nu strălucește în lumină, ci doar în întuneric".

E.M. Remarque

- "Nu există nici libertate, nici cultură fără muncă. Cine crede 
că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, deci 
libertatea și cultura, acela se numără, fără să știe, între paraziții 
societății omenești".

M. Eminescu

- "Și unui dușman se cere să-i respecți durerea".
J.B. Racine

© La ieșirea de la cine
matograf, doamna Pândele îi 
reproșează soțului ei:

- Nu știu ce găsiți voi, băr
bații, la Sharon Stone asta! La 
urma urmei, dacă faci abstracție 
de față, de sâni, picioare și de 
corp, ce mai rămâne de ea?

- Nimic, răspunde soțul. Fă
ră toate astea, seamănă cu 
tine...

© - Ți-a zis Costal că am
fost prima lui soție?

- Așa, pe ocolite...
- Cum pe ocolite?
- Mi-a zis că în tinerețe a 

făcut câteva tâmpenii...

© La școală:
- Copii, povestiți ceva din 

familie, cu cel mult 100 de cu
vinte.

Gigei scrie:
- Mama și-a cumpărat pă

lărie nouă. Restul până la 100 de 
cuvinte le-a spus tata...

© In apropierea unui res
taurant un cetățean stă așezat 
lângă un felinar. Un pieton îl 
întreabă:

- Ce faceți aici?
- Tot orașul se învârte în 

jurul meu. Acum aștept până 
vine și casa mea...

© Doi domni se ceartă și 
ajung la injurii.

- De altfel, spune unul dintre 
ei, eu nu discut cu un imbecil!

- Minți! - îi răspunde celălalt. 
Chiar ieri te-am observat cum 
vorbeai singur pe stradă!

■V

PASTORALA
Cânta mierlița-n dumbravă 
îngânată consecvent 
De un cuc cu voce gravă 
Având lipsă o octavă - 
Parc-ar fi din Parlament.

Se aude și o țarcă 
Undeva, de prin făget, 
Și dumbrava o încarcă
De un scrijelit, de parcă 
S-ar hrăni doar din Buget.

Mai în sus, spre râritură, 
Sacadează-un pitpalac: 
Bateți în zadar din gură - 
Nu aveți legislatură, 
Deci e Dracul tot un Drac!

Dumitru HURUBĂ

iLnirba verde de acasă

© Un om de știință învață 
șoriceii. La apăsarea unui buton 
ce declanșează o sonerie, vor 
primi de mâncare.

După o săptămână, un șo
ricel îi spune altuia:

- Am reușit, în sfârșit, să-l 
învăț pe acest individ ca la apă
sarea butonului să-mi arunce o 
bucată de cașcaval!

© într-un magazin de ani
male de casă Ion întreabă:

- Apoi, nu-i prost câinele 
ăsta?

- Câinele ăsta e la fel de 
inteligent ca mine..., se revoltă 
vânzătorul.

- Și, totuși, ce inteligent pă
rea!

© - Copii, știți ce s-ar fi
întâmplat astăzi dacă Edison 
n-ar fi descoperit electrici
tatea?

- Ne-am fi uitat la televizor 
cu lumânarea, răspunde elevul 
Gigei.

© - Spune-mi, te rog,
cum te împaci cu noul tău șef?

-Așa și așa... Deși spune că 
semăn foarte mult cu un prieten 
de-al lui, simt eu că nu mă vede 
cu ochi buni!

- Poate semeni cu prietenul 
ăla cu care i-a fugit nevasta!

© - Doctore, soția mea nu
mai poate să vorbească. Cred că 
are laringită!

- Să trec să o văd?
- Da, dar treceți peste o 

lună, două...

♦

Uneori îmi pare că pământul 
satului meu mă strigă și acest 
strigăt îl aud prin gura sătenilor ce 
știu să se bucure de pământ și 
vor să-l apere căci de pe urma lui 
trăiesc. Și dacă mă cuprinde 
dorul e dor de iarba verde, păduri 
și izvor, dorul de valea ce curge 
prin fața casei și cântecul pă
sărilor în zori de zi. Iar dacă pe 
mine mă doare profanarea naturii 
e pentru că țin la puritatea 
aerului, curățenia apelor și li
niștea pădurii, dar oamenii din sat 
simt în mod concret și dureros 
orice murdărire a plaiurilor din jur. 
Pe mine mă doare și mă revoltă 
asemeni lor tot ce se întâmplă 
rău acelor sfinte locuri unde am 
copilărit... și mă dor cuvintele lor:

- "Ăștia de la oraș au prins 
gustul pădurilor și pășunilor 
noastre că în fiecare săptămână 
merg pe vale în sus mașini de 
zici că e la raliuri. Se duc la iarbă 
verde! Eu nu zic că nu au și ei 
dreptul la aer curat și apă de 
izvor dar măcar de nu ar lăsa 
atâta mizerie în urma lor. Până 
sus de tot pe vale vezi numai 
orășeni așezați la soare, fac foc

și împrăștie hârtii, ambalaje și 
cutii de zici că au trecut tătarii pe 
acolo. Și săptămâna ce vine 
caută alt loc curat și iar murdă
resc. Ba fac focurt de fiecare 
dată în altă parte ca deja au ars 
toată iarba și pe locurile unde se 
pun ei nu mai pasc nici oi, nici 
capre și nici vacile nu se mai 

opresc acolo. își spală mașinile 
în vale și schimbă uleiul de mo
tor pe iarbă. Noi am plătit pă
șunile și ei vin și le distrug, ani
malele merg pe păduri, dar iarba 
în vale e mai bună! Nimeni nu-i 
poate opri pe nesimțiții ăștia?!”

Oare ar fi tare greu iubiții mei 
orășeni ce mergeți la iarbă ver
de, să faceți focul acolo unde a 
mai fost făcut și la plecare să vă 
adunați propriile resturi ale picni
cului vostru? Iar pentru schim
barea uleiului'sunt punctele de 
autoservice din oraș!

Cuvântul CIVILIZAȚIE vă 
spune ceva?

ina DELEANU

Odiseea Convoiului PQ - 17
în perioada august 1941 - decembrie 1944, Rusia sovietică a 

primit din Statele Unite - în temeiul Legii de împrumut și închiriere, 
precum și din Anglia și Canada, materii prime, materiale, tehnică de 
luptă, muniții etc. Livrările s-au efectuat pe cale maritimă prin 
convoaie. Cea mai lungă rută (18.000 mile) a fost Coasta de Est - 
Canalul Panama - Pacificul de Sud - Oceanul Indian - Golful Persic 
- portul Basra (Iran). O alta (13.790 mile) Coasta de Est - Atlanticul 
de Sud - Oceanul Indian - Golful Persic - Basra și - în sfârșit, cea 
mai scurtă (8.105 mile), dar și cea mai periculoasă și grea, Coasta de 
Est - Atlanticul de Nord - Islanda (unde li se alăturau cargourile și 
escorta britanică) - Cercul Polar, până la Murmansk și Arhanghelsk.

La 27 iunie 1942, convoiul PQ - 17 compus din 33 cargouri (22 
americane, 8 britanice, 2 sovietice, 1 olandez) părăsește Islanda 
având o încărcătură de peste 180.000 tone și o escortă de 22 nave.

între 2-10 iulie 1942, convoiul este atacat în zona Arctică de 
submarinele germane și aviația cu bazele în nordul Norvegiei, fiind 
scufundate 22 cargouri.

După câștigarea "Bătăliei Atlanticului" de către aliați în 1943, 
pierderile s-au diminuat simțitor iar în 1944, în zona Arctică, convoaiele 
navigau aproape nestingherite. PQ - 17 a avut cele mai mari pierderi de 
nave. Următorul convoi, PQ - 18, a ridicat ancora la 2 septembrie 1942.

Studiourile "Wamer Brass" au ecranizat traversarea unui convoi plecat 
din New York spre Murmansk, în filmul "Action in North Atlantic" (Bătălia 
Atlanticului) -1943, regia Lloyd Bacon, cu Humphrey Bogart în rolul titular.

Adrian CRUPENSCHi

® Pentru blazații acestei 
lumi (între 10 și 80 de ani!):

Goethe - indiferent la timp și 
circumstanțe - spre 80 de ani, a 
hotărât să învețe limba persană, 
pentru a putea gusta, de la izvor, 
frumusețea catrenelor lui Omar 
Khayyam. ® Pe un zid al pri
măriei orașului Santiago de 
Compostella (Spania) stă în
crustat cu litere de aur în pere
tele de marmură: "SĂ TRĂIEȘTI 
CA Șl CUM Al MURI CHIAR ÎN 
ACEASTĂ NOAPTE, SĂ MUN
CEȘTI CA Șl CUM ÎN LUME Al 
RĂMÂNE ETERN". Și, printr-o 
asociație de idei, îmi amintesc și 
de cuvintele - "săpate" pe o 
pagină de carte, mai străluci
toare decât marmura! - lui 

"Buddha: "PRIVEȘTE TOTUL CU 
NESAȚ CA Șl CUM L-AI VEDEA 
PENTRU PRIMA OARĂ. PRI- 

I vEȘTE TOTUL CU NESAȚ CA

Șl CUM L-AI VEDEA PENTRU 
ULTIMA OARĂ".® într-un fel se 
vede lumea de la masa judecă
torului, și altfel de sub frânghia 
vibrândă a spânzurătorii. E sim
plu să judeci Viața când nu știi ce 
e foamea, când nu ai fost lovit de 
trăsnetul nenorocirii. Parafrazând 
principiul lui Heinsenberg - con
form căruia "poziția observato
rului modifică lucrul observat" aș 
spune: arată-mi de pe ce poziție 
privești existența, ca să-ți spun ce 
vezi... ©Cineva mă roagă să sin
tetizez în câteva rânduri părerea 
mea despre REVOLUȚIA '89 Și 
ce-a urmat. Simplific așa: situația 
din țara noastră seamănă cu cea 
a unei perechi care - prin lupte,

sacrificii, împotriva tuturor- ajunge 
în fața ofițerului stării civile, e nuntă 
mare, euforie generală, speranțe, 
planuri cu bătaie lungă, nopți de 
dragoste și povești frumoase, daruri 
și jurăminte... Dar, după puțin timp, 
ei descoperă că sunt doi străini, în
cepe vrăjmășia și ura între neamuri, 
încep bârfele nuntașilor, au loc 
altercații, cei doi se scuipă și spun 
lumii toate intimitățile lor, se defăi
mează reciproc, se inventează 
păcate, se terfelesc icoane, TOTUL 
e înveninat ® Descopăr o foarte 
plastică definiție a UMORULUI dată 
de scriitorul italian Enrico Nencioni: 
"Umorul este o naturală predispo
ziție a inimii și minții de a observa 
cu simpatică indulgență contra

dicțiile și absurditățile vieții. Un 
erou în haină de casă, observat la 
toate orele, între zidurile domes
tice, de un servitor isteț și iubit - 
aceasta este imaginea omului 
aflat sub lentila observatorului 
umorist". Cuvintele de pe stela 
funerară ce străjuiește mormântul 
filozofului Heidegger: "Omul este un 
poem pe care ființa l-a început. 
Drumul către o stea, atât și nimic 
mai mult". ®Un mod de a-ți pe
depsi semenii ce nu merită nici 
disprețul-tău: refuzul privirii. "îmi 
voi întoarce privirea, asta va fi de 
acum singura mea negație" - zice 
Bacon. ®De peste Eternitate, 
Petru Creția ne trimite un NOR: 
"Se scutură un nor trecător, cade 
o moale, scurtă, caldă ploaie 
printre raze de soare și aerul 
miroase a flori nevăzute".
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ORIZONTAL: 1) Gol... marcat în 
urma unei evoluții dubioase - For
mulă de apărare în situație limită (pi.); 
2) Plasă întinsă în urma unor pătrun
deri în adâncime - Distincție obținută 
după o... calificare; 3) Vestiți trăgători 
razant la firul ierbii - Demarcări pre
cise făcute la timp; 4) Tonic preparat 
fără consistență! - Gol.de finețe 
realizat... pas cu pas; 5) Ofrandă 
indigenă pe altarul durabilității - 
Protagonista unei evoluții de înalt 
nivel în deplasare; 6) Tradiționalul 
echipament alb al jucătorilor noștri - 
Decis în esență în finalul meciului!; 7) 
Prins cu siguranță pe spațiul porții - 
Tras de la centru direct în bară!; 8) 
Trăgător eficient ușor de manevrat 
(pi.) - Aflat în stare de suspendare de 
pe teren; 9) Scheme de joc învățate 
pe de rost - Piesă mobilă într-un joc 
cu fente; 10) Rezultat scontat după o 
suită de ratări - Marchează un gol 
perfect valabil.

VERTICAL: 1) Rezultat notabil la o întâlnire interțări
- Piese de bază în sistemul defensiv; 2) Titular de drept 
remarcat în apărare - Țintă sportivă pentru unii trăgători; 
3) Scuză alimentară pentru descendenți necopți - Asigură 
controlul balonului la nivel înalt (pl.); 4) Refugiul baloa- 
nelor scăpate de sub control - Gol unic înscris la o 
rejucare!; 5) A lovi cu efect, obținând o deviere laterală - 
Prolific înaintaș al celor de la U.T.A.; 6) Gen de intervenție 
lipsită de fair-play - Capitol verde din monografia roman
tică a luncii; 7) Apar pe teren odată cu cavalerul fluierului
- Protagoniștii unor periculoase atacuri aeriene; 8) 
Remarcat indubitabil la fazele fixe - Tip de interes specific 
ardelenesc; 9) Zonă afectată esteticii aplicate - Atacanți 
periculoși în acțiuni desfășurate la înălțime; 10) Remar
cată în joc cu intervenții surprinzătoare - Tactică decisivă 
în talerul victoriei.

Vas iie MOLODEȚ 
Dezlegarea careului "COMBINAȚII ÎN CAREU" 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) DECAPITARE; 2) ELAN-MIROS; 3) LI-URAT-MA;

4) ATĂTA-ARIN; 5) PAS-PĂNĂ-T; 6) l-IUTE-IVI; 7) DENS- 11
RADIO: 8) AT-IVĂR-ZA; 9) RAITA-ALIN; 10) || 
INTERIMARE. ..
■ «1 M ■■ IM HM Mi

MAT IN 2

1. ... Rg6-
2. Dg8 mat

1. ... f4
2. Dg8 mat

Controlul 
poziției:
Alb: Rc7, Dc8, 
Te2, Tg2
Negru: Rf 1, Cf3, 
P:g3
Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Nf3! Rf4
2. Dc1 mat

Gol.de
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Singer, stare foarte bună. Tel. 
213761, orele 18-20 (7734)

• Vând motoferăstrău (druj- 
bă), american, nou, lamă 45 cm,

VÂNZĂRI 
' CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 1500 
mp, zona Fabrica de Mătase. 
Deva tel. 212057, 218308, 
094561810 (7735)

• Vând un hectar pădure, 
zona Camping Cinciș, cu acces 
de la șosea, ideal pentru con
strucție casă de vacanță și 2,5 
mc cherestea brad, uscată. Tel. 
211307 (7743)

• Vând în Hațeg livadă pruni. 
Tel. 056 148946, seara (7736)

• Vând casă în Spini, apă, 
gaz, anexe, grădină. Tel. 247142 
(7704)

• Vând hală producție (de
pozit), 130 mp, 380 V. Tel. 094 
633224 (8656)

• Vând clădire 274 mp, teren 
1637 mp, situate în Sântandrei 
intravilan, posibilități hală pro
ducție, depozit en gros, preț 
negociabil. Tel. 215044, 094/ 
505309 (8653)

• Vând apartament 2 camere, 
str. 1 Iunie. bl.C.2 bis, ap.2,sc.A, 
parter, Brad, preț negociabil. Tel. 
655310 sau 094561867 (8702)

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

• Vând casă situată în Orăștie, 
str. N.Titulescu, nr. 22, tel. 
242228 (7976)

• Vând apartament 4 camere, 
îmbunătățiri, Orăștie, Pricazului, 
bloc 78/42. (7885)

• Vând casă 5 camere, anexe 
și grădină, Hațeg, str. Suseni, 
30, tel. 777005, după ora 20. 
(7209)

• Vând garsonieră confort 1 
în bloc nou. Tel. 230358 (9025)

• Vând Opel Vectra 2,0 L, 
1991, catalizator, înmatriculat, 
10990 DM, Dacia papuc, 5 
locuri, 1993, înmatriculată pe 
firmă, 25 milioane. Tel. 092/ 
260066 (7713)

• Vând Toyota Corolla DX 
1986, Peugeot J 5 TD - 1991, 
Saviem 7,5 tone, cu prelată. Tel. 
217696 (7729)

• Vând dubă Ford 3 t Diesel 
(motor de 2500 cmc, defect) 
înmatriculată, an fabricație 
1985, calculator 386, cu im
primantă. Tel. 216357 sau 
Boholt, nr. 119 (7731)

• Vând Dacia 1310, an fa
bricație 1995. Tel. 620701 
(3488)

• Vând Volvo 343, benzină, 
an fabricație 1982, neînma
triculat. Tel. 214260, 092 
744408 (8455)

• Vând dubă frigorifică, tel. 
094/525225. (9010)

• Vând Dacia 1310, stare 
bună. Informații Brad, tel. 
655480, seara. (8503)

• Vând convenabil recamier. 
Tel. 228325 (7728)

• Vând unitate alimentație 
publică, vad excepțional, rulotă 
import amenajată pentru co
merț, copiator xerox profesional, 
mașină de înghețată mono- 
fazică, mașină de făcut clătite, 
mașină de uscat rufe, mașină 
de înghețată trifazică cu de
fecțiune ușor remediabilă, labo
rator foto complet. Deva tel. 
212057, 218308, 094 561810 
(7735)

• Vând telefoane celulare, la 
prețuri interesante. Relații la tel. 
094/822898 (7730) 

robot telefonic Panasonic, filtru 
cafea Philips, alarmă încăpere, 
bicicletă mică Pegas. Tel. 
233800 (7748)

• Vând mașini cusut indus
triale, pompă apă, aragaz. Tel. 
225632 (7746)

• Vând videocameră. Tel. 
621911 (7750)

• Vând rochie mireasă, mă
rimea 42. Tel. 217416.

• Vând caroserie ARO 320, 
fără motor, fără cutie viteze, preț 
5.000.000 lei. Tel. 622476 
(3487)

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134. (OP)

• Vând remorcă și disc, sat 
Aurel Vlaicu, str. Principală, nr. 
80 (7882)

• Vând combină păioase, 
preț negociabil, Orăștioara de 
Sus, Nistor Vasile. (7883)

• Vând dulapuri, canapele, 
covoare, frigider 230 I, colțar. 
Reducere 15 la 25 la sută. Tel. 
233840 (8192)

OFERTE DE
SERVICII

• S.C. Pronto Universal SRL 
Deva, distribuitor autorizat Col
gate, Henkel și Farmec, anga
jează agenți comerciali. Interviul 
va avea loc marți, 14.07, ora 15, 
la sediul situat în Deva, str. 
Apuseni, nr.1 (9013).

• Cu autorizația 15778/98 
Asociația Familială Blaga Florin 
din Deva funcționează cu acti
vitate de comerț produse ali
mentare, nealimentare, le- 
gume-fructe, flori, cărți, prese 
etc. (7740)

• The Best Company pro
duce și comercializează mobi
lier de bucătărie, cameră și 
birou la jumătate de preț. Asi
gurăm transport, montare și 
garanție 10 ani. 094/527690 
(9018)

PIERDERI

• Pierdut chitanță vamală nr. 
25/1998 emisă de Vamă Deva 
pentru autoturismul Dacia 
1310, pe numele Nasta Ion. Se 
declară nulă. (8651)

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Popa Victor. O declar 
nulă.(8193)

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere amin
tim că azi, 11 iulie, se împli
nesc 7 ani de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost

COTIȘELRADU
îl vom păstra veșnic în 

sufletele noastre. Părinții, 
fratele cu familia. (8502)

* ÎN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN

"CUVÂNTUL LIBER"

COCAINA a produs ma
rele scandal al drogurilor din 
1980 și continuă să fie un 
dezastru și după 1990. Cel 
mai important lucru ce tre
buie știut despre cocaină este 
efectul ei euforizant, excitant, 
precum și efectul anorexi- 
gen. Cocaina intensifică acti
vitatea neurotransmițătorilor 
stimulanți din creier. Vârful 
efectului apare la aproxima
tiv 15-20 min după inhala
rea nazală; dispare în apro
ximativ o oră. Când este in
jectată sau fumată, cocaina 
acționează mai rapid. Do
zele orale sunt cel puțin la fel 
de puternice ca cele inha
late, dar efectul este vizibil 
după aproape o oră. De obi
cei crește ritmul cardiac și 
tensiunea arterială și scade 
apetitul.

Euforia inițială este a- 
proape universal prezentă; 
ea este, indubitabil, motivul 
popularității drogului. Efec
tele negative includ neliniș
tea, iritabilitatea, depresia, 
anxietatea și paranoia.

Riscurile consumului de 
cocaină sunt: leziuni defi
nitive ale creierului, psihoza, 
moartea subită care poate 
apărea prin supresia directă 
a centrului respirator din 
creier, prin accident vascular 
sau prin colaps cardiovas
cular. Contrar credinței obiș
nuite, majoritatea victimelor 
morții subite datorată cocai
nei sunt utilizatori ocazionali 
sau moderați. Cocaina pro
duce dependență foarte in
tensă. în sindromul de absti
nență problema principală 

L^este depresia. Dacă utiliza

Nici in casă nu te 
mai poți socoti în 

siguranță?
în seara de 4 iulie, pe la ora 

23, apartamentul pensionarului 
Vasile Bălan din Hunedoara s-a 
"bucurat" împreună cu locatarul 
său de o vizită deloc dorită. 
Vizitatorii, tâlhari sadea, au intrat 
în casă prin forțarea ușii, și-au 
însușit alimente și îmbrăcăminte, 
l-au "bumbăcit" bine pe proprie
tar și s-au făcut nevăzuți.

De ce este necăjit primarul Sarmizegetusei?
într-o zi a acestei veri plo

ioase și cu mult frig l-am aflat 
pe dl Adam Corui, primarul co
munei Sarmizegetusa, supărat 
foarte și, cum ne cunoaștem de 
mulți ani, firesc, l-am întrebat 
de^ce se află intr-o asemenea 
stare sufletească.

- Fiindcă - ne-a răspuns 
abrupt - într-un ziar central a 
apărut un articol ce face co
muna noastră de toată minunea.

- Cum anume?
- Păi scrie într-un articol că 

oile proprii și ale rudelor mele 
pasc în incinta castrului roman.

- Și nu pasc?
- Păi n-am oi. Am vaci, porci, 

găini etc, dar oi nu. Mai scrie în 
ziarul respectiv...

- Haideți să-i spunem pe 
nume.

- Este vorba de "Ziua" din 
10 iunie a.c. Trebuie să spun că 
eu nu citesc ziarul respectiv, dar 
cineva mi-a atras atenția asupra 
articolului cu pricina. în articol 
mai scrie...

- Cine-I semnează?
- Corespondentul din Deva 

al ziarului, n-are rost să-i dau 
numele. Numai că mă miră de 
unde și când s-a documentat că 

rea se menține la un nivel î- 
nalt, plăcerea scade, deci do
za trebuie crescută progresiv.

Cei dependenți de cocaină 
formează grupul cu risc cres
cut pentru SIDA, hepatita B și 
alte boli cu transmitere sexuală 
sau prin sânge. La apariția 
depresiei după întreruperea 
cocainei, nimic nu-i poate opri 
pe dependenți, nici posibili

Drogurile - drama 
sfârșitului de mileniu CIIIJ

tatea unei boli, să folosească 
ace în comun pentru puțin drog, 
sau să se prostitueze pentru a 
putea cumpăra cocaina.

GRUPUL AMFETAMINE- 
LOR. Aceste droguri sunt sti
mulante puternice și eufori- 
zante, cu efecte similare co
cainei, dar de lungă durată. 
Ele produc la majoritatea oa
menilor lipsa senzației de 
somn, vioiciune, îmbunătă
țirea dispoziției, creșterea în
crederii în sine și creșterea 
activității fizice.

Toleranța la amfetamine 
se dezvoltă rapid și dozele tre
buie crescute, cei care le folo
sesc luând cantități foarte mari 
numai pentru a se simți nor
mal. Simptomele de absti
nență pot. apărea chiar la o 
doză constantă, de aceea utili
zatorii ajung la doze extreme.

După utilizare prelungită 
apare o psihoză asemănătoa
re cu cea dată de cocaină, cu 
iluzii, halucinații și paranoia

Acum sunt vizibili în arestul Poli
ției Hunedoara. Se numesc Toa- 
der Bumbu de 28 de ani din Se
beș și Kace losif de 19 ani din 
Hunedoara și sunt cunoscuți poli
ției după antecedente.

"Invitație" pentru 
hoți

Pensionara H.E. din Băcia 
obișnuia să-și păstreze cheia de 
la locuință agățată într-un cui bă
tut în tocul ușii. O "invitație"mai 
bună pentru hoți nici că se putea. 
Sevastița - Ioana Sima, o tânără 
de 20 de ani din Petreni, n-a mai 
așteptat altă invitație. A pătruns 

eu nu l-am văzut prin Sarmize
getusa. Deci mai scrie că în in
cinta castrului s-a intrat cu plu
gul. Ceea ce nu este deloc ade
vărat. Oamenii satului de reșe
dință a comunei noastre au față 
de cetatea ctitorită de împăratul 
Traian un respect deosebit, îi 
acordă o cinstire foarte mare.

- Ce mai scrie "Ziua"?
- Cum că cetățenii comunei 

noastre o amenință cu cele mai 
grele lucruri pe dna Adriana, di
rectorul Muzeului Civilizației Da
cice și Romane din Deva. Or, nici 
vorbă de așa ceva. Ori de câte 
ori vine domnia sa la Sarmi este 
primită cu plăcere, oamenii o tra
tează cu deosebit respect. Eu 
stau și mă întreb: oare ziariștii nu 
au datoria să verifice dacă ceea 
ce scriu este adevărat?

- Ba au, dar nu toți cei ce 
scriu la un ziar sunt ziariști. 
Pentru a fi așa ceva îți tre
buie ceva cultură.

- Și mai este o vorbă: de unde 
nu este nici Dumnezeu nu poate 
lua. Este adevărat că, în ultimele 
zile, au fost văzute animale păs
când în incinta castrului roman. 
Dar nu Primăria este vinovată 
pentru această treabă, muzeul 

intensă. Pot apărea manifes
tări de violență, justificată de 
bolnav ca autoapărare. După 
mai multe luni de consum de 
amfetamine intelectul devine 
dezorganizat și incompetent. 
Deși abia capabili să aibă gri
jă de ei înșiși, drogații conti
nuă să înghită cantități mari 
de droguri de teama depre
siei care este inevitabilă la o

prirea drogului. După renun
țare la drog, scăderea capa
cității intelectuale și depresia 
pot dura mai multe luni.

Utilizarea alternantă de 
amfetamine și de barbiturice 
este frecventă. în acest caz 
ritmul veghe-somn este men
ținut în mod artificial.

BARBITURICELE. Medica
mente câre, în doza terapeuti
că, provoacă o sedare a siste
mului nervos central, cu induc
ția și menținerea unui somn 
apropiat de somnul fiziologic 
normal. Sunt, de asemenea, 
obiect de utilizări abuzive.

Toleranța (obișnuirea) la 
barbiturice este clară și apare 
foarte repede în caz de folo
sire regulată. Pentru a obține 
un același efect sedativ sau 
hipnotic se poate ajunge la 
utilizarea de doze de 10 ori 
superioare dozelor inițiale. 
Există între barbiturice și alco
ol o potențializare și o tole
ranță încrucișată. Pericolele 

în casă folosind cheia astfel 
"ascunsă" și a "ușurat-o" pe 
pensionară de 1,5 milioane de 
lei și de mai multe bunuri ali
mentare. Tânăra este cercetată 
în stare de libertate. Probabil 
tocmai avându-se în vedere 
tentația la care imprudenta pro
prietară îi supunea pe nepoftiți 
lăsându-le cheia la îndemână.

Faptul ar mai avea și o va
loare morală: omul de la țară nu 
s-a temut de hoți căci în lumea 
satelor locuitorii acestora nu se 
pungășesc unul pe altul. S-a 
cam pierdut acea valoare. 
(/.C.) 

are paznicii săi care ar trebui să 
aibă grijă de perimetrul istoric.

- Greșim dacă zicem că 
între Primăria Sarmizege
tusa și conducerea muzeului 
județean au existat și necon- 
cordanțe, vederi diferite?

- Greșiți, sigur că da, fiindcă 
am colaborat și colaborăm bine. 
Numai că nu putem noi, consiliul 
local, să păzim incinta ruinelor 
romane și nu suntem de acord ca 
excursioniștii ce vin în vizită să 
primească explicații - de fapt niște 
aberații - de la paznic, de vreme ce 
există un ghid. Am ajutat muzeul 
județean stând de vorbă cu cei ce 
au teren în incinta forului să vândă 
pământul respectiv Muzeului. Tre
buie să se înțeleagă că nu ne pu
tem depăși atribuțiunile.

- Sunteți supărat tare, 
die primar?

- Da, sunt. Fiindcă nu-mi plac 
minciunile.

- Sperăm să vă treacă. 
Uitați-vă și vremea, din în
nourată cum era, s-a des
chis la față. A ieșit soarele.

- O să-mi treacă, sigur că da.

Traian BONDOR 
Corne! POENAR 

unei astfel de dependențe 
progresive sunt evidente, de
oarece toleranța organis
mului este cu mult mai mică 
în ceea ce privește doza leta
lă decât în cazul opiaceelor.

Barbituricele fac parte și 
din panoplia tinerilor toxico
mani de azi, care caută în a- 
ceste substanțe două feluri de 
efecte: efectul terapeutic al 
sedării și somnului și efectul 
paradoxal al beției barbiturice.

în asociere cu alte dro
guri, provoacă o beție care 
survine atunci când subiec
tul nu se cufundă rapid în 
inconștiență.Comparabil 
întru totul cu beția alcoolică, 
inclusiv în ceea ce privește 
tulburările motorii, ea depă
șește mai ușor stadiul de 
euforie spre a produce epi
soade de excitație agresivă 
sau sindroame confuzio- 
nale, urmată de amnezie. O 
intoxicație cronică determi
nă tulburări de memorie și 
de atenție, modificări de 
dispoziție, subiectul deve
nind exploziv, imprevizibil, în 
contrast cu personalitatea 
sa anterioară.

în decursul unei obișnuiri 
reale pot să apară riscuri 
serioase. Acest sindrom 
constă în: grețuri, vărsături, 
tremurături, un sentiment de 
indispoziție, o angoasă pu
ternică și iritabilitate.

Complicația majoră a a- 
cestei toxicomanii este co
ma barbiturică. cu risc de 
moarte. Unii barbituromani 
cronici, în căutarea beției, a 
sedării sau uitării, se apro
pie fără a ști de doza mor
tală.

BFĂRBTT DB

Farmacii de
serviciu

în zilele de 11-12 iulie va 
fi deschisă, în Deva, farma
cia “Galenica" din zona 
Gării, nr. 43, telefon 214934.

“Robinia" va funcționa, în 
același interval de timp, în 
municipiul Hunedoara. Uni
tatea este amplasată la inter
secția străzii M. Viteazu cu b- 
dul Dacia, tel. 713537. (F.S.)

"PATRIA" DEVA: Titanic 
(10-14); Coșmarul unui 
american la Paris (15-16);

"FLACĂRA" HUNEDOA
RA: Demonii printre noi 
(10-14); Titanic (15-16);

"PARÂNG" PETROȘANI:
Mortal Kombat 2: Anihilarea 
(10-13); Marile speranțe 
(14-16);

"CULTURAL" LUPENI: 
Marile speranțe (10-13); 
Mortal Kombat 2: Anihilarea 
(14-16);

"ZARAND" BRAD: Tribul 
din fundu' grădinii (10-13); 
Infanteria stelară (14-16);

"PATRIA" ORĂȘTIE: 
Ocol primejdios (10-13); 
Ucigași de schimb (14-16);

"LUCEAFĂRUL" VUL
CAN: Ucigași de schimb 
(10-13); Răscumpărarea 
(14-16);

"DACIA" HAȚEG: Bubu- 
ială în Bronx (10-13); Pulp 
Fiction (14-16);

"LUMINA" ILIA: Știu ce
ai făcut astă-vară (10-12).



SC AVICOLA DEVA -
MINTIA

SOCIETATEA DEASIGURARE- 
REASIGURARE 

ASTRA S-A. deva

Caută colaboratori pentru înche
ierea polițelor de asigurare plătiți în 
cotă procentuală.

Vă așteptăm la sediul nostru din 
Deva, str. Zamfirescu, bl. Q. ap. 4, tel. 
234298; 22632Î.

Produce și oferă 
consumatorii#.

din județul 
nostru și din 
țară cantități 
nelimitate de 

came de’pașăre.
r *i

> Calitate excepțională;
> Sortimente diversificate;
> Cele mai accesibile prețuri;
> Facilități la plată: la 7 zile 
pentru cantități peste 5 tone;
> Livrare zilnic, inclusiv sâm
băta.

Societatea de asigurare-reasigurare
Informații suplimentare la telefoanele 054/ 

215884, 216120, 215622 sau la sediul firmei.

ASTRA S.A. Deva
anunță deschiderea Agenției Astra 

Brad începând cu data de 13.07.1998.
*- • ■ ■ ■ ■ ----------

S.C DANCOMEXIM S.R.L.
Deva

- execută inveiitori pc șarpantă din lemn, 
cu plăci azbociment, tablă zincată, plăci 
onduline. țiglă, in 14 rate lunare.

- vinde autobetonicră KI92I5DKK 
(CIFAROM).

- angajează: - 2 șoferi categoria D
- 1 zidar

Informații la sediul din Deva, Bd. luliu Maniu 
(Libertății), bl. B, ap. 53. tel. 212434 sau P-ța Victoriei nr. 2 
(clădirea I.P.11.1, camera 301, tel. 213731,213730, int. 153.

.. . . . . . . . . . . -• ~
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, 

Filiala Hunedoara-Deva, str. Libertății, bloc L4 
mezanin, telefon 214658

Amintește membrilor săi că in conformitate cu ari. 159 din 
Regulamentul de Organizare ți Funcționare o CECCAR, tofiralio anuală se 
plătește in două tranșe egale, respectiv la finele Irimestrelor I și II.

Orice membru ol corpului poale cete in scris încetarea provizorie de a 
moi face parte din Corp, arătând motivele și dato de la care dorește acest 
lucru (ort. 100)

Consiliul Filialei CFCCAR Hunedoara este obligat să aplice prevederile 
ort. 134 din regulament, respectiv să suspende dreptul exercitării profesiei 
pentru membrii core nu-și ochită obligațiile față de CECCAR.

Informații suplimentare la telefon 214658 sau la sediul filialei.

■'waEHTULE tJt paBUcmm-' 
"•aiVdrtTClIL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica anunțuri de 
mici șl maro publicitate In ziarul nostru, apelind la agcnțliio 
publicitare din;
• DEVA ■ la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie. nr.3S fin 

clădirea Tribunalului Județean); - ia chioșcul de lingă Sala 
Sporturilor; - ia chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația do 
autobuz '■Orizont");

o HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia tel.716926):
• BRAD, strada RepubMi (tel. 50963), la sodiu! S.C MERCUR .
• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul ‘Palia":
• HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 fin spațiul secție! foto). 

Teiufoanc: 770367 770735
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe rezonabile, 

publicarea cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de 
^mică șt mare publicitate. ____________.

— *— -< «■«««< «M MW W «A*

Fabrica de prelucrarea laptelui Rișculița

Anunță Începerea activității de proaucție 
cu data de 7 octombrie 1998.

Este interesată in Încheierea de contracte 
de distribuție pentru produsele sale 

din gama “Sorilact” - lapte, iaurt, cașcaval, 
smântână și brânzeturi - cu un Înalt 

standard de calitate, asigurat 
prin tehnologia și utilajele 

ALEA LAVAL - Germania. Capacitatea de 
prelucrare este de 15.000 litri/zi. 

Distribuitorii interesați sunt rugați să 
transmită prin fax o scrisoare de intenție 

și prezentarea firmei la sediul
SC INCS & SORIN COMPANY SRL Brad. 

Relații suplimentare la 
tel./ fax: 054/651406 sau mobil 

094561898.

LlL'LLI'LLlLll tfii. 
ELLtQLcLlx

Distribuitor și service autorizat pentru acu
mulatoarele ROMBAT efectuează în mod gra
tuit în perioada de garanție și postgaranție 
verificarea instalațiilor electrice, reglarea 
releului de încărcare, completarea electrolitului 
și încărcarea acumulatoarelor descărcate în 
timpul exploatării, cumpărate de la unitățile 
Aproterra SA.

în cadrul activității de service, în scop eco
logic, colectează acumulatoarele auto vechi (cu 
electrolit) la prețul de 120 lei/'kg cele în bac de 
bachelită și 150 lei/kg cele din bac de poli- 
propilenă.

La cantități ce depășesc 1000 kg, prețurile

S.C. SCORPION COMPANYSRL HUNEDOARA
vinde prin depozitele situate în Hunedoara, 

str. C-tin Bursan, nr. 1 (centrul vechi) și 
Standul Nr. 1 Sîntuhalm - Complex EUROVENUS,

următoarele produse:
Z PUI import - 19-500 lei/kg
z PULPE PUI import - 22.000 lei/kg

prețurile includ TVA
z ARIPI import
z TACÂMURI import
z FICAT PUI import
z MEZELURI import
z ULEI import și indigen
z ZAHĂR

PREȚURI FĂRĂ CONCURENȚĂ!

sunt negociabile.
Relații la tel. 717439, 712611, 718293, 

zilnic intre orele 8.00-17.00.

Direcția Regională de Poșta 
Timișoara,

Bd. Revoluției, nr. 2
Organizează începând cu data de 13.07.1998 

în fiecare zi de luni și vineri a săptămânii, ora 
10,00, la sediu, vânzarea prin licitație publică 
deschisă de autoutilitare tip ARO 320 și 
remorci ARO.

Relații privind autovehiculele și condițiile 
de participare la licitație se pot obține la 
telefon 056/199416, Serviciul Mijloace Tehnice

I Dezvoltare. )
-------------------------- ■■ ■ ------------------------------------------------------------------------------------------

*EANCA’ÎDACiA riEILIIX"' *
- Suicuursjila Deva

vinde la licitație în ziua de 17.07.1998 la sediul 
executorului judecătoresc de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara instalație completă joc BINGO.
Prețul de pornire a licitației 
este de 95.000.000 lei.

Relații suplimentare la telefon 220796.

s.c.
CETATE

SA
cu sediul în Deva, 

str. Mureșului nr. 4 
organizează în 

data de 28.07.1998, 
ora 10, licitație pen
tru vânzare de mij
loace fixe și auto
dube din parcul auto.

Informații la se
diul firmei sau la te
lefoane 214225; 
213356, int. 19.

angajează prin concurs:

serviciu contabilitate^)
CONDIȚII:
a] Studii superioare de specialitate economică;
bl Vechime minimum IO ani, din care 5 ani in 

activitate de contabilitate;
c] Vârsta maximă 40 de ani;
d] Limbi străine: engleza sau germana;
e] Alte condiții: operare PC.
Relații suplimentare la telefoanele 054/213140, 

213141, 213142-int. 194, 195.

SC ELVILAIMP-EXP SRL 
DEVA

STR. DEPOZITELOR, l\IR. 2 A
VINDE EN GROS:

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

2. FĂINĂ INDIGENĂ:
- tip 550 saci 50kg: 1900 lei/kg
- tip 650 saci 50 kg: 1800 lei/kg
- tip 550 pungi Ikg: 2500 lei/kg
- gris pungi 0,5 kg: 1500 lei/kg
Pentru cantități mai mari de 5 tone se aplică un 

discount de 50 lei/kg.
3. MARGARINĂ UNCO
- cutie 500 GR. 3610 LEI/cutie
Prețurile nu conțin TVA.
Informații la tel. 054-230491; 220549.

f S.C. ELVILA IMP

i
i
i
i
i

r 1

angajeai i aqenti comerciali (fete ii băieți)
Condiții: studii superioare sau în curs de 

realizare (studenți)
Informații la telefoane: 230491, 220549.

N
I
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(Urmare din pag. 1)

România să fie o piață de 
desfacere. Am ajuns de râsul 
lumii. Grâul din România s-a vrut 
să fie mai scump decât cel de 
afară. Să ne alimentăm cu grâul 
de afară. (Mulțimea: “Așa ei'). 
Să nu uităm că, odată, aici la 
Petroșani, înainte dea fi eu legat 
- să-și aducă aminte lupenarii 
dacă sunt aici - le-am spus că 
am să fiu legat în decembrie 
1996, le-am zis creștinește 
atunci, înainte de Crăciun. Ei au 
zis " cu noi nu o să fii legat" și 
am fost legat. Și vreau aici să vă 
mulțumesc ( Mulțimea: "Liderii 
sunt de vină') încă o dată. Eu știu 
mai bine decât toți din țara asta 
ce-ați simțit pentru mine și că 
m-ați iubit și ați fost alături de 
mine. Acest lucru și credința în 
Dumnezeu m-au ținut tare. 
(Mulțimea: "Bine ați venit!"). S-a 
spus despre noi că suntem 
proști, că suntem mineri și multe, 
fraților. Acum, ca niciodată, să 
știți că suntem mai deștepți decât 
mulți politicieni din lumea asta. 
Vreau încă o dată să vă spun că 
dacă într-adevăr îmi doresc 
acum ceva, de un an jumătate nu 
mi-am văzut copiii. Eu, care nu 
sunt un tip atât de sentimental, 
mă apucă plânsul. Intr-un an 
jumate nu mi-am văzut fetița 
decât o singură dată. Nu am făcut 
pușcărie! In pușcărie e mai bine: 
ai radio, ai televizor și multe

Vor ii sau nu 
salvate lllll-urilef

(Urmare din pag. 1)

în vorbe toată lumea 
declară că sprijină aceste 
(MM, dar în fapte pornirea 
este - cum se arată în datele 
statistice, ca astfel de firme 
să fie, dacă nu demolate, cel 
puțin obstrucționate din 
activitățile lor. De altfel nici nu 
este de mirare că nu există o 
lege de funcționare a IMM, nu 
există facilități la credite sau 
reduceri de impozite la 
profitul reinvestit, nu li se 
dau spații în folosire de la

Demarează reforma de fond 
in învățământ

(Urmare din pag. 1)

folosite cele actuale, cu 
mențiunea capitolelor care 
vor fi nredate. Pentru elevii 
din asele gimnaziale și 
liceale se va propune ulterior 
o nouă modalitate de eva
luare a cunoștințelor, și în 
funcție de semnalele primite 
de la învățământul primar.

Din anul școlar 1999-2000, 
se va extinde la scară mai mare 
noul sistem de evaluare a 
cunoștințelor elevilor. Pentru 
aplicarea acestor măsuri 
reformatoare, Ministerul Edu
cației Naționale va continua cel 
puțin Încă un an pregătirea ca
drelor didactice, în mod siste
matic, printr-un Centru Național 
de Formare a Profesorilor. 
Foarte curând, dascălii vor fi 
învățați cum să aplice noile 
dispoziții șl cum să predea 
disciplinele înrudite pentru 
pregătirea elevului pentru viață.

Tot din toamnă, vor fi 
descentralizate unitățile de 
învățământ din punct de vedere 
managerial, ■ financiar și

Miron Cozma, primul discurs in libertate
altele, dacă ai bani. Eu am făcut 
temniță grea. Au crezut că mă 
intimidează. Mi-au băgat în celulă 
tot felul de borfași ca să mă 
termine. Le-am arătat că sunt 
miner și fără mineri. Nu mi-a fost 
frică. Și să fiți convinși că 
(Mulțimea:"Ai învins! Ai învins!"). 
Imi dați și mie voie: Am învins! 
Am învins! Dar nu am învins 
singur. Eu nu eram ceea ce sunt, 
dacă nu erați voi!"

,,Pentru că mă cunoașteți 
foarte bine să nu vă imaginați că 
cei care și-au bătut joc de munca 
mea, nu vor plăti (Mulțimea: 
,,Hoții!''. Bădărca își mușca 
buzele - curățenie la Ligă? - 
Demisia) Vreau să vă spun, am 
avut timp să și citesc. Un mare 
istoric al antichității, Democrit, 
spunea: ,,pentru a câștiga 
războaiele cu dușmanii din afara 
cetății, trebuie să ne învingem 
dușmanii din interiorul ei". Vreau 
să vă mai spun că mă așteptam 
la mult mai mult de la lideri. Mie 
nu-mi place să discut pe la spate. 
Jnainte de a negocia contractul 
colectiv de muncă, le-am spus 
liderilor când au venit la mine la 
pușcărie: să nu mă faceți, că în 
momentul în care ies afară, o să 
arăt cu degetul în direcția voastră. 
Pentru că am să arăt! Eu mai am 
multe să vă spun (mulțimea: 
treceți băieții deștepți de la Ligă 
aici în față! Hoții ne-au trădat!) 

marile firme închise sau 
puse în conservare. Iar de 
fiscalitate ce să mai 
vorbim? Cum se apreciază, 
doar 20-30 la sută dintre IMM 
mai dau profit, și acesta 
fiind de-abia 0-5 procente.

Sperăm ca scrisoarea 
celor doi senatori să 
găsească ecoul cuvenit la 
guvernanți, iar acest ecou 
să se vadă cât mai repede 
într-o situație prosperă a 
IMM.

recrutare personal. Vor fi 
introduse rețelele de 
computere în școli, noile 
politici de sănătate, pentru 
educație și sport, precum și 
cele privind limbile străine 
moderne și clasice, arte 
plastice și muzică. Pentru 
clasele în limba minorităților 
naționale se poartă încă 
discuții, dar există soluții 
agreate, în sensul că limba 
maternă va avea același 
statut ca și limba română, ca 
număr de ore predate. In 
clasele a Vlll-a și a IX-a se va 
introduce, o oră pe săptămînă, 
“Istoria și tradiția minorităților 
naționale".

Noutatea este că profesorii 
vor pune accentul pe modul 
cum învață elevii și nu cât 
învață, ca pană acum. Preo
cuparea MEN vizează ca 
educația să fie strâns legată de 
viața cotidiană a elevului, a 
declarat presei Alexandru 
Crișan, președintele Con
siliului Național pentru 
Curriculum.

Vreau să mă înțelegeți și pe mine, 
am stat un an de zile în temniță 
grea și dacă ar fi ziuă aș putea 
să vă arăt: mă mâncau tot felul 
de insecte... Nu aș dori nici celor 
mai mari dușmani pușcăria pe 
care am făcut-o eu. Dumnezeu e 
sus și o să le dea după cum 
merită. Eu sunt obișnuit cu 
ordinea de la tatăl meu, care a 
lucrat din greu și nu pleca de la 
locul de muncă până nu-și făcea 
ordine (Cozma! Cozma!) Vreau 
să vă spun că voi face un pro
gram, așa cum este obișnuit să- 
I facă Cozma, nu după cum sunt 
unii obișnuiți. Am să vin la fiecare 
mină, la fiecare schimb și o să 
discutăm. Jn pușcărie am avut 
timp să gândesc. 0 să fie bine. 
Va trebui să ne organizăm ca să 
nu mai poată unii să distrugă 
unitatea dintre noi (mulțimea: 
Unitate! Unitate! Unitate!) Pentru 
mine nu va exista diferență între 
un angajat și un disponibilizat: 
să fie clar! Eu știu că li s-a băgat 
în cap disponibilizaților că o să 
fac pușcărie multă, ca să-și ia 
banii și ca să se aleagă și el cu 
ceva. Au fost convinși că nu are 
cine să-l apere, de aceea au 
plecat. Acum sunt activ. Dacă nu 
ne unim cu disponibilizațli să 
facem ceea ce trebuie, să ne 
cerem dreptul la muncă. Vreau 
să mulțumesc minerilor din Valea 
Jiului și celor ce sunt alături de

WllJl COPIII
Cele două grădinițe (nr.

1 și 2) din orașul Simeria 
se pregătesc încă de pe 
acum să-i primească pe 
viitorii și actualii gră- 
dinași. Spre deosebire de 
anii trecuți, însă, la 
înscrierile pentru urmă
torul in școlar se va ține 
seama de un anumit 
criteriu, după cum am aflat 
de la dnele Elena Gher
ghina și Ana Oprinesc, 
directoarele celor două 
grădinițe.

Printr-o regimentare pe 
plan local s-a stabilit că cei 
care vor avea prioritate la 
înscriere vor fi copiii cu 
domiciliul în Simeria, apoi 
■ în limita locurilor dispo
nibile ■ cei din localitățile 
învecinate. Fiecare dintre 
cele două unități preșco
lare funcționează cu câte

Handicapul nu poate nărui speranța!
Sub această deviză se 

desfășoară demonstrația spor
tivă a persoanelor handicapate 
neuromotor azi, 11 iulie 1998, 
începând cu ora 16, la Liceul "A. 
lancu" Brad. La această 
demonstrație se vbr întrece în 
probe de tenis de masă și 
baschet peste 20 de sportivi cu 
handicap neuromotor, aparținând 
cluburilor sportive "Handi-Sport” 
din Franța și "Cutezătorii" din 
Hunedoara.

Echipa din Franța, al cărei 
antrenor este Daniel Starck, 

ei. Aplauze pentru Constantin 
Graure și Viorel Dumitrescu, 
vreau să le mulțumesc lor 
(mulțimea: Cinste lor! Cinste lor! 
Cinste lor! Cinste avocațilori). 
Avem nevoie de ei. Nu m-am 
înscris nici în partidul lui Iliescu, 
nici în partidul lui Constan- 
tinescu, m-am înscris într-un 
partid al Românilor, în timpul în 
care am stat în pușcărie. Fraților, 
nu uitați că sunt om ca și voi. Vă 
mulțumesc din suflet și din inimă 
că ați fost aici. E greu să vă spun! 
Voi sta câteva zile cu familia și 
va trebui să fac un tratament. Am 
probleme cu coloana. Nu știu ce 
s-a întâmplat, dar am probleme 
cu sănătatea (mulțimea: Asta-i 
Valea Jiului, nu-i Poiana Țapului) 
Fraților, vreau să vă spun un 
lucru, totuși vremurile au 
avansat. Unii au ajuns domni, iar 
alții vai de mama lor. îmi permit 
să vă spun domnilor. Să le 
demonstrăm oamenilor din țara 
asta și conducătorilor că nu 
suntem proști. Vreau să facem 
totul cu cap. Minerii știu să și 
gândească. Vorba românului: îl 
vom bate pe limba lor! Minerii nu 
au nevoie nici de lămpași, nici 
de furtun. Noi avem academia 
vieții. Noi ne cerem drepturile ca 
și cetățeni al acestei țări. Vă 
mulțumesc, mă duc să o pup pe 
fata mea mică, pentru că nu am 
văzut-o de mult."

SUMERIENI
cinci grupe (trei grupe 
mari și câte una mijlocie 
și mică), doamnele direc
toare susținând că în 
aceste condiții nu pot 
face față tuturor solici
tărilor părinților. Mai 
ales că multe dintre 
acestea vin de la cei care 
locuiesc în Uroi, Tâmpa, 
Simeria Veche și Rapolt; 
or, cum în fiecare dintre 
aceste localități există t
grădiniță (cu educatoare 
calificate), dumnealor 
consideră ca binevenită 
amintita reglementare.

Așadar, din toamnă, 
primii grădinași vor 
deveni copiii simerieni, 
înscrierea la cele două 
grădinițe ținând cont, 
desigur, și de cir
cumscripțiile arondate. 
(G.B.)

este însoțită de dl Marcel 
Belvo, președintele Clubului 
"Handi-Sport", șl de dl Norbert 
Kainz, delegatul asociației 
Roumanie sans Bequilles.

Demonstrația sportivă, 
care se va încheia cu un 
spectacol folcloric, are ca 
scop încurajarea mișcării 
sportive în județul Hunedoara 
șl este rezultatul colaborării 
dintre dnii Marcel Belvo și 
Bogdan Octavian, președinte 
al Clubului sportiv "Cute
zătorii" - Hunedoara. (C.J.)

Protestul 
sindicaliștilor din 

electricitate continuă
Ieri, pentru a-și exprima 

dezacordul față de modul de 
realizare a restructurării RENEL 
și pentru a avertiza asupra 
consecințelor nefavorabile 
consumatorilor pe care le vor 
induce măsurile de restructurare 
propuse de Guvern, Sindicatul 
Energeticienilor din F.T.D.E.E. 
Deva împreună cu Sindicatul 
"Energetica" de la F.E. Mintia 
Deva, prin pichete itinerante, au 
protestat la sediile partidelor din 
arcul guvernamental, la birourile 
parlamentarilor hunedoreni și la 
Prefectură. Contactat telefonic, 
vicepreședintele de sindicat de 
la F.T.D.E.E., dl Ovidiu Jurca, a 
precizat că revendicările 
sindicaliștilor din electricitate 
vizează păstrarea sistemului 
energetic național la statutul de 
serviciu public. “Modul îp care 
este prevăzută transformarea 
regiei în companie națională de

Grupul de protestatari în incinta FRE Deva prepătindu-se 
pentru pichetarea sediilor PD, PNȚCD și Prefecturii.

Foto: Traian MÂNU

....

i Impresii de spectator 

"Carpatica" - un
festiva! ai tinerețiir

Cum vremea a fost potrivnică 
la prima ediție a Festivalului 
"Carpatica", după o scurtă paradă 
a costumelor, toată lumea s-a 
îndreptat spre sala mare a Casei 
de Cultură Deva. Cu greu mi-am 
găsit un loc în sala umplută până 
la refuz.

Primul ansamblu intrat în 
scenă este cel din Anglia și este 
format exclusiv din bărbați. 
Surprinzător, dansatorii sunt 
trecuți de prima tinerețe, unii chiar 
și de a doua. Totuși, prin dansurile 
vesele și prin cele două 
personaje hazlii care se învârteau 
în jurul lor (un Jolly-Jocker înalt șl 
suplu, și un bufon scund șl gras), 
englezii au stârnit buna dispoziție 
copiilor din sală, șl nu numai lor.

Am remarcat tânărul din 
ansamblul Germaniei care a 
interpretat câteva piese la un 
instrument foarte original. Este 
vorba despre un sistem de 
clopote aranjate în ordinea 
mărimii, flecare clopot având 
valoarea unei note muzicale. 
Ansamblul funcționa asemeni 
unul xilofon iar sunetele cristaline 
pe care le scotea au încântat 
auzul, stârnind ropote de aplauze.

Nu pot să nu amintesc de 
micuții de la ansamblul "Izvorașul" 
din lași. El au dansat frumos, 
slncronizându-șl foarte bine pașii 

electricitate deschide și calea 
unor preschimbări cu care nu 
suntem de acord și pe care 
vrem să le prevenim. Vrem 
totodată să aducem la 
cunoștința opiniei publice 
faptul că prin modificările de 
structură și de proprietate 
vizate prețurile la energie 
electrică, după părerea 
noastră, vor crește, în timp ce 
diferențele la preț între 
consumatorii urbani și cei 
aflați în zone mai îndepărtate îi 
va defavoriza pe cei din urmă", 
declară dl Jurca. Interlocutorul 
a mai precizat că actuala 
manifestare de protest de la 
Deva face parte dintr-o acțiune 
concertată în toată (ara de 
sindicatele din electricitate, la 
București fiind pichetate 
sediile Guvernului și al 
Ministerului Industriilor și 
Comerțului. (A. S.) 

și au creat senzația unei bune 
pregătiri, în ciuda vârstei lor 
fragede.

Copiii din Belarus au 
dansat cu o vivacitate 
extraordinară. îți creau 
impresia că sunt spiriduși 
năzdrăvani și drăgălași, gata- 
gata să-și la zborul.

Mi-a plăcut dansul grațios 
și muzica macedonenilor, acro
bațiile polonezilor, eleganța 
costumelor celor din Lituania, 
originalitatea iugoslavilor. 
Publicul entuziast a apreciat 
dansurile răsplătindu-i pe dan
satori cu aplauze binemeritate.

Ultimii, dar nu și cel din 
urmă, au evoluat pe scenă 
copiii de la ansamblul 
Pădureanca din Deva. 
Dansurile lor sunt bine 
cunoscute publicului devean, 
dar acest lucru nu a făcut să 
le scadă popularitatea, cl 
dimpotrivă ei au fost aplaudați, 
ovaționați și bisați.

Dacă azi șl mâine vă veți 
afla în trecere prin localitățile 
Simeria, Geoaglu șl Hunedoara, 
mergeți la spectacolele pe care 
le oferă acest festival șl 
urmăriți-l pe tinerii participant, 
pentru că nu veți regretai

Cristina JiANU

a ____ Ziar editat de
CA“ĂȘI
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