
lectură
Programul Phare pentru Valea Jiului 

creează interes pentru investiții
Ieri la seaiul Prefecturii a avut 

loc o conferință de presă a cărei 
temă principală a reprezentat-o 
stadiul înfăptuirii Programului Phare 
pentru Valea Jiului. După cum se 
știe, în cadrul acestui program 
s-au alocat special pentru zona 
Văii Jiului 425000 ECU, fonduri 
pentru reconversia forței de 
muncă.

în urma depunerii ofertelor, 
Comisia de preselecție, numită de 
Ministerul Industriei și Comerțului, a 
selecționat într-o primă etapă dintr- 
un număr de 261 proiecte, 148 de 
documentații ce vizează industria 
alimentară, turismul, serviciile. După 
o analiză a ofertelor s-au reținut 8 
proiecte complexe, 12 simple, 
oferte ce vor fi analizate și 
susținute pentru finanțare.

Conform ceior spuse de 
către dl Nicolae Segesvari - 
subprefectul județului, 
proiectele ce'vizează turismul 
și agroturismul în zona Văii Jiului 
vor fi susținute din alte fonduri. 
De asemenea s-a mai precizat 
că în acest an pentru Programul 
Phare s-au arătat interesate mai 
multe societăți comparativ cu 
anul 1997 când s-au depus 54 
de proiecte dintre care numai 
două au meritat atenția.

O decizie finală asupra 
proiectelor selecționate se va lua 
în etapa a doua, când docu
mentațiile reținute vor primi undă 
verde de la București pentru 
aplicarea în practică.

Corne! POENAR

Ajutoare 
j»eiiiru 

siuistrati 
l

Ieri, dl Petru Bora, 
primarul orașului Călan, ne-a 
informat telefonic despre 
faptul că, prin intermediul 
Prefecturii și al Comisiei jude
țene de Apărare împotriva 
Dezastrelor, au sosit și s-au 
distribuit ajutoare (constând 
în alimente, lenjerie, încăl
țăminte, îmbrăcăminte și 
detergenți) pentru 7 familii 
(cu 29 de persoane) afectate 
de inundații. De asemenea, 
prin Filiala județeană de Cruce 
Roșie s-au distribuit pachete 
cu haine și alimente. (N.T.)

---------------------- - *

Ședința Consiliului local Deva
Principalul punct la 

ordinea de zi a ședinței 
Consiliului local Deva, care a 
avut loc joi după-amiază, l-a 
constituit discutarea și 
aprobarea bugetului pe anul 
1998.

intuind că discuțiile 
asupra unui buget de 
austeritate sunt de fiecare 
dată foarte aprinse, l-am 
abordat pe dl Petru Albu, 
secretarul primăriei, pentru 
a-și exprima opinia în 
legătură cu acest subiect 
fierbinte. Interlocutorul - cum 
de altfel au susținut și toți 
consilierii care au discutat pe 
marginea bugetului - a 
apreciat că, în condțiiie când 

^resursele bugetare sunt cu 2 

miliarde iei sub cele din anul 
trecut, este foarte greu s'" 
acoperi toate cerințele la 
capitolul cheltuieli. După o 
analiză și discuții temeinice, 
uneori contradictorii, s-a 
convenit să fie aduse unele 
îmbunătățiri, în sensul de a 
face o redistribuire cât mai 
echitabilă a puținilor bani 
alocați, in raport de priorități 
și de nevoile reale ale 
fiecărui beneficiar.

Firește că nici în domeniul 
învățământului, sănătății 
(partea ce este susținută de 
la bugetul local), culturii, 
asistenței sociale, serviciului 
de dezvoltare publică, 
autorității executive, 
transportului sau celorlalte 

acțiuni cuprinse la 
capitolele bugetare nu sunt 
alocate suficiente fonehtil. 
așteptăndu-se ca, eventual, 
la rectificare să se mai 
poată face unele retușuri la 
buget.

întrucât s-a constatat că 
în unele sectoare se fac 
cheltuieli fără aprobările de 
rigoare, s-a cerut ca 
lucrările respective să fie 
sistate. De asemenea s-a 
propus să fie avută în 
vedere și repararea 
trotuarelor, nu numai a 
străzilor din municipiu. 
Dezbaterile au fost 
fructuoase la toate 
punctele aflate pe ordinea 
de zi. (N. T.)__________ ,

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
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Bugetul și fiscalitatea produc 
tunete în guvern

Poate ca niciodată până 
acum - (nici după revoluție, 
nici înainte), bugetul de stat 
nu a fost întârziat atâta 
vreme, generând mari 
greutăți în toate sectoarele 
vieții economico-sociale din 
România. Să nu știi aproape 
jumătate de an pe ce bani poți 
conta pentru anul în curs este 
o performanță specific româ
nească, total contra- 
productivă. Și iată că la doar 
două tuni de la data adoptării, 
bugetul pe 1998 trebuie 
rectificat. Operația este 
necesară și se produce în 
fiecare an. Numai că starea 
precară a economiei națio
nale nu permite repartizări 
prea importante de sume 
bugetare în domenii care 
necesită imperios acest 
lucru.

Sunt cunoscute acerbele 
dispute parlamentare la 
adoptarea bugetului de stat 
pe acest an. Este dar că 
unele sectoare au fost 
nedreptățite (sănătatea, 
învățământul, armata ș.a.). 
După cum este la fel de dar

că nu era de unde să se dea 
mai mult. Vor apărea discuții 
și acum la rectificarea 
bugetului, între guvernanți, 
între politicieni - chiar dacă 
aceștia se află în vacanță - 
în legătură cu sumele 
suplimentare ce vor fi 
repartizate anumitor

ministere. însă iar trebuie să 
înțelegem că nu avem de 
unde pretinde mai mult.

Industria se prăbușește 
în continuare; deficitul 
comercial crește; agricultura 
a fost lovită nu doar de Dinu 
Gavriiescu ci și de 
Dumnezeu; privatizarea nu 
ține ritmul cerut și promis; 
marii coloși industriali 
continuă să consume și să 
nu plătească, în pofida 
reeșalonării datoriilor; 
colectarea veniturilor 
bugetare este foarte slabă; 
iar din economia subterană

nu ies in nici un fel la 
suprafață miliardele ochite 
de Virgil Măgureanu și 
promise de Emil 
Constantinescu.

Deci bugetul este în 
continuare extrem de 
sărac. Numai datoriile 
agenților economici către 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat (care cuprinde CAS, 
fondul de pensie su
plimentară, fondul pentru 
agricultură și fondul de 
șomaj) însumează aproape 
8000 de miliarde de lei, 
debite constatate și 
neîncasate din anul 1993 și 
până în prezent. Pentru 
controlul și diminuarea 
deficitului bugetar, care să 
prevină o criză economică 
accentuată, sunt necesare 
măsuri urgente, au declarat 
reprezentanți ia vârf ai 
Ministerului Finanțelor. între 
aceste măsuri se anunță 
reducerea cheltuielilor 
bugetare pentru unele

_____ Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Tot răul 
spre bine

Satele comunei Bo- 
șorod n-au fost ocolite de 
blestemul inundațiilor din 
acest an. Tot răul - spre 
bine, zice românul ca să-și 
facă curaj la necaz. 
Legătura celor mai multe 
dintre satele comunei , 
întinsă pe aproape 13000 
de hectare, cu satul centru 
de comună, este asigurată 
de drumuri pietruite sau cel 
mai adesea de drumuri de 
pământ. E lesne de înțeles 
ce ravagii au făcut inun
dațiile recente pe aceste 
drumuri.

în ajutorul comunei, la 
inițiativa Consiliului jude
țean și a Prefecturii a venit 
rapid Direcția județeană de 
drumuri și poduri prin 
Secția sa de la Hunedoara. 
Cu utilaje adecvate și depu
neri de strat filtrant de balast 
s-a nivelat și refăcut cu ba
last drumul Alun - Priho- 
diște - Tîrsa și Luncani - 
Cioclovina.

în prezent Primăria 
Boșorod se află în tratative 
cu Romsilva pentru un 
schimb de teren în vederea 
deschiderii unui drum pie- 
truit spre satul Ursici. (I.C.)

Conform precizărilor M.O. 
nr. 231 din 25 iunie a.c., de la 
data de 1 iulie a.c. trebuia să 
se treacă la semnarea 
Contractului individual cu 
Romtelecom-ul pentru tele
foane.

Din lipsa formularelor 
(tipizatelor) acest lucru nu va fi 
posibil mai repede în județul 
Hunedoara de data de 3 au
gust, când se vor primi 
tipizatele.

După cum am fost informat 
de către conducerea Rom- 
telecom Hunedoara-Deva într- 
o primă etapă 3-30 august se 
va trece la semnarea 
contractului cu persoanele 
juridice; în acest sens fiecare 
unitate va fi înștiințată cu privire 
la actele necesare și data când 
se va prezenta pentru 
semnarea contractului.

Pentru persoanele fizice - 
particulare - acțiunea de 
semnare a contractului va 
începe de la 1 septembrie a.c. 
și se va derula pe o perioadă 
de cinci luni.

Pentru informarea 
populației, încă din această 
săptămână ghișeele Rom- 
telecom pun la dispoziție 
pliante, afișe, și materiale 
documentare în care sunt 
expuse clauzele contractuale 
ale noului document precum 
și unele informații de strictă 
necesitate ce trebuie 
cunoscute de către titularii 
posturilor telefonice.

Pentru o mai bună 
derulare a întregii operațiuni 
Oficiile comerciale ale 
Romtelecom vor avea 
deschise ghișee speciale cu 
personal instruit, iar 
anunțarea titularului postului 
telefonic se va face în 
prealabil printr-un apel 
telefonic.

De menționat că noul 
contract se va semna numai 
de către titular și va cuprinde 
clauze ferme între părți. Ca o 
noutate în favoarea pose
sorului de telefon - apare 
obligativitatea Romtelecom 
să restabilească deranja
mentele înregistrate la 921 în 
maximum 72 de ore, iar 
pentru perioada de ne
funcționare între 48-72 de ore 
se va restitui parte fracționară 
de abonament. Dacă peri
oada de nefuncționare depă
șește 72 de ore Romtelecom 
va plăti dublu partea 
fracționară din abonament.

Dacă timp de cinci luni 
din diverse motive nu este 
semnat contractul el se va 
considera acceptat iar 
clauzele noului contract devin 
operante.

După încheierea acestei 
operațiuni se vor tipări și noile 
cărți de telefon ce se vor 
distribui gratuit proprietarului 
postului telefonic, în baza unei 
solicitări.

Corne! POENAR

Primim 
comenzi 
pentru
caiete 

școlare si
jTTllISTlS-

Prețuri 
fără

concurență. 
Informații 

tel.

Cine ridică 
gunoaiele?

Ieri, din stațiunea Geoagiu- 
Băi, ne-a telefonat la redacție dl 
I. Bercea, venit aici la odihnă din 
Brașov. Timp de o săptămână, de 
când se află în stațiune, a 
constatat că grămada de 
gunoaie ce se depozitează în 
zona parcării autoturismelor și a 
ștrandului crește mereu, fără ca 
cineva să se intereseze de 
ridicarea acestora.

Considerând că o asemenea 
stare de lucruri contrastează 
puternic cu celelalte condiții 
oferite de stațiune, dl Bercea 
întreabă, pe bună dreptate, cine 
trebuie oare să se ocupe de 
transportul gunoaielor pentru a 
nu deveni o potențială sursă de 
infecție în zonă? (N. T.)

WK SF ÂRȘIT X>S

22
D2,

Hunedoara, la 
sfârșit de săptă- gazdele

(cum

Farmacii de serviciu
în intervalul 25-26 

iulie va funcționa, în 
Deva, farmacia “Hygeia” 
situată în strada 
Decembrie, bloc 
telefon 226474.

în 
acest
mână, este de gardă 
unitatea farmaceutică 
“Diana”, din bulevardul 
Dacia, bloc Gl. (E.S.)

“Sărbătoarea meșterilor 
populari din Țara 

Zarandului”
Prima ediție a 

“Sărbătorii meșterilor 
populari din Țara Zaran

dului” se desfășoară 
duminică, începând cu 
ora 13,30, pe Platoul 
Lacuri din satul Obârșa 
(comuna Tomești). Ola
rii din Obârșa, renumiți 
pentru ceramica lor, 
mai ales utilitară, vor fi 

ospitaliere 
sunt moții de

obicei!) pentru cei ce 
participă la sărbătoa
rea lor cu gândul să-și 
procure oale și stră
chini, să se bucure 
alături de ei de mani
festările cultural-artis- 
tice pregătite de Pri
măria Tomești, în cali
tate de organizator. 
(V.R.)
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Sâmbătă 
25 iulie

TVR 1
9.05 Tip-Top, Mini-Top! 

10.05 Viața ca în viață (s) 10.55 
Vacanță dlui Hulot 12.30 
Ordinea publică 13.30 Ecranul 
14.30 Video-magazin 16.15 
Desene animate; Povestirile 
lui Donald rățoiul 16.40 
Documentar istoric 17.40
Justiție militară (ep. 21) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 90) 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă ,,săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (ep. 8) 21.30 Cum vă 
place... în vacanță 22.35 
Ciclism, turul Franței 22.45 
Zorba grecul (Grecia, SUA, 
1964)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme 8.55 

Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Științele 
secolului XXI: Astăzi medicina
10.30 Documente culturale: 
Divina Callas (II) 11.20 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Treizeci de 
minute cu Paul Goma (r) 14.00 
Oppenheimer (s, ep. 5) 15.00 
Uruguay - bogătașii Americii 

,15.35 Regina celor 1000 de ani

Duminică 
26 iulie

TVR I
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 13.00 Tezaur 
folcloric 14.30 Video-magazin 
estival 16.15 Aladdin (d.a) 
16.40 Parcul Yellowstone (s. de 
călătorii) 17.40 Star Trek-Deep 
Space 9 (ep. 67) 18.30 
Hollyoaks (ep. 91) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar 
o vorbă .,,săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 21.00 
Femei de lume (f, Franța, Italia, 
Canada, 1990) 22.45 Ciclism: 
turul Franței. 23.00 D-na King, 
agent secret (s, ep. 29) 23.55 
Fotbal Mondial 1998

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

8.55 Comorile lumii 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii noastre 
11.20 TVR lași 13.30 Creanga 
de aur 14.00 Oppenheimer (ep. 
6) 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica -

Luni 
27 iulie 

TVR I
12.05 Universul cunoașterii 

(do/r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena 18.10 Simba - 
regele Leu (d.a) 18.35 Katts și 
câinele (s, ep. 52) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 266) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 
Baywatch (s, ep. 156) 21.50 
Nimic sfânt (s, ep. 8) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Repriza a treia - emisiune de 
analiză a Campionatului 
Mondial de fotbal, Franța 1998 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 175)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 15.10 Limbi 
străine - Engleză 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 

\J6.00 Veronica-Chipul iubirii 

(d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (ep. 98) 16.50 Perla 
Neagră (ep. 172) 17.40 Tradiții 
18.10 Planeta cinema (r) 19.00 
Sporturi extreme (CFI) 19.30 
Istorie, memorie, recuperare 
20.00 Teatru TV Mari actori în 
mari comedii ale dramaturgiei 
românești: Mușcata din 
fereastră 21.30 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s, ep. 38)

ANTENA 1
9.00 O echipă fantastică 

(d.a, ep. 32) 9.30 Noile aventuri 
ale lui Flash Gordon (ep.7) 
10.05 Bananaman (d.a) 10.15 
Alertă pe plajă (s, ep. 6) 11.00 
între prieteni 12.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Vedeta în papuci 13.30 Tenis - 
Cupa Davis 16.30 Uragan în 
paradis (s,ep. 6) 17.15 Spitalul 
universitar (s, ep. 6) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 114) 19.30 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? 20.00 Weekend cu 
spioni (acțiune/thriller, SUA, 
1983) 21.30 A treia planetă de 
la soare (s, ep. 44)

PRO TV
8.30 Ciberkids (s, ep. 2) 9.00 

Viață și moarte în L.A. (f, SUA, 
1985) 11.00 Gillette -în lumea 
sportului 12.00 Heights (s, ep.

Chipul iubirii (ep. 99) 16.50 
Perla Neagră (ep. 173) 19.00 în 
plină acțiune (s, ep. 39) 20.00 
Ultimul tren 21.00 Western 
Union World Football 1998 
24.00 O capodoperă 
neterminată

ANTENA 1
8.45 Spirit și credință 9.15 

Animal Show (ep. seria lll-a)
9.45 Bananaman (d.a) 9.50 
Denver, ultimul dinozaur (ep. 
6) 10.15 Bananaman (d.a) 
10.20 Mighty Max (d.a., ep. 21)
10.45 Banaman (d.a) 11.00 Fir 
întins 12.00 Prezentul simplu
12.30 Descoperiri (do, ep. 17) 
14.00 Duminica în familie 
18.00 Esmeralda (s, ep. 115)
19.30 Sparks (s, ep. 44) 20.00 
Kentucky Derby (dragoste 
SUA, 1995) 21.45 Păstrează 
visul (s, ep. 3) 22.45 Sandra, 
prințesa rebelă (ep. 6) 23.45 
Aventuri în Africa (aventuri, 
SUA)

PRO TV
9.00 Mowgli (s, ep. 8) 9.30 

Super Abracadabra 11.00 Doc
tor în Alaska (s, ep. 71) 12.00 
Profeții despre trecut 
(talkstiow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 O căsnicie perfectă 

(s) 16.50 Perla Neagră (s,e p. 
174) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rupl 
Hei-Rap! (cs) 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate 
(mag. medical) 20.10 Natacha 
(s,e p. 3) 22.00 Secrete 
îngropate (dramă SUA 1991)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show (s) 11.00 Ken
tucky Derby (f/r) 12.40 Fără 
limită 13.00 Mileniul III (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s) 15.10 Dr.
Bramwell, o femeie ambițioasă 
(s, ep. 1) 16.05 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 116) 17.00 
Golden Brâu și voie bună! Em. 
de divertisment, muzică și 
concursuri 19.30 Dallas (s, ep. 
52) 20.20 Caracatița (s, seria I, 
ep. 3) 21.15 Omul cu o mie de 
fețe (s) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 9)

PRO TV
10.00 Profeții despre trecut 

(r) 11.00 Lumea filmului (r)
11.30 Fiica Oceanului (s) 12.00 

7) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O căsnicie perfectă (s, ep. 33)
13.30 Adevărul gol goluț (s, ep. 
19) 14.00 Generația PRO 15.45 
Hercule (s, ep. 73) 16.30 Conan 
(s, ep. 3) 17.15 De dragul 
copilului meu (drama, SUA, 
1993) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Millennium (s, ep. 44) 
21.00 Amos și Andrew (f, SUA, 
1993)22.45 Știrile PRO TV 
22.50 Știri sportive 23.00 NYPD 
Blue - viață de polițist (ep. 43)

ACASĂ
8.45 Verdict: Crimă! (s, ep. 

68) 9.45 Nimic personal (r)
10.30 Dragoste și putere (r)
11.15 Marielena (r) 12.00 Din 
toată inima (r) 13.30
Cinemateca de acasă: Tănase 
Scatiu (r) 16.00 Omul mării (ep. 
81) 17.00 Marielena (ep. 172)
17.45 Din toată inima (ep. 107)
18.30 Concursul de Acasă
19.30 Magazinul animalelor 
(d.a., ep. 27) 20.00 Dragoste și 
putere (ep. 128) 20.45 Nimic 
personal (ep. 126) 22.30 
Pădurea spânzuraților

PRIMA
8.00 Lumea lui Eric (s) 8.30 

Povestiri din biblie (d.a) 8.45 
Bailey Kipper (s) 9.10 Justițiarii 

(s,e p. 34) 13.35 Chalk (s, ep. 
2) 14.05 Chestiunea zilei 15.00 
Formula I - Marele Premiu al 
Austriei 17.00 Lumea filmului 
18.00 Beverly Hills (ep. 132)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Lungul drum spre acasă 
(melodramă, SUA, 1989) 22.00 
Cybil (ep. 23) 22.30 Știrile PRO 
TV 22.45 Brigada 132 (ep. 10)
23.30 Procesul etapei

ACASĂ
9.15 Animal show (ep. 6, 

seria a lll-a) 9.45 Banaman 
(d.a) 9.50 Denver, ultimul 
dinozaur (ep. 6) 10.15
Banaman (d.a) 10.20 Mighty 
Max (d.a, ep. 21) 10.45 
Banaman (d.a) 11.00 Fir întins 
12.00 Prezentul simplu 12.30 
Descoperiri (ep. 17) 14.00 

,Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (ep. 115) 19.30 
Sparks (ep. 44) 20.00 Kentucky 
Derby (f) 21.45 Păstrează visul 
(s, ep. 3) 22.45 Sandra, 
prințesa rebelă (ep. 6) 23.45 
Aventuri în Africa (aventuri, 
SUA)

PRIMA
8.00 A doua familie (do)

8.30 Căutătorii de aur 9.00 
Echipa de Fotbal (d.a) 9.30

Profesiunea mea, cultura (r/ 
p.l) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
13.30 Colegiul Ridgemont (co. 
SUA 1982) 15.15 Walker, 
polițist texan (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 84) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Idilă pentru o piatră 
prețioasă (f.a.SUA ’84) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 126) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Highlander (s, ep. 1)

ACASA
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă (s) 9.45 Nimic 
personal (s/r) 10.30 Dragoste și 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/ 
r) 12.00 Din toată inima (s/r)
13.30 Jocurile bunăvoinței (rez.)
14.30 Clubul Paradis (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)19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Nimic personal (s) 22.30 
Ninotchka (co. SUA 1939)

X 
(d.a) 9.30 Apărătorii GalaxieP 
(d.a) 10.00 Prințul Valiant 
(d.a., ep. 6) 10.30 For
midabilii (s) 10.45 In
spectorul Gadget (d.a) 11.00 
Daria (d.a) 11.30 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep. 16)
12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 14.00 Marile 
aventuri ale secolului XX 
(ep. 3) 15.00 Robin Hood (f) 
18.00 911: Apel de urgență 
(ep. 22) 19.00 Știri 19.45 
Ultimele zile la Casa Albă 
(dramă, SUA, 1989) 22.00 
Cenbtennial - Legende din 
lumea nouă (ep. 5) 23.00 
Știri

PRO TV * DEVA
06.15-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 “No com
ment” (r) 06.45 - 07.00 Știri 
locale (r) 22.45-22.55 Re-

>
trospectiva săptămânii (știri 
Deva)

ANTENA 1-DEYA
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

Aventurile lui Rocko (d.ap* 
10.00 Un cuplu fericit (d.a)
10.30 1999 (s, ep. 25) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 
13.00 Motociclism CM 14.00 
Lumea lui Dave (f, ep. 28)
14.30 Vedetele dragostei (do) 
15.00 Față în față la Holly
wood (ep. 31) 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (do, ep. 
16) 16.30 în numele iubirii 
(ep. 7) 17.00 Un alt început 
(ep. 17) 18.00 Atingerea 
îngerilor (ep. 16) 19.00 Știri
19.45 Singuraticul (f, SUA, 
1984) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 31) 22.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 31) 
23.00 Știri

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 

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

ANTENA l-DEVÂ
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.10-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și

______________ >
PRIMA '

10.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 11.00 în căutarea dreptății 
(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) 16.45 
Prietenul ndstru Jake (s)
17.15 în căutarea dreptății (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 31) 21.15 
Șantajul (s, ep. 7) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

PRO TV - DE'/A
06.00-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-07.00 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.25-22.40 Știri lo
cale

ANTENA bDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r) J
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O BERBEC
Nu aveți o zi prea bună și 

veți avea probleme cu cei 
din jur. Nu vă grăbiți să le 
spuneți în față oamenilor 
adevărul pentru a nu vă mai 
mări numărul dușmanilor. 
Sunteți sensibil la pro
blemele din familia dv. Luni, 
posibile discuții la serviciu 
din cauza unei femei. Ați 
putea pierde protecția unei 
persoane bine poziționate 
social.

O TAUR
Starea sănătății dv. nu 

este dintre cele mai bune, 
de aceea nu-i bine să faceți 
eforturi deosebite. Discuții 
cu cei din jur, dar dv. greșiți. 
La serviciu vi se dă o lucrare 
care vă trezește interesul, 
vă face consecvent și 
perseverent. Este posibil să 
primiți bani.

O GEMENI
Sunteți sensibil și lipsit 

de energie; asocierea cu 
persoane mai tinere vă 
avantajează. Vi se propune 
o afacere rentabilă, dar 
persoana care o face nu vă 
inspiră prea mare încredere. 
Ar fi bine să nu dați curs nici 
unei inițiative. Ați putea 
semna un nou contract, dar 
rudele dv. nu s-au decis să 
vă acorde ajutorul solicitat.

□ RAC
Atenție pe ce cheltuiți 

banii. Riscați să aveți 
discuții în familie din cauza 
cheltuielilor extravagante pe 
care le faceți. Un prieten de 
pe alte meleaguri vă va 
trimite o veste. Preocupările 
dv. pentru o întâlnire cu 
prietenii continuă. Luni, 
puteți avea realizări în orice 
domeniu, mai puțin în cel 
socio-profesional. Sunt 
favorizate călătoriile, dar și 
relațiile cu prietenii.

O LEU
Veți da o raită prin 

magazine, ceea ce creează 
mari emoții celor din familie, 
dar nu au motive căci 
veniturile vă sunt suficient 
de mari. Duminică, este 
posibil să primiți o invitație, 
dar nu prea agreați 
persoana care v-o face. în 
prima parte a zilei de luni nu 
prea aveți chef de nimic. Ar 
trebui să încercați o lectură 
ușoară și entuziasmul vă va 
reveni rapid.

O FECIOARĂ
O femeie țese intrigi în 

jurul dv. Dacă nu veți fi 
atent, aceasta vă va provoca 
neplăceri serioase. Aveți 
multe de făcut și sunteți 
cam obosit. O persoană mai 
în vârstă vă face un cadou, 
ceea ce vă va impresiona. 
Nemulțumiri; aveți grijă să 
nu fiți păcălit, mai ales că vă 
încredeți într-o persoană nu 
prea competentă. Nu luați 
singur deciziile importante.

Z BALANȚĂ
Relațiile cu persoanele 

de sex opus vă sunt favo

rabile. încercați o relație 
clandestină, dar riscurile 
sunt mari. Duminică vă 
atrag activitățile de diver
tisment. Luni, o zi obiș
nuită, fără evenimente, în 
ciuda nemulțumirilor 
manifestate în raporturile 
cu superiorii ierarhici. 
Musafiri neanunțați; evitați 
consumul de cafea, alcool 
sau tutun.

Z SCORPION
Lipsa de atenție vă 

poate face să spargeți ori 
să stricați ceva prin casă. 
Ar fi bine să amânați 
treburile gospodărești. 
Cineva încearcă să vă 
conteste autoritatea, dar 
nu reușește. Un bărbat vă 
sprijină în tot ceea ce 
doriți să întreprindeți. Este 
posibil să se producă o 
schimbare de mare 
anvergură. Luni, piedici 
legate de călătorii sau 
chestiuni profesionale. 
Totul este să fiți optimist.

Z SĂGETĂTOR
Sunteți tensionat și nu 

reușiți să vă liniștiți. 
Starea sănătății nu-i dintre 
cele mai bune; dedicați-vă 
activității intelectuale. 
Duminică este posibil să 
plecați într-o excursie și 
veți cheltui mulți bani. 
Relații tensionate cu 
partenerii de afaceri. Nu vă 
lăsați condus de impuls 
căci nu veți realiza nimic 
din ceea ce v-ați propus.

Z CAPRICORN
Nu vă simțiți bine, iar 

excesul de medicamente 
nu vă ajută la nimic. 
Renunțați câteva zile la 
cafea și la țigări. în 
căsnicie pot apărea 
neconcordanțe de păreri. 
Partenerul de viață poate 
avea neplăceri cu 
autoritățile. Vi se vor 
încredința secrete, do
vediți că sunteți demn de 
ele. Luni, lipsă de răbdare, 
iritare.

O VĂRSĂTOR
Aveți de primit bani, 

dar nu reușiți să intrați în 
posesia lor. Ar fi bine să 
nu vă agitați. Ascultați 
sfatul părinților. Chesti
unile domestice nu vă 
permit să vă petreceți 
timpul cu persoana iubită. 
Cu banii stați bine și ar fi 
bine să treceți prin 
magazine și să vă sa- 
tisfaceți micile mofturi.

O PEȘTI
Luați-vă pauză, nu vă 

preocupați de profesie; 
dedicați timpul acesta 
familiei. Fără a avea 
motive, starea dv psihică 
nu-i dintre cele mai bune. 
O veste optimistă de la 
părinți vă va remonta, 
încercați să fiți mai 
conciliant și să faceți voia 
părinților și rudeniilor 
pentru că au dreptate.
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Poliția Devei pe fază

CL Cu cutitul
----------- ~ r

Cum au ajuns să se cu
noască Emilian Stoica din 
Deva, str. Mureșului, nr. 11 și 
Gheorghe Petca, tot din De
va, nu are cine știe ce în

semnătate. La un moment 
dat însă, primul a scos un 
cuțit cu care l-a amenințat pe 
cel de-al doilea, păgubindu- 
I de un televizor color.

iica își fură mam
G. L. P., de 17 ani, din 

Deva, elevă la un grup șco
lar, avea nevoie de bani și n- 
a găsit sursa cum să-i pro
cure. Atunci i-a venit o idee: a

intrat în locuința S. P., care 
nu era altcineva decât ma
ma sa, de unde a sustras bi
juterii din aur în valoare de 
circa două milioane de lei.

jersid mai puțin
Marinela Ionela Neamțu, 

din Deva, str. M. Eminescu, 
bl. K, ap. 20, vindea piersici 
în piața Devei la unitatea ce 
o are aici SC Cosmin SRL. A

aranjat însă astfel cântarul 
încât de la fiecare cumpă
rător ciupea ceva. Prinsă în 
fapt va fi judecată pentru lip
să la măsurare.

Rubrică realizată cu sprijinul
Poliției municipale

DrobetaTrS - Gaz Metan.........
jf Jiul Petroșani - Aro Câmpulung

Apulum Alba - ASATg.Mureș....
UTA - Unirea Dej.........
Min.Motru - Electroputere....
Chimica Tâmăveni - Dacia Pitești......

jf Corvinul - Inter Sibiu.......
// Poli Timișoara - FC Baia Mare....

FC Bihor Oradea - Vega Deva......

\
Gaz Metan
ARO Ciung 

. ASA Tg Mureș 
Jf Unirea Dej 
/ Electroputere

Dacia Pitești 
Inter Sibiu
FC Baia Mare 

d Vega Deva

Jiul Petroșani..
Apulum Alba I....
UTA......................
Chimica..............
Corvinul...........
Minerul Motru....
Poli Timișoara...
FC Bihor Oradea...
Drobeta Tr Sev.

FC Baia M..............
Jiul Petroșani • Vega Deva..........

' ApulumA.I. - GazMetan..............
, Min.Motru - Unirea Dej..............

/
Chimica ■ UTA..........................
Corvinul • Dacia Pitești..

Poli Timișoara - Electroputere.........
FC Bihor ■ Inter Sibiu...............

\\ ARO Ciung • ASATgM...............

GazM.
ASATg.M.
Unirea Dej 
Electroputere
Dacia Pitești 
Inter Sibiu
FC Baia M 
Vega Deva

Min.Motru...........
• ARO Ciung........
■ Chimica.............

Corvinul..........
■ FC Bihor.............
■ Poli Timișoara...
■ DrobetaTrS......
- Jiul Petroșani.
- Apulum A.l......

Jiul Petroșani
Apulum A.l. 
Minerul Motru 
Corvinul
Poli Timișoara

\ FC Bihor
Gaz Metan
ARO Ciung

Electroputere
- Inter Sibiu...

FC Baia M.....
- Chimica.........
- UTA..............
- Unirea Dej....
- Dacia Pitești..
- ASATg.M......
- Vega Deva..

"Patria" - Deva: Mica j

• sirenă (24-30);
"Flacăra" - Hunedoara: I

| Arma dreptății (24-30); j
"Parâng" - Petroșani: |

■ Teoria conspirației (24-27); ■ 
! Crimă în lumea modei (28-:
■ 30); I

"Cultural" - Lupeni: Mă-1
| suri disperate (24-27); Infan-1 
| teria stelară (28-30); j
■ "Zarand" - Brad - Mar- ■ 
j torul incomod (24-27); Păci- j

• ficatorul (28-30); 1
! La "Patria" Orăștie nu ru-1
| lează film până în data de | 
■ 31.07.1998 |
. "Luceafărul" - Vulcan: . 
j Mortal Kombat 2: Anihilarea [
I (24-27); Focul din adâncuri I 
I (28-30); |
| "Dacia" - Hațeg: L A.
■ Confidential (24-27); Teoria 
! conspirației (28-30);

" "Lumina" - Ilia: Titanic 
I (24-26).

I 
I 
I 
I

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) în perioada 
13-19.07.1998 au valori medii și 
maxime care se încadrează în 
limitele admise prevăzute de 
STAS-ul de calitate a aerului. 
Valorile maxime au fost înre
gistrate pe zona Hunedoara la 
data de 14.07.1998 pentru dio- 
xidul de sulf^și pe data de 
18.07.1998 pentru dioxidul de 
azot.

Pentru amoniac și fenoli, indi
catori care se determină numai 
pe zona Hunedoara, valorile ma
xime au fost înregistrate la data 
de 18 și, respectiv, 16.07.1998.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se încadrează 
în limita admisă de 0,15 mg/mc 
aer/24 h, cu excepția zonei 
Zlaști. Pe zona Hunedoara va
loarea medie se situează foarte 
aproape de limita admisă. Va
loarea maximă a fost înregis
trată tot pe zona Hunedoara la 
data de 15.07.1998 și depășește 
limita admisă de 1,98 ori.

Pulberile sedimentabile con
tinuă să înregistreze depășiri ale 
limitei admise pe zona Teliuc de 
6,7 ori și pe zona Chișcădaga 
de 12,6 ori la valoarea medie, iar

maxima înregistrată depășește 
limita admisă de 28,7 ori.

Nivelul radioactivității beta glo
bale și al dozei gama absorbite se 
menține în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu ana
lizați.* Valorile medii obținute la apa 
brută din râul Strei au fost de 

• «•_________ • ■ K__________________

Starea 
mediului

0,24 Bq/I, iar pentru apa potabilă 
de 0,22 Bq/I față de valoarea de 
atenție de 2,0 Bq/I.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la uni
tățile de extracție și prelucrare a 
cărbunelui, auavut pentru această 
perioadă o valoare medie de 990,0 
mg/l și o valoare maximă de 2207,0 
mg/l, înregistrată la data de 
14.07.1998. Raportate la perioada 
anterioară, se constată o creștere 
a cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 110,0 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 640,0 mg/l 
pentru valoarea maximă.

în primul semestru al acestui 
an, colectivul de inspecție din ca
drul A.P.M. a întocmit unor agenți 
economici sau persoane fizice 
un număr de 13 acte contraven
ționale în valoare de 7,150 mii lei 
pentru nerespectarea unor pre
vederi din "Legea Protecției Me
diului" nr. 13771995. Din acestea 
un număr de 4 acte contraven
ționale au fost aplicate în confor
mitate cu art. 79, lit. a, privind obli
gația persoanelor fizice și juridice 
de a solicita autorităților pentru 
protecția mediului de acord și/sau 
autorizație de mediu (după caz) 
și 3 penalități pentru nerespec
tarea prevederilor art. 79, lit. c, 
privind obligația persoanelor fi
zice sau juridice de a se supune 
ordinului de încadrare tempo
rară sau definitivă a activității. 
De asemenea, 3 penalități au 
fost întocmite pentru nerespec
tarea art. 39 (literele a, f sau c) 
de la cap. III, secțiunea I, privind 
protecția apelor și a ecosiste
melor acvatice și câte o contra
venție pentru nerespectarea 
prevederilor art. 19, art. 46, lit. c, 
sau a HG nr. 127, art. 2, lit. h.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

PROGRAMUL TURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI R
SERIA AII-A, EDIȚIA *9» - '99

UTA - Poli Timiș.................... .... UTA - Apulum Al................... Drobeta Tr.S - ASA Tg.M...............
Chimica - Corvinul.................. Min.Motru - Drobeta Tr.S............... .. UTA - FC Baia M.............
ASATg.M. - Min.Motru................... Chimica - Jiul........................... .. Min.Motru - Gaz Metan.............
Unirea Dej - FC Bihor..................... Corvinul - FC Bihor................. Chimica - Vega Deva..........
Electroputere - Jiul Petroșani........ .... ASATg.M - Poli Timiș................... Corvinul - ARO Ciung.........
Dacia Pitești - Drobeta Tr.S.............. Unirea Dej - ARO Ciung................ Poli Timiș - Apulum Al..............
Inter Sibiu - Apulum A.l.................. Electroputere - Vega Deva.............. FC Bihor - Jiul Petroșani.....
FC Baia M - ARO Ciung................. Dacia Pitești - Gaz Metan.................. ... Unirea Dej - Inter Sibiu..............
Vega Deva Gaz Metan.............. Inter Sibiu - FC Baia M Dacia Pitești Electroputeret......

Drobeta TR.S Unirea Dej................. DrobetaTrS - Corvinul.................. Jiul Petroșani • Drobeta Tr.S.......
Jiul Petroșani Dacia Pitești........... Jiul Petroșani • Min.Motru............... .. Apulum Al - FC EJihor.................
Apulum Al - Electroputere............ Apulum Al Chimica...................... Gaz Metan - Corvinul.............
Corvinul Min Motru............... FC Bihor - Poli Timiș................... ARO Ciung Poli Timiș..............
Poli Tim. Chimica..................... GazMetan • Unirea Dej................. .. ASATgM - Dacia Pitești..........
FC Bihor • UTA............................. ARO Ciung ■ UTA............................. Electroputere - Unirea Dej.............
Gaz Metan - FC Baia M.................. Inter Sibiu - ASATg.M................... Inter Sibiu - UTA........................
ARO Ciung - Inter Sibiu................... FC Baia M - Electroputere............ FC Baia M • Chimica.................
Vega Deva ASA Tg M............... Vega Deva * Dacia Pitești.......... Vega Deva Min.Motru..........

UTA • Drobeta TR.S............. .... UTA - Gaz Metan.................. ... Drobeta Tr.S • Apulum Al..............
Min Motru - Poli Timiș................... Min Motru - Apulum Al.................. ... Jiul Petroșani • ASA Tg.M...........
Chimica • FC Bihor..................... Chimica - ARO Ciung................ ... UTA • Electroputere.......
ASA Tg.M. • Corvinul.................. Corvinul - Jiul Petroșani........ .. Min Motru - FC: Baia M.............
Unirea Dej • Jiul Petroșani........ Poli Timiș - DrobetaTrS.............. ... Chimica - Inter Sibiu.............
Electroputere - ARO Ciung................ .... ASATg.M - FC Bihor..................... ... Corvinul • Vega Deva..........
Dacia Pitești Apulum Al.................. Unirea Dej - Vega Deva............. Poli Timiș • Gaz Metan............
Inter Sibiu • Gaz Metan.................. Electroputere - Inter Sibiu................... ... FC Bihor - ARO Ciung...........
FC Baia M - Vega Deva.............. Dacia Pitești - FC Baia M.................. ... Unirea Dej - Dacia Pitești.........

Drobeta Tr.
Jiul Petroșani
Apulum Al
Poli Timiș
FC Bihor
Gaz Metan 
ARO Ciung
FC Baia M
Vega Deva

- Chimica.........
- UTA..............
- Unirea Dej....
- Corvinul.....
- Min.Motru......
- Electroputere.

Dacia Pitești..
■ ASATg.M......
* Inter Sibiu..

Drobeta Tr.S FC Bihor. 
Jiul - Poli Timiș..
Apulum Al • Corvinul....
Gaz Metan - Chimica........
ARO Ciung Min Motru 
Electroputere - ASATgM.....
Inter Sibiu - Dacia Pitești
FC Baia M • Unirea Dej...
Vega Deva • UTA.............

Apulum Al 
Gaz Metan
ARO Ciung 
ASATg.M 
Electroputere 
Dacia 
Inter Sibiu
FC Baia M 
Vega Deva

Jiul Petroșan 
FC Bihor......
Drobeta Tr:S 
Unirea Dej 
Chimica....
UTA...........
Min Motru.. 
Corvinul.. 
Poli Timiș
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PerchezițieI

ITALIA
la

O echipă a Direcției italiene de anchete anti-mafia a sechestrat, 
luni, actele contabile de la 22 de proprietăți ale grupului de ( 
comunicații Fininvest, condus de liderul opoziției italiene de 
dreapta, Silvio Berlusconi, transmite AFP, citând surse judiciare. .

Operațiunea, cea de-a 364-a efectuată la Fininvest, a avut , 
loc la cererea Parchetului din Palermo (Sicilia), în cadrul anchetei | 

asupra unui colaborator apropiat al lui Berlusconi, respectiv a i 
fostului lider al regiei publicitare a Fininvest, Marcello Dell’Utri, 
judecat în prezent în urma acuzațiilor de colaborare cu Mafia.

Potrivit mărturiilor unor mafioți care au acceptat colaborarea ] 
cu justiția, Dell’Utri - unul dintre cei care au facilitat intrarea în 
politică a lui Berlusconi și actual deputat din partea partidului lui 
Berlusconi, Forza Italia - ar fi avut legături cu mafia siciliană din 
anii '60 pînă în 1996. El ar fi reciclat bani ai unor lideri mafioți 
sicilieni și ar fi transferat o parte a banilor în contul proprietăților 
Fininvest. Procesul său a început în noiembrie 1997.

în ce-l privește pe Berlusconi, el a refuzat să-și abandoneze I 
cariera profesională odată cu lansarea în politică. Recent, el a 
fost condamnat la șase ani și patru luni închisoare, pentru trei 
afaceri distincte - fals în acte, corupție și finanțare ilicită a partidului 
său. Berlusconi mai este implicat, însă, și în alte cinci afaceri - de 
la fraudă fiscală până la coruperea magistraților și reciclarea de 
capitaluri ilicite.

£olumb — judecat 
pentru genocid

Aproximativ 300 de indieni din Honduras au intentat, în 
localitatea La Esperanza, un proces simbolic la adresa lui 
Christophor Columb, cel care a descoperit America, pe care- 
l acuză de “genocid", “răpire” și “viol”, informează AFP.

Procesul, care a fost inițiat de Consiliul Civic al 
organizațiilor populare și indiene (COPIN) din Honduras, a 
început luni, prin stabilirea celor zece membri ai juriului, 
majoritatea asistenți sociali americani și spanioli, preoți și 
studenți.

Indianul Silvestre Bautista va prezida tribunalul, în timp 
ce doi acuzatori, ajutați de zece procurori, vor prezenta dosarul 
cu acuzațiile care-i sunt aduse lui Columb. Acesta din urmă 
va fi apărat de doi avocați.

Christophor Columb este acuzat de “furt, etnocid, răpire, 
tortură, asasinat, viol, invazie, distrugere și impunere cu forța 
de cultură și comerț cu 3davi". Potrivit dosarului, Columb “și 
un mare număr de aventurieri, care l-au însoțit, au furat 
bogățiile indienilor, au violat femeile acestora și le-au asasinat 
frații”.

Conform aceluiași dosar, după numărul indienilor care au 
avut de suferit de pe urma lui Columb, adică 70 de milioane 
de indieni din America, acesta este “cel mai mare holocaust 
pe care l-a cunoscut omenirea vreodată”.

Unul dintre avocații apărării a declarat că procesul este 
ridicol, “pentru că acuzatul este mort, iar faptele care-i sunt 
imputate au fost prescrise, pentru că au fost comise acum 
câteva sut&de ani".

Sentința va fi pronunțată la 12 octombrie, aniversarea 
sosirii lui Columb în America, în 1492, iar procesul va con
tinua apoi în Guatemala, Texas și Bolivia.

Permise die 
imuurcâi îiri 
'Geirimaurmi
Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale a 
eliberat, de la începutul 
anului, peste 4.000 de avize 
pentru românii care doresc 
să muncească în Ger
mania, informează Biroul 
de Presă al MMPS.

Astfel, în baza Conven
ției între Guvernul român și 
cel german, MMPS a avizat 
un număr de 193 de per
mise de muncă, pe termen 
de 18 luni, pentru persoane 
care au dorit să lucreze în 
Germania. Beneficiarii unor 
astfel de permise sunt 

1 muncitori tineri în vârstă de 
18-35 de ani, cunoscători 
de limbă germană, calificați 
in meserii de bucătar, 
ospătar, asistente medicale 
și lucrători constructori.

De asemenea, MMPS a 
mai avizat contracte de 
prestații pentru 3.846 de 
lucrători români care au 
dorit să muncească în 
Germania, pe termen de 
până la 3 luni în decurs de 
un an, în domeniul agri
culturii, viticulturii, acti
vității hoteliere, alimentației 
publice.

-----------I

Cercetătorii americani au 
identificat recent o genă 
care, dacă funcționează 
necorespunzător, provoacă 
dezvoltarea celei mai 
comune forme de cancer de 
colon, se arată într-un articol 
publicat de revista Proceed
ings of the National Aca
demy of Siences, citat de 
AFP.

Potrivit acestui studiu, 
realizat de o echipă 
coordonată de dr. Sanford 
Marcowitz, de la spitalul 
universitar din Cleveland, 
Ohio, această genă poate fi 
repusă în funcțiune de un 
medicament, ceea ce spo
rește șansele de combatere 
a maladiei.

Rolul acestei gene, 
cunoscută specialiștilor sub 
numele hMLH-1, fusese deja 
evidențiat de un studiu pre
cedent, asupra evoluției unei 
forme ereditare a cancerului 
de colon. “Știm acum că, 
dacă această genă nu 
funcționează normal, există 

\o destul de mare pro

CAMPIONATELE
MONDIALE 
SPORTIVE 
PENTRU 

NEVĂZĂTORI
Purificacion Santamarta 

este și fericită, și dezamăgită: 
a câștigat marți finala de 400 
m feminin a Campionatelor 
Mondiale sportive pentru 
nevăzători, fără însă să-și 
îmbunătățească recordul 
mondial stabilit la Jocurile 
Paralimpice din Barcelona, 
1992, în 57 secunde și 79 
sutimi.

La linia de sosire, spaniola, 
în vârstă de 35 de ani, l-a 
îmbrățișat pe ghidul său, 
Cristian, care este și antrenorul 
său, apoi pe cele trei 
adversare, din Lituania, Marea 
Britanie și Italia. "Am muncit 
mai mult ca niciodată. Dacă nu 
ar fi fost vântul, aș fi corectat 
recordul", și-a exprimat regretul 
Purificacion.

Aceleași bucurii, aceleași 
suferințe la aceleași probe: 
atletismul nevăzătorilor 
seamănă cu cel al sportivilor 
care se bucură de darul 
văzului, cel puțin la câteva dis
cipline.

în funcție de handicapul lor, 
sportivii se clasează în 
categoria B1 (nevăzători), B2 
sau B3 (văz grav deteriorat, 
diverse grade). Numai atleții din 
categoriile B1 și B2 pot utiliza 
un ghid. Pentru categoria B3 
regulile sunt identice cu cele' 
ale Federației Internaționale de 
Atletism (IÂAF).

Ghidul trebuie să fie un 
sportiv excelent pentru a alerga 
în ritmul atletului lipsit de 
vedere, explică Purificacion. 
"Cel care m-a însoțit la Jocurile 
Paralimpice de la Atlanta 
participă în weekendul viitor la 
Campionatele Europene de 
atletism", spune ea.

Legat de atlet printr-un 
sistem de fire, ghidul trebuie 
să-l orienteze la viraje și să-l 
încurajeze în caz de înfrân
gere. De aceea, acest sport, de 
obicei individual în lumea 
valizilor, devine un sport de 
echipă.

babilitate de apariție a celei 
mai frecvente forme de 
cancer de colon”, explică 
dr. Markowitz.

Cercetările au mai 
demonstrat și că 
funcționarea anormală a 
acestei gene poate fi 
restabilită prin tratamentul 
cu azacytidină. “Știm că 
această substanță este 
toxică pentru om și de 
aceea trebuie să 
dezvoltăm o variantă a ei, 
mai sigură", a arătat 
autorul studiului.

Potrivit lui, acest medi
cament ar trebui să permită 
ameliorarea eficacității 
chimioterapiei și chiar să 
împiedice dezvoltarea 
maladiei, în cazurile 
descoperite suficient de 
devreme.

Societatea americană 
de luptă împotriva can
cerului a relevat că numai 
în Statele Unite au fost 
recenzate în anul 1998 
aproape 95.600 noi cazuri 
de cancer de colon.

Romanul “Ulise”, capo
dopera scriitorului irlandez 
James Joyce, exilat în Statele 
Unite între anii 1920-1933, a 
fost ales cel mai bun roman în 
limba engleză al acestui secol, 
de către un juriu format din 
profesori universitari și 
scriitori, a anunțat, luni, 
cotidianul New York Times, 
citat de AFP.

Cartea, caracterizată de 
obicei drept “dificilă”, din 
cauza unei scriituri în 
permanentă metamorfoză, 
figurează în fruntea unei liste 
de o sută dintre cele mai bune 
romane în limba engleză ale 
secolului, stabilită de consiliul 
editorial al Modern Library, 
care publică opere clasice din 
anul 1917 și face parte, în 
prezent, din concernul edito
rial Random House.

New York Times men- 
i ționează că anunțul va fi făcut

Dinozaur

descoperit 
în Chinax______________

Resturile unui schelet de dinozaur, 
lung de opt metri, au fost găsite, în 
luna mai a acestui an, în sud-vestul 
Chinei, a anunțat, luni, Agenția de 
presă China Nouă, citată de AFP.

Specialiștii susțin că animalul ar 
putea face parte dintr-o specie 
necunoscută. Cele 160 de resturi 
fosilizate ale carnivorului au fost 
descoperite de către un locuitor al 
cartierului Xifeng, din provincia 
Guizhu. Osemintele reprezintă mai 
mult de jumătate din scheletul 
dinozaurului, al cărui cap însă a 
dispărut.

Luna trecută, National Geographic 
Society din Washington a anunțat 
descoperirea a doi dinozauri acoperiri 
de pene, în nord-estul Chinei. 
Reprezentanți ai societății științifice au 
explicat că aceste animale ar putea 
constitui veriga lipsă a evoluției de la 
dinozauri la păsări

Peste 1 IO decese în SUA din cauza căldurii
Peste 110 persoane au 

murit în Statele Unite din cauza 
temperaturilor extrem de 
ridicate care s-au înregistrat în 
ultimele săptămâni în special în 
zonele sudice, transmite AFP, 
citând surse ale autorităților 
locale.

în statul american Texas s- 
au înregistrat 81 decese 
provocate de caniculă, în 
Louisiana - 22, iar în Oklahoma 
-11.

în Texas, unde pentru a 15-

public, în mod oficial, vineri, în 
cadrul unei întâlniri a tinerilor 
editori, manifestare cunoscută 
sub numele de Radcliffe Pu
blishing Course, care va avea

“OLISE” - CEL 
MAI BUN

ROMAN AL 
SECOLULUI

loc la Universitatea Harvard.
“Ulise”, în care o zi 

obișnuită din viața câtorva 
locuitori ai Dublinului devine o 
metaforă a condiției umane și 
un omagiu adus “Odiseei” lui 
Homer, a fost publicat prima

Patru persoane - trei pompieri și 
| un locuitor din regiune - au murit,
■ miercuri, într-un incendiu pe
* muntele Hymette, din apropierea 
| Atenei, a cărei periferie a fost
■ amenințată, în cursul zilei, de un al
* doilea mare incendiu, informează 
|afp.
I Cele două incendii au izbucnit 
! în timp ce asupra regiunii s-a abătut 
I un vânt puternic, care a suflat cu o 
| viteză de peste 80 km/oră, iar 
j temperatura era de 34 de grade 
I Celsius.
| Cele patru cadavre carbonizate 
Iau fost descoperite în aceeași zonă, 

la puțin timp după ce incendiul a 
|fost localizat, la lăsarea serii. Trei 
■ dintre ele au fost identificate ca fiind 
■ale unor pompieri veniți la fața

a zi consecutiv s-au înregistrat 
temperaturi caniculare, incen
diile care s-au produs de la 
începutul lunii mai au distrus 
circa 115.000 hectare, în special 
în sudul și vestul statului. 
Serviciile silvice se află încă în 
stare de alertă, din cauza condi
țiilor propice pentru răspân
direa focarelor de incendii.

Persistența temperaturilor 
ridicate l-a constrâns pe șeriful 
comitatului Dallas, Jim Bowles, 
să trimită în zonele rurale

oară în Franța, pentru 
evitarea cenzurii anglo- 
saxone, datorită intervenției 
a trei femei, Adrienne 
Monnier, Sylvia Beach și 
Margaret Anderson.

James Joyce s-a născut 
la Dublin în 1882 și a decedat 
la Zurich, în 1941. El a fost 
ales recent de hebdo
madarul Time drept 
scriitorul cel mai influent al 
secolului al XX-lea.

Pe locul doi în lista 
întocmită de Modern Library 
se află “Marele Gatsby” de 
Francis Scott Fitzgerald, 
urmat de o altă carte a lui 
Joyce, povestirea auto
biografică “Portretul artis
tului în tinerețe”, apoi de 
“Lolita” lui Vladimir Na
bokov și de satira ame
ricanizării planetei de 
Aldous Huxley, “Cea mai 
bună dintre lumi”.
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NOI LOC URÎ] 
DE MUNCĂ !
Oficiile de forță de muncă | 

au depistat, in cursul lunii | 
iunie, peste 66.000 de noi ■ 
locuri de muncă, cu 21.200 ■ 
mai mult decăt în luna | 

| precedentă, informează | 
Biroul de Presă al Ministerului ■ 
Muncii și Protecției Sociale. 1

Dintre acestea, au fost | 
| ocupate 43.3OO (din care |

19.600 de către șomerii ■ 
indemnități), rămânând - 
vacante 23.400 de locuri de | 
muncă. Din totalul locurilor | 
de muncă vacante existente, ■ 
71 la sută sunt oferite1 

| muncitorilor, 16, J la sută | 
| cadrelor cu pregătire medie și |

12, 7 la sută cadrelor cu . 
pregătire superioară.

în perioada 22 iunie-20 | 
iulie, numărul locurilor de | 
muncă nou create in sectorul- 
privat sau prin transfer de ■ 
proprietate este de 96.996, cu | 
localizare îndeosebi în județele | 
Prahova (7.700), Constanța . 
(12.439), Bihor (4.980) și ■ 
m unici pi ui București (19.018). | 

| Creșteri mai mici s-au |
* înregistrat în județele Caraș- ,
• Severin (533), Giurgiu (397) si ■ 
| Dolj (154).

locului, iar cel de-al patrulea nu a 1 
fost identificat. Potrivit echipelor | 
de salvare, este vorba despre un ■ 
locuitor din zonă, venit să dea o ! 

mână de ajutor pompierilor. Alte I 
două persoane au fost spitalizate, | 
din cauza arsurilor grave de care ■ 
suferă în urma incendiilor. '

Focul, care s-a declanșați 

miercuri după-amiază în apro-1 
pierea cartierului de la periferie . 
Karea, a fost localizat grație ■ 
întăririlor aeriene primite. Șase | 

aparate de zbor aparținând ■ 
companiei Canadair au reușit ! 
să ajungă în zonă, după ce, în I 
cursul zilei, nu s-au putut | 
apropia de regiunea afectată, ■ 
din cauza vântului puternic.

patrule care să se asigure că 
localnicii dispun de suficientă 
apă minerală șl ventilatoare 
pentru a face față căldurii.

Pierderile în sectorul 
agricol totalizează deja 1,5 
miliarde de dolari.

De la începutul săptă
mânii, temperaturi extrem de 
ridicate s-au semnalat și în 
regiunile de coastă din estul 
Statelor Unite, din Florida 
până la New York.
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Da, iubito

/Z

De atâtea algoritmuri, 

De scindări și sciziuni... 

Ale vieții noastre ritmuri 

Par a fi de inși nebuni.

La alb i se spune negru, 

Negrul e un alb mai gri - 

Cine crezi că e integru 

Nu-i măcar un ...pedigri!

Șleahta e la loc de frunte, 

Nimenele-i cineva, 

Și nu-i cine să-l înfrunte, 

Și, de-ar fi, ce-ar câștiga?

^naxd (1864-1910)
- poet, dramaturg și scriitor francez, 

membru ai Academiei Goncourt

Reflecția 
sĂptĂmÂMÎi

"DACĂ AȘ AVEA TOT CE DORESC, AȘ AVEA IMEDIAT 
IMPRESIA CĂ N-AM NIMIC."

/f

Preaplinul singurătății
Când sunt singur mă întâlnesc, de fapt, cu 

mai multă lume.

Din cugetările lui Don Juan
Unei femei frumoase nu trebuie să-i asculți 

vorbele. Ci timbrul.

LEGILE LVI GflVCO

"Văd foarte bine bustul meu în piața vechiului cimitir cu 
această inscripție: Lui Jules Renard - compatrioții săi indiferenți."

"în viața mea am pierdut mai mult de-o mie de ani."
"Nu vorbește, dar se știe că gândește prostii."
"Bătrânețea vine brusc, ca zăpada. într-o dimineață, când te 

trezești, bagi de seamă că totul e alb."
"Sunt un om veșnic uimit, care cade, în fiecare clipă, din 

Lună."
"Nietzsche. Ce gândesc despre el? Că sunt prea multe litere 

de prisos în numele lui."
"Femeia ar trebui să trăiască un singur anotimp din cele patru, 

ca florile. Ar trebui să reapară în fiecare an..."
"Am văzut mereu oameni fericiți care au plătit cam scump 

fericirea lor, invidiind mica fericire limitată, într-un colțișor."
"îmi place singurătatea, chiar când sunt singur."
"Copiii mei, drept orice moștenire am să vă las sufletul meu, 

în scris."
"Unii oameni au aerul că s-au căsătorit numai ca să-și 

împiedice nevestele să se mărite cu alții."
Selecție de Hie LEAHU

Tu îmi spui: - Sunt biete râme - 

O cohortă de inculți...

- Da, iubito, e prostime, 

Dar copleșitor de mulțit...

Dumitru HURUBĂ

7WEND?
Când eram în școala ge

nerală am învățat o lege 
care atunci mi s-a părut ca 
o revelație, aveam impresia 
că îmi clarifică totul, că lu
minează umbrele pe care 
până atunci nu le puteam 
înțelege. Țin minte ce mare 
bucurie am simțit atunci 
când legea a fost enunțată: 
"Nimic nu se pierde, nimic 
nu se creează, totul se 
transformă."

De atunci pot spune că 
am pierdut destule și am 
creat câte ceva dar cu ade
vărat m-am bucurat doar 
atunci când am putut trans
forma pierderile în creație.

; CLEPSIDRA

Drumul unui film, de pe 
platou pe pânza albă a ecra
nului, nu este întotdeauna 
"presărat" cu flori... Așa a fost 
și cu comedia "It Happened 
One Night" (S-a întâmplat 
într-o noapte) - 1934, în regia 
lui Frank Capra.

accepta, cu condiția ca filmă
rile să nu depășească patru 
săptămâni.

Pentru rolul titular mas
culin, Frank Capra apelează 
la popularul actor de come
die de la "Metro-Goldwyn - 
Mayer", Robert Montgomery,

© Un polițist primește o scrisoare anonima. 
Citește, citește, dar nu înțelege un fragment.

- Domnule căpitan, ce înseamnă lichidare? 
Căpitanul se gândește puțin, apoi răspunde

iluminat:
- Păi... ceva în legătură cu vinul, cu berea, 

cu țuica...

Povestea unui film
După ce Robert Riskin a 

predat "staff'-ului "Columbiei" 
scenariul, imediat au apărut 
voci pro și contra, aceștia din 
urmă mai numeroși, cu argu
mente gen "... de ce să ne 
irosim bani într-o banală că
lătorie cu autobuzul a doi inși 
de la Miami la New York...?"

Disputa o rezolvă mai 
marele studiourilor Harry 
Cohn, care dă "undă verde" 
începerii lucrului. în stabilirea 
distribuției, Frank Capra o 
are în vedere pe Myrna Loy, 
care găsește scenariul "nein
teresant". Același răspuns 
din partea lui Margaret Sulli
van, Miriam Hopkins și 
Constance Bennett. Aflând 
că "regina” neîncoronată a 
"Paramount"-ului, Claudette 
Colbert, este în vacanță, Ca
pra îi propune rolul. Aceasta

care, din startul discuțiilor, 
pune "veto". Atunci, șeful 
MGM, Louis B. Mayer - pen
tru a-și "ajuta" vecinul, îl de
termină pe Clark Gabie să 
primească rolul.

Premiera a avut loc la 23 
februarie 1934, filmul fiind 
bine primit de public și critică. 
Intrat în competiția premiilor 
"Oscar" în 1935, obține cinci 
asemenea premii, pentru cel 
mai bun film (Harry Cohn), 
regie (Frank Capra), scenariu 
(Robert Riskin) și cei doi pro
tagoniști, Clark Gabie și 
Claudette Colbert.

Au fost necesari 40 de 
ani, până când recordul celor 
5 "Oscaruri" a fost egalat de 
"Zbor deasupra unui cuib de 
cuci" - 1975, în regia lui Milos 
Forman.

Adrian CRUPENSCHi

© O femeie intră nervoasă într-un maga
zin de arme:

- Dați-mi repede un pistol! strigă femeia.
- Aveți permis, doamnă? o întreabă vânzătorul.
Femeia caută, după care scoate la iveală o 

hârtie și i-o înmânează vânzătorului.
- Bine, doamnă, dar acesta-i certificatul de 

căsătorie! spune mirat vânzătorul.
- Ei, și? N-ajunge?

© Un pensionar se trezește cu un spăr
gător în casă.

- Ajutooor! strigă bătrânul.
- Nu fă gălăgie, omule! Caut banii, atâta!
- Asta-i altceva, spune liniștit bătrânul. 

Atunci, hai să căutăm împreună!

© Nea Pândele trecea prin sat și-l vede 
pe săteanul Zlotoacă care-și bătea nevasta. 
Nea Pândele se apropie de el și îl întreabă.

- Ce faci, măi Zlotoacă?
- îmi repar mașina de spălat...

© - Vai dragă, ce cămașă frumoasă ai! E 
din dantelă?

- Da de unde, e roasă de molii!...

♦
Culese și prelucrate de ii ie LEAHU
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LA MARE ORIZONTAL: 1) Afectate de ame
țitorul aer de mare; 2) Contactul infinitival 
al corăbiilor cu uscatul - Act spontan de 
înființare discretă; 3) Scrieri identificate în 
adâncul mărilor - Ancora de debut a 
corăbiei iubirii - Expresia simbolică a unui 
corp lunar; 4) Stol atras de forța centri
petă a interesului - Navigație fără busolă 
în oceanul tenebrelor; 5) Chitare aproxi- 
mative pentru instrumentiștii de la Olimp- 
Bar - Apărarea națională concis, milita- 
rește; 6) Siglă pentru vechea Republică 
Populară Ungară - Uzina de Construcții 
de Mașini Reșița; 7) Port al țării în legă
tură cu CANALUL MÂNECIl’(pl.) - Dudă 

neagră de piatră coaptă în adâncul mării; 
8) Spărgător de gheață în apele apro- 
pierii - Nelipsit de la o baie în stil nordic - 
Refrenul optimist al promisiunilor de 
revedere; 9) Verighetă sui-generis la 
logodna sirenelor - Monstru marin ce-ți 
pune bogăția-n cale; 10) Mirifice revelații 
matinale într-un decor marin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■
3 ■ ■
4
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■■ ■ ■6 ■

7 ■
8 ■ ■
9 ■
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X

Una din legile economiei de piață
Când sunt plătit să gândesc, nu pot gândi 

decât la cum să fac să fiu plătit mai mult.

Din categoria "Nu s-a înălțat 
degeaba"

Uneori ajungem sus doar pentru a 
putea lăuda că și noi am fost odată jos.

Nu poți pune punct niciodată
Concluzia e o încheiere care va da naștere 

la alte ipoteze.

ne

Chitanțe rupte aiurea
Pe cel care are prea mult, îl amendezi 

degeaba.

Legea reușitei în viață
Fixează-ți idealuri înalte și scopuri la- 

ndemână.

Din categoria "Și hodina are o 
limită."

Când sunt prea relaxat, simt nevoia să fac 
ceva, să-mi treacă.

Aria succesului
Când te acoperă gloria, lesne te sufoci.

Vezi-ți de drumul tău
Când pârâul vrea să se întoarcă la izvor, 

devine baltă.

X. Constantin GA VRiLĂ

Sensul vieții stă în 
transformare, în devenire, 
în creație și dacă sămânța 
trebuie să moară pentru că 

' doar astfel poate da roade 
noi, cred că și omul are da
toria - lăsată chiar de 

; Creator - să fie acțiv, să 
creeze, să facă ceva până 
când "ața vieții" se va fi 

I rupt și trupul se va trans- 
• forma în țărână și sufletul 
j în lumină, odihnă și bucu
rie... Secretul vieții poate 
stă tocmai în veșnicia fără 
de sfârșit.

Omul trebuie să mun
cească atât cât ține viața, 
din păcate vechiul regim 
ne-a învățat că trebuie să 
fim activi doar atât cât sun
tem în câmpul muncii, apoi 
odată cu pensionarea omul 
nu mai are ce aștepta de la 
viață decât moartea. Și 
cred că niciunde în lume nu 
mai sunt atâția pensionari 
îmbătrâniți înainte de vre
me cum sunt la noi. A fi 
pensionar nu înseamnă i 
sfârșitul ci un altfel de înce
put, o nouă transformare. 
Talente noi. preocupări și 
noi pasiuni se pot desco
peri și la vremea pensio
nării, puterea de muncă nu 
e pierdută, poate doar înce
tinită, dar ea trebuie trans
formată și regăsită în noi 
domenii. Doar activitatea îl 
poate menține puternic și 
tânăr sufletește pe om. 
Pensionarea nu trebuie pri
vită ca un sfârșit ci doar o 
transformare într-un alt în
ceput. Pensionarea nu este 
"sfârșit" ci "Va urma".

ina DELEANUV------- ---  - -

VERTICAL: 1) Lacrimă rece ce se-nșiră picurând pe 
fundul mării; 2) Amiral în alb pe o mare de aur negru - Bază 
de salvare pentru cei cărora li s-au înecat corăbiile; 3) 
Secvență din marșul capitolin de deșteptare - Mod sui- 
generis de a pune semnul mirării - Mărinimia stăpânului 
pentru masa slugilor ; 4) Vâsle avântate pe o mare 
nesfârșită - Pântece călător mângâiat de valurile mării; 5) 
Mare terestră ce-și unduiește valurile aurii - Remarcabil 
jucător olandez de șah (Allessandro); 6) Prinde bine în 
călătoriile pe mare - Celebră agenție de presă americană; 
7) Stabilite cu măsură într-o croazieră pe mare - Termen 
de plecare în drumul spre mare; 8) Protector de drept 
laconic exprimat - Chemarea depărtărilor pentru lupii de 
mare - Indicații rutiere la încrucișare de drumuri!; 9) Mirajul 
estival al plajelor marine - Vechi agent comercial de potolire 
a setei; 10) Oceanul nesfârșit ce-nghite muritorii (pl.).

Dicționar: APN, RUEB
Va si ie MOLODEȚ

Dezlegarea careului "FOTOSINTEZE" apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) NEPIERITOR; 2) ATATA - NOTA; 3) RENI - 
CUTIT; 4) ORA - MĂMICI; 5) O - STEPA - EF; 6) TI - 
ITANI -1; 7) INAMIC - DOC; 8) ZEMOS - MITA; 9) ALIN 
- GULER; 10) TENACITATE.

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

II Ă/U\TÎH2MUTÂfl
II
II Controlul 

poziției:
Alb: Rg3, Dd5, 
Nh8, Cg7, Ch5
Negru: Rh6,
p:g6
Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Dd1, Rc5
2. Dd4, mat

1. ... d5
2. Dc2. mat
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând sârmă ghimpată neagră 
4000 lei/kg. TVA inclus. Tel. 218172, 
după ora 18 .

• Vând darac de tors și dărăcit 
lână țigaie și țurcană, cu 32 fuse. 
Tel. 122, corn. Jina, Sibiu .

• Execut zugrăveli-vopsitorii de 
calitate, la prețuri avantajoase. Tel. 
624617 dimineața (8692)

• Meditez engleza, orice nivel, 
admitere facultate, poliție, emigrare 
Canada. 621609 (9302)

• Societate româno-germană în în
ființare caută secretară cunoscă
toare de limbă germană și noțiuni ele
mentare de operare calculator. (8729)

• Salariatii SC Sarmintex SA 
Deva aduc un ultim omagiu fostei 
lor colege

VIORICA DAVID
șl sunt alături de familia îndurerată 
în aceste momente deosebit de 
grele. Odihnească-se .în pace! 
(9352)

S.C. B.C. Metal-In vest SRL Deva 
cu sediul In Deva, str. Depozitelor, nr. IO 

Organizează selecție
Pentru ocuparea a 3 posturi de OPERATORI 

UTILAJE TÂMPLĂRIE PVC și GEAM TERMOPAN.
CONDIȚII:

• Vând apartament 3 camere, £5 
milioane. Simeria, tel. 260151, seara. 
(1951)

• Vând apartament 2 camere, mul
tiple îmbunătățiri. Tel. 624093 (9152)

• Cumpăr apartament 2 camere, 
sau garsonieră, în Simeria, str. Teilor, 
sau Cloșca. Tel. 054/648115, între 
orele 18-21, sau 092/308248 (9191)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, Brad. Tel. 626964 (3499)

• Vând apartament, 18.500.000 
lei, posibilități privatizare. Hunedoara, 
Eroilor, 5/64, bl.26 (8726)

• Vând tractor U 650 M, înma
triculat, an fabricație 1991,2000 ore 
funcționare, remorcă auto 5 tone. 
Tel. 224754, 092 341439 (8461)

• Vând Aro 320, fără motor și 
cutie viteze. Tel. 623872 (9184)

• Vând Opel Record Diesel, 
înmatriculat iulie 1999, preț 1400 DM. 
Tel. 261706 (9183)

• Vând 2 combine agricole Glas 
Europa, 2,20 masa, preț 8000 DM, 
Ferguson 1,80 masa, preț 4500 DM, 
vizibile Chișcădaga, nr. 151, Remus. 
Tel. 094633202 (9196)

■ Vând Dacia 1310, fabricație 
1995, preț 27 milioane. Tel. 620701 
(9302)

• Vând frigider Arctic 2401, stare 
excelentă. Tel. 213962 (9141)

• Vând mașini cusut industriale, 
profil "U". Tel. 225632 (9145)

• Vând oțel beton, diametrul 6, 
8,10,12. Tei 213637 (9186)

• Vând cazan încălzire centrală 
Vaillant, preț negociabil. Tel. 516346, 
054/232967 (9358)

• Vând autocisternă, capaci
tate 21000 litri, preț 100 milioane. 
Tel. 714500, 092/301981 (8728)

• Vând grâu de foarte bună 
calitate, acceptăm și cupoane. Deva, 
str. Hărăului, nr.40. Tel. 214770
(9405)

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

• Vând mașină înghețată Carpi- 
giani și Nenteoseat, Hațeg, str. 
T.VIadimirescu, 10, tel. 777350 (7213)

• Vând TV color, videorecorder, 
radiocasetofon, telefon portabil, 
computer 386, color, imprimantă. Tel. 
711063 (8719)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apartament
4 camere, ultracentral, nemobilat. 
Tel. 223701 (9351)

• SC Comimpex LV SRL Deva 
închiriază remorci transport marfă. 
Tel. 233609 (9193)

• închiriem cort pentru nunți, 
acoperit tablă. Tel. 625156, sau Băița 
115A.

OFERTE DE 
SERVICII

• Instalator autorizat execută 
instalații sanitare încălzire. Vând 
boilere, centrală termică, calorifere 
din aluminiu și din oțel. Tel. 092/ 
701072, 723908 (8712)

• Confecționez plase sârmă 
zincată, ochiuri 60, 40 și mărunt 
pentru cotarea, la comandă. Tel. 
620480, 225266 (9402)

• Societate comercială execută 
lucrări de instalații sanitare și 
încălzire centrală. Tel. 218240, sau 
216772, după ora 16.

AGENȚIILE DE PUBLICITATE'

"CUVÂNTUL LIBER"
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând ia agențiile publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1f
Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului Județean);
- la chioșcul de lângă Sala Sporturilor; - la chioșcul 
din CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont“);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia
(tei.716926); *

*BRAD, strada Republicii (tei. 650968), la 
sediul S.C. "MERCUR";

+ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
“Palia";

*HAȚEG, pe str.Progresului, nr.1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate. J

DIVERSE COMEMORĂRI

• Cu autorizația 15840/98 func
ționează Asociația Familială Popa 
Marius Florin, având activitate de 
comerț. (9181)

• Persoanele care au lucrat în 
Germania cu contract își pot 
recupera banii reținuți pentru 
pensii. Tel. 094 534737 (8725)

• S-au scurs șase luni de 
tristețe și dor de la trecerea 
prematură în eternitate a celui care 
a fost un minunat soț, tată, frate, 
ginere, cumnat și naș

- bărbați
- pregătire: ingineri - profil mecanic sau 

construcții - inclusiv proaspăt absolvenți
- vârsta: maximum 30 ani
- domiciliul Deva sau împrejurimi
- operare PC

cunoașterea unei limbi străine poate 
constitui un avan ta j.

OFERIM:

PIERDERI

• Pierdut legitimație de student pe 
numele Popa V. Adrian. Se declară 
nulă. (9189)

• Pierdut carnet șomer pe numele 
Igna Nicu Viorel. Se declară nul. (8724)

- specializare în BELGIA
- salariu atractiv
- șansa unei cariere în cadrul firmei

Candidații sunt rugați să depună curriculum vitae la sediul firmei 
până la data de 30.07.1998, ora 16.
Interviul de selecție va avea loc în data de 31.07.1998 ora 9 la sediul 
firmei.
Informații suplimentare:
Tel - 054/220983
Mobil-092/229435

DECESE

• Cu adâncă durere soția 
Mărioara, fiicele, ginerii, nepoții și 
strănepoții anunță încetarea din 
viață a celui care a fost

IOAN ILIE ROMOȘAN
înmormântarea va avea loc 

astăzi 25 iulie 1998, ora 14, la 
Cimitirul Ortodox din str. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace! (9192)

DORIAN ȚEL
Comemorarea va avea loc 

sâmbătă, 25 iulie, ora 9, la Catedrala 
"Sf. Nicolae" Deva. Familia. (9159)

• Familia anunță împlinirea, în 26 
iulie, a 6 ani de la trecerea în 
eternitate a dragei lor

MARIA MAIER
Amintirea ei rămâne vie în 

sufletele noastre. Soțul și copiii. 
(9197)

SC UNIX TRADE SRL-
Budapesta, Filiala România

Importator direct de PIFSE AUTO
O Distribuim și transportăm marfă la sediul firmei 

dvs la prețuri avantajoase.
O Comercializăm mărci ca: Sachs, Jurid, Mann, Opti

mal, Etf, Gates, Bosal si multe altele. Catalog în calculator.
Telefon/ fax 059/479815 și 094/647853.

CJotul deleft fotbalul hunedorfan
M FIECARE MARȚI

vest_____
Probabil cel mai bun 
săptămânal de Fotbal 

din România

cu sediul în Hunedoara, str. Piața Iancu de Hunedoara nr. 1, organizează licitație publică 
începând cu data de 06-august 1998, în fiecare joi ora 11,00, la sala CFU, din cadrul 
societății, pentru vânzarea unor mijloace fixe aprobate pentru disponibilizare, astfel:

E> mașini de polizat țigle;
E> ferăstrău circular de tăiat la rece;
E> mașini de îndreptat WIRTH;
E> mașini de cojit bare CBX;
[*> mașini de rectificat fără centre RFC. 120;
E> ferăstrău circular FCA B10;
E> mașini automate de îndepărtat și tăiat oțel beton;
E> mașină de îndreptat bare și profile;

» E> mașină de broșat sârmă LBBC 850/6000.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 054-716121, interior 2526, Serviciul 

Mecanic - Biroul Plan.
Participanții la licitație vor depune la casieria Societății o garanție de 10% din 

valoarea de începere a licitației.

Societatea comercială 
"Mercur" SA Brad 

organizează licitație in data de 
19.08.1998, la sediul Societății, pentru 
vânzarea următoarelor active:

> Magazin situat in Brad, str. Liceului 
Preț pornire 220.000.000 lei+TVA
> Imobil situat in Gurabarza
Preț pornire 120.000.000 lei+TVA 
Terenul aferent este inclus in prețul de 
pornire

Condiții de participare:
Taxă participare 500.000 iei
Garanție de 6% din prețui de pornire - 

depusă ia casieria societății
Informații suplimentare ia telefoanele: 
054/650958 și 054/650968

• BCR SA - SUCURSALA 
JUDEȚEANĂ HUNEDOARA

vinde prin licitație publica următoarele imobile:
tgț apartament 3 camere: Deva, P-ța Victoriei, bl. 8, ap. 13, et. 4
tg, apartament 2 camere: Deva, B-dul Decebal, bl. C, sc. B, et. 1, ep. 34 
cm apartament 2 camere:Deva, Aleea Romanilor, bl. 27, sc. 2, et. 2, ap. 29 

apartament 4 camere: Deva, Bejan, bl. 56 A, ap. 5
apartament 2 camere: Deva, Aleea Viitorului, bl. 04, sc. 4, et. 3, ap. 19 
teren intravilan în suprafață de 4148 mp., situat la ieșirea din Deva 

spre Simeria, lângă ACR.
Licitația va avea loc în data de 29.07.1998, ora 10.00, la sediul 

Judecătoriei Deva, Biroul executor judecătoresc.
Informații la BCR Deva, Oficiul juridic, camera 211, telefon 230207, 

int. 67, sau la Judecătoria Deva, Birou executorjudecătoresc.
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A plouat mult pe Valea Lun- 
canilor, iar acest fapt a făcut ca 
iarba de pe fânețe să crească 
înaltă până la burta calului, cum 
l-am auzit pe cineva zicând. 
Vremea umedă și rece totodată 
n-a permis desfășurarea unei 
lucrări de foarte mare importanță 
a verii și anume strângerea fâ
nului. Tocmai de aceea, imediat 
ce timpul s-a schimbat la față 
aducând chiar caniculă, oamenii 
Boșorodului au ieșit la coasă și 
la adunarea fibroaselor. în ziua 
aceea când am fost pe Valea 
Lucanilor, mai sus de satul de 
reședință a comunei Boșorod, 
am văzut mulți oameni la coasă, 
la întorsul și adunatul ierbii. Cei 
mai mulți munceau singuri, dar 
am văzut și mai mulți cosași 
lucrând laolaltă. într-un loc, într-o 
poiană largă, am intrat în vorbă

cu trei dintre aceștia. Firește, i-am 
întrebat cum se obișnuiește:

- Cum merge coasa?
- Merge. Cam greu, că-i iar

ba înaltă - ne-a răspuns unul 
dintre ei. N-avem ce face, asta-i 
situația.

- Tragem tare, a intervenit un 
alt cosaș, că-i vremea înaintată.

V.

Cosașii
Facem cunoștință și aflăm că 

se numesc Dorel Mazăre, Ionel 
Crintoaie și Neluțu Dăniloiu. Primul 
dintre ei ne spune că a lucrat ca 
lăcătuș la "Sidermet" Călan șt a 
fost scos în șomaj. Speră că, 
după ce va intra în funcțiune o

instalație nouă, să fie rechemat 
la lucru. Pământul pe care-l co
sesc este al tatălui dumnealui - 
Gruiță Mazăre, ce are nevoie de 
fân mult întrucât crește trei bo
vine și cinci cai care pe peri
oada verii sunt duse în munte. 
Dar iarna consumă fân mult. 
Ceilalți doi cosași au venit să-l 
ajute pe Dorel Mazăre că are 
mult de coasă.

- Până unde? am întrebat.
Dl Mazăre a întins mâna 

spre un pom aflat la mare dis
tanță.

- Până la nucul acela.
Le-am urat celor trei cosași 

spor la treabă și i-am părăsit. Au 
tras cu gresia pe tăișul coaselor, 
au scuipat în palme și au pornit 
din nou să tragă brazde largi.

Traian BON DOR

în general, la toate 
capitolele reforma e în

întârziere
s

Astăzi răspunde
Primarul comunei Boșorod y

Petru Murgoi este de doi ani 
și ceva primarul comunei Boșo
rod, o comună- nici săracă nici 
bogată dar ale cărei 9 sate 
componente se întind pe o su
prafață de aproape 13 mii de 
hectare. O "culoare" are refor
ma administrației de stat pentru 
un oraș ca Deva, bunăoară, și 
alta pentru o comună ca Boșo- 
rodul al cărei buget pe acest an 
înseamnă 270 de milioane de 
lei, la care se vor mai adăuga 
ceva venituri proprii. Poate și de 
aceea primarul "vede" reforma 
în culori estompate.

- După părerea mea, în mai 
toate domeniile, deci și în admi
nistrația de stat locală, reforma 
e în întârziere.

Mai întâi, administrația de 
stat, în mod deosebit cea locală,

duce lipsă de specialiști. în cadrul 
reformei trebuie pregătiți spe
cialiști în domeniu.

- Domnule primar, este 
sau nu este politizată admi
nistrația de stat la noi?

- La nivel local - nu, la nivel 
județean și central - da și cu asta 
revenim la sistem. Nu e pus la 
punct. Nu este o lege a funcțio
narului public care eventual să-l 
oprească de la a face în funcția 
pe care o ocupă politica unui par
tid anume.

- Are sau nu are adminis
trația de stat locală cadrul le
gislativ necesar pentru a se 
exercita ca atare în interesul 
obștii și al cetățenilor?

- Mulți colegi de-ai mei pri
mari văd acest cadru legislativ 
doar prin prisma legii finanțelor

publice locale, adică autono
mia bugetară. Multi se amă
gesc cu asta. Avem autono
mie bugetară căci în afară de 
sumele transferate la bugetul 
comunei cu destinație precisă 
- pentru investiții sau pentru 
protecție socială - noi hotă
râm cum cheltuim banii pe ca- 
re-i avem. De o lege a buge
tului local este nevoie dar da
că prin lege ni se va lăsa și 
autonomia în constituirea tutu
ror surselor de alimentare a 
bugetului cu venituri mulți vom 
pieri pentru că nu știu dacă 
există 4-5 comune în județ ca
re se pot felicita că au obținut 
autonomia bugetară din punct 
de vedere al surselor.

TELEFONIA HUNEDOREANA SE 
MODERNIZEAZĂ

"îmi iubesc meseria și
n-aș fi conceput s-o
schimb vreodată"

mhioui.

lîrau pentru sinistrat!
în urma unor acțiuni organizate 

de către Prefectura județului Dolj, 
privind sprijinirea gospodăriilor din 
județul nostru care au suferit de 
pe urma inundațiilor, au fost colec
tate peste 100 de tone de grâu, 
porumb, fasole, brânză și făină.

Ajutoarele pentru județul Hune
doara au fost predate Prefecturii 
care le va distribui celor afectați de 
inundații. {C.P.}

Potrivit datelor furnizate 
de către conducerea Romte- 
lecom Hunedoara-Deva din 
acest.an telefonia hunedo- 
reană a intrat într-o etapă de 
modernizare substanțială.

Astfel numai în acest an 
mai multe localități din Valea 

|, Jiului vor beneficia de noi 
| centrale moderne de tip Alca- 
■ tel. Cu această ocazie Munici- 
* piui Petroșani va beneficia din 
I septembrie de 11000 de linii

I 
I 
I

telefonice între care Lupeni - 
5000, Vulcan - 5000, iar Petrila 
- 3000. Pentru zona Văii Jiului 
mai sunt cuprinse pentru mo
dernizări și noi linii telefonice 
localitățile Iscroni, Baru, Bănița, 
Livadia și Câmpu lui Neag.

La Deva va fi continuat 
programul Alcatel ce vizează 
încă 8000 de linii telefonice 
ce se va derula în perioada 
99-2000. Se au în vedere și 
localitățile Șoimuș, Ilia, Certej,

ton CIOCLEI
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Mintia,Cristur, Vețel,
Sântandrei, Chișcădaga, 
Gurasada și Brănișca care 
sunt cuprinse în programul 
de modernizare al teleco
municațiilor pentru perioada 
'99-2000.

în acest program de mo
dernizare este pe rol și zona 
Brad unde se vor da în func
țiune alte 15000 de linii tele
fonice moderne.

Corne! POENAR

necontabilizati»

La Dispensarul comasat al 
S.C.-ICSH. S.A., medic de între
prindere este dna dr. Otilia David. 
Este medic specialist de medicină 
generală și ecografie. A venit la 
întreprindere în anul 1983, după 
terminarea stagiaturii, ca tânăr 
medic generalist, fiind azi printre 
cei mai fideli angajați.

- Ați lu
crat neîntre
rupt 15 ani în 
același loc 
și veți rămâ
ne probabil 
în continua
re aici.

- Cu certitudine. Am avut pâ
nă acum un an cea mai mare 
circumscripție din județ, res
pectiv 3000 de persoane. După 
două restructurări, au rămas 
1300 de angajați.

- Ați întocmit și listele ca 
medic de familie?

-în ianuarie a.c. am deschis 
aceste liste și am în jur de 1900 
de înscriși, spre 2000. Noi am fost 
deschiși acestei idei și plini de 
optimism. Spre exemplu, eu am 
deschis un cabinet medical privat, 
în care am investit foarte mult, în 
ideea de a lucra efectiv aici, ca 
medic de familie. Dar am fost lăsați 
de izbeliște. Ni se spune că listele 
rămân deschise, că se mai fac 
înscrieri în continuare. Pe lista 
mea dacă mai încap 50 de pa
cienți. S-a creat o situație delicată. 
Eu, la cabinetul de stat, fiind sala
riată a amintitei societăți, am obli
gația să consult angajații indife
rent dacă sunt ori nu pe listă. 
Acolo nu-i pot consulta pe cei 
care m-au ales ca medic de fa
milie, dar nu lucrează la ICSH. 
Practic pentru același salariu, 

i noi muncim dublu, căci consult

angajații, dar nici pe cei din afară, 
care au optat pentru mine, nu-i pot 
refuza. în aceste condiții, am tot 
3000 de pacienți. Fac deci muncă 
voluntară. Dar la ora aceasta banii 
pentru asigurările sociale de să
nătate nu ajung la noi.

- Care este numărul zil
nic de consultații?

- La dis
pensarul de 
întreprindere 

_ am zilnic în 
® jur de 35 de 
S consultații, iar 

la cel privat, 
am trei. Lu

crez zilnic 10-11 ore. Am și ore la 
Școala postliceală de asistenți 
medicali, unde predau psihologie 
medicală și boli infecțioase.

- Când ați deschis cabi
netul?

- în luna mai a acestui an. 
Din 1992 fac și ecografie, 
având un ecograf în cabinetul 
meu. Am făcut două cursuri de 
câte trei luni în centrul univer
sitar Cluj, iar examenul final, un 
examen dificil cu trei probe, l-am 
susținut la Timișoara. Ecografia 
este o mare pasiune pentru mi
ne, cazurile mai deosebite le-am 
adunat într-un album.

-înființarea unui cabinet 
privat presupune o mare 
investiție.

- într-adevăr. O investiție 
financiară dar și una de suflet. 
Căci îmi fac cu plăcere meseria 
și n-aș fi conceput s-o schimb 
vreodată. în plus, sunt hunedo- 
reancă, aici au lucrat și părinții 
mei o viață, mama fiind cadru 
didactic. Sunt deci legată de Hu
nedoara și sufletește.

Estera SÎNA
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Alexandru Emanoil de 35 de ani din De
va, administrator la S.C. Emanoil Prod Serv 
SRL Deva, a fost depistat de polițiști că a 
încasat sume de bani fără a fi înregistrate în 
contabilitate.

Mai exact, este vorba de o perioadă de 
două luni când s-au efectuat lucrări de con
strucții și reparații la SC Ardis SRL Deva de 
unde s-au încasat aproape 3.000.000 de lei 
fără a fi contabilizate.

VOR AVEA DE LUCRU
TOT AMUL

In virtutea unei mai vechi 
colaborări cu "Tehromed" Me
diaș, Cooperativa meșteșugă
rească "Streiul" Călan a primit 
recent o comandă în valoare de 
700 milioane de lei, de la firma 
amintită, pentru execuția de pla- 
pume și perinițe, secția de profil 
având asigurat lucrul pentru 
întregul an. Cum afirma dl pre
ședinte loan Durlescu, în pre
zent conducerea, unității este 
preocupată-de a obține un cre
dit, astfel încât lucrul șă se deru- 

Jeze în condiții optime. (E.S.)

i 
i 
i 
a
i 
a
a 
a
: 

a <
• 1

■*

Stațiunea lata lliii
Ziua de 1 august va marca un nou mo

ment în istoria Stațiunii Vața Băi. La această 
dată are loc inaugurarea întregului Complex 
turistic, a bazei de tratament și a ștrandului 
precum și a Oficiului de telecomunicații.

După cum se știe întregul complex tu
ristic de la Vața s-a renovat din temelii, în 
prezent aparținând Romtelecom-ului. Baza 
tehnico-materială, ambiantul cât și linia 
arhitecturală îl situează între cele mai mo- 

•^derne complexe de tratament din țară. (C.P.) ■
--------------- - —
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SC AVICOLA DEVA
MINTIA

K i -7
P’-whiceși oferă > Calitate excepțională; 
consumatorilor

dinjudețul 
nostru și din 
țară cantități 
nelimitate de 

carne de pasăre.

>
>

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

pentru cantități peste 5 tone;
' > Livrare zilnic, inclusiv sâm
băta.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
ALSCCONDORSA DEVA

VREMEA
Va fi călduroasă, caniculară, chiar după-amiezile. Cerul va 

fi variabil, mai mult senin. In vestul și nordul țării, precum și în 
zonele montane vor fi înnorări trecătoare, descărcări electrice 
și pe alocuri averse de ploaie. în aceste regiuni temperaturile 
maxime vor marca o scădere ușoară față de zilele precedente. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 36 
de grade, iar ihinimele se vor încadra între 14 și 24 de grade.

I

A.

str. Avram lancu, bloc H3, parter 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
în data de 10.08.1998, ora 14,00, care va avea loc la 

Cantina CONDOR din str. Mărăști, nr. 28, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 30 iunie 1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Adoptarea structurii organizatorice a SC CONDOR 
SA Deva

2. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru 
Consiliul de Administrație

3. Demersuri privind diminuarea capitalului social
Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea 

generală decât prin alți acționari în baza unei procuri 
speciale, conform art. 83 din Legea 31/1990 republicată.

în cazul în care la prima convocare nu vor fi 
îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se va 
reprograma în același loc pe data de 11.08.1998, ora 
14,00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefon; 054/212060 int. 116 (d-șoara 
Popa Maria), între orele 7,00 -15,00. />
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La Primăria Orăștie
Bilanț pozitiv după doi 

ani de „guvernare”
După doi ani de la 

preluarea prerogativelor 
administrației locale, echipa 
executivă a Primăriei muni
cipiului Orăștie și-a întocmit 
bilanțul activității.

Joi, 23 iulie a.c., la sala 
,,Astra” din localitate, pri
marul Iosif Beniamin Blaga și 
viceprimarul Gheorghe Gâr- 
job s-au întâlnit cu repre
zentanți ai presei locale și 
județene - în prezența unor 
consilieri și funcționari ai 
Primăriei cărora le-au pre
zentat secvențe din acest 
bilanț -oglindă a preocupărilor 
colectivului Primăriei și ale 
Consiliului local pentru 
gestionarea treburilor muni
cipiului.

Au fost trecute în revistă 
reușitele obținute în toate 
domeniile care cad în compe
tența instituției Primăriei ca și 
unele neîmpliniri. in planul 
strict al administrației locale 
au fost consemnate autodo- 
tările cu aparatură modernă 
de calcul și cu programe 
pentru activitățile de conta
bilitate, salarizare, sociale, cu 
unele mijloace de transport - 
între care un autoturism 
Espero, un autocar, un 
autocamion înfrățirea
Orăștiei cu orașe din 
Republica Moldova, Franța și 
Israel, existând demersuri 
înaintate pentru orașe din 
SUA și China, susținerea, cu 
sprijinul consistent al consi
lierilor, a unor investitori 
indigeni și străini, stația de 
benzină MOL fiind rezultatul 
unei asemenea înțelegeri și 
cooperări.

Primarul Orăștiei s-a re
ferit în amănunt la pro
blemele de natură socială ale 
municipiului, multe și grele, 
care dau destulă bătaie de 
cap executivului Primăriei, la 
bugetul, taxele și impozitele 
locale cu aport direct și 
important la rezolvarea unor 
cerințe locale, la modul în 
care a fost aplicată Legea 18, 
care a generat o serie de 
confuzii și nemulțumiri. 
Referitor la fondul locativ și la 
posibilitatea realizării unor 
locuințe, ca și la chestiunea 
locurilor de muncă și a 
șomajului, dl losif Blaga și-a 
exprii at regretul că nu s-au 
putut tace prea multe lucruri 
pozitive. Starea economică 
generală a țării afectează 
multe domenii 
municipiul Orăștie.

Dumitru GHEONEA

il
Primarul și viceprimarul Orăștiei la întâlnirea cu ziariștii. 

Foto: Traian MÂNU

Ziariștii au consemnat 
apoi preocupări și realizări 
din domeniul urbanistic - 
cu multe rezultate pozitive, 
dar și cu amenzi, somații, 
întreruperi de lucrări -, din 
spațiul gospodăriei comu
nale și locative, în care s-a 
apreciat ca o reușită 
transformarea Regiei 
„Activitatea” în Societatea 
„Goscom”. Din informarea 
viceprimarului Gheorghe 
Gârjob am reținut cifre 
revelatoare privind efor
turile și realizările pe linia 
reparării și întreținerii 
drumurilor, a rețelelor de 
apă și canalizare, din 
perimetrul salubrității, 
iluminatului public și 
zonelor verzi, a sema
forizării în oraș.

Fără îndoială, cine trece 
azi prin Orăștie constată cu 
plăcere starea schimbată în 
bine a orașului, chiar dacă 
dincolo de ceea ce se 
dezvăluie privirii mai sunt 
destule eforturi nefina
lizate, speranțe neîmpli
nite, puncte negre ce se 
cer acoperite.

- Din programul cu care 
eu și Partidul Democrat ne
am prezentat la alegerile 
locale din 1996 s-a realizat 
cam 50 la sută, spunea dl 
losif Blaga. Sigur, s-a 
realizat cu aportul consi
lierilor, al funcționarilor 
primăriei, al multora dintre 
cetățenii municipiului. 
Pentru asta sunt mulțumit. 
Sunt însă trist că nu am 
făcut mai mult, deși în 
unele domenii se putea. Au 
fost cauze și obiective și 
subiective. Avem însă 
planuri concrete în con
tinuare, dispunem de forță 
politică și organizatorică, 
sperăm să colaborăm la fel 
de bine sau și mai bine cu 
consilierii locali, să primim 
același sprijin de la 
Consiliul județean Hune
doara și de la Prefectură, 
încât să ne onorăm integral 
programul pe care ni l-am 
asumat, să facem muni
cipiul Orăștie mai frumos, 
mai puternic din punct de 
vedere economic, mai 
prosper sub aspect social. 
Nu este vorba de politică, ci 
de mai binele concetă
țenilor mei.

om între&fpii Societate
Greva de avertisment de 

două ore (între 11-13), din ziua 
de vineri, 24 iulie a.c., anunțată cu 
mânie proletară de Confederația 
Națională Sindicală „Solida
ritatea”, de la SNCFR, s-a 
întâmplat, dereglând multe treburi 
în țară. Ea s-a produs în 
sectoarele tracțiune, vagoane, 
instalații, linii, antrenând câteva 
mii de salariați, care nu au ținut 
cont de apelul ministrului Traian 
Băsescu, nu s-au gândit la 
consecințele provocate în plan 
material și spiritual, pedalând 
doar pe revendicările salariale 
proprii, pe motivul de a nu li se fi 
indexat salariile din luna 
octombrie 1997, așa cum prevăd 
legile țării și criteriile din 
contractul colectiv de muncă.

Ceferiștii au partea lor de 
dreptate, însă interesele 
naționale sunt mai importante și 
ele trebuie așezate în prim-plan 
în toate domeniile, de către 
întreaga populație a țării. în gara 
Deva, greva a provocat 
confuzie, derută, nemulțumiri. La 
ghișeul de informații, coadă mare; 
operatoarea nu mai prididea cu 
informațiile. La 11,15 se 
anunțase întârzierea cu două

Bugetul ți 
fiscalitatea

(Urmare din pag. 1)

ministere (noi am adăuga și 
pentru luxul parlamen
tarilor), îmbunătățirea 
activității de colectare a 
veniturilor bugetare, 
mărirea unor impozite și 
taxe.

Acest din urmă capital 
- îndeosebi,,impozitul pe 
proprietate", cum l-a 
formulat Daniel Dăianu - a 
generat deja o serie de 
reacții negative din partea 
unor șefi de partide și lideri 
sindicali. Ca și ei, populația 
este îngrijorată de o taxă în 
plus, pe lângă multele taxe 
și impozite pe care trebuie 
să le suporte și apreciază 
că această măsură 
disperată vine din inca
pacitatea unor miniștri și a 
ministerelor de resort de a 
aplica măsurile pe care și 
le-au pre văzut în programul 
de guvernare.

La rândul său, ministrul 
finanțelor a amenințat că 
dacă nu va fi adoptată 
rectificarea bugetară și 
măsurile fiscale pe care le 
va propune pentru 
atingerea țintei sale 
bugetare - menținerea 
deficitului bugetar ia 3,6 ia 
sută - își va da demisia din 
funcție. Sigur, este mai ușor 
să părăsești corabia care 
se scufundă decât să faci 
eforturi pentru salvarea ei. 
Este limpede că ministrul 
finanțelor, Guvernul Radu 
Vasi/e, ca întreaga țară se 
află într-o situație extrem de 
complicată și dificilă. Cum 
va fi ea rezolvată vom 
vedea în curând. Depinde 
câte puțin și de noi. De 
modul cum muncim și cum 
înțelegem să suportăm 

^durerile tranziției._______ ; 

ore a acceleratului Timișoara <- 
București, care fusese oprit în 
gara Ilia. Dar toate trenurile aflate 
în parcurs urmau același 
program, de întârziere cu două 
ore. Călătorii îi bombăneau în 
termeni duri pe ceferiști. Iar pe o 
asemenea căldură, să aștepți și 
numai două ore prin stații, te taie 
toate apele.

Vădit incomodat de prezența 
presei, încrâncenat de dispoziția 
stupidă a mai marelui Regionalei 
CFR Timișoara, șeful RCM Deva, 
inginerul Tiberiu Micu, nu ne-a dat 
nici o informație despre mișcarea 
sindicală. Ceva mai volubilă , șefa 
stației CFR Deva, dna Florica 
Tudoroiu, ne-a abordat abrupt: 
„Ce să vă spun? La mine a plecat 
trenul programat la 11,05, deci eu 
n-am grevă, roata se mișcă. Dar 
scuzați că mă cheamă șeful 
(Tiberiu Micu -n.n.)

Nimeni nu poate spune ceva 
concret. „Vorbiți cu liderii sindicali!" 
„Dar unde sunt?" „La ei la sediu, 
pe Horia". Dnii Florian Toma, liderul 
sindicatului Secției CT 4 Deva și 
secretar general al ASF - 
Regionala CFR Timișoara și 
Comei Jula, vicelider sindical la CT 
4 Deva au venit în gară și ne-au

Tragediile pe șoselele județului - 
în continua creștere

Joi, la Deva, la sediul 
Inspectoratului de Poliție a 
județului Hunedoara, Serviciul 
Poliției Rutiere, a avut loc o întâlnire 
cu presa a cărei temă principală a 
reprezentat-o circulația în județul 
nostru.

După cum s-a precizat în 
cadrul conferinței de către dl It. 
col. Gheorghe Sichet, adjunct al 
inspectorului șef al IPJ Hunedoara, 
întâlnirea cu ziariștii a fost 
convocată special, având în 
vedere evenimentele deosebit de 
grave care s-au produs în acest 
an pe șoselele județului.

Potrivit datelor furnizate de 
către dl It. col. loan Doda, șeful 
Poliției Rutiere a județului, numai în 
primul semestru al acestui an în 
Hunedoara au, avut loc 86 de 
accidente grave soldate cu 36 
de morți și 68 de răniți grav.

Comparativ cu anii precedenți, 
evenimentele dramatice produse 
pe șoselele județului sunt în 
continuă creștere. Cauzele 
principale ce au determinat o 

IANKCOOP S.A. AGENȚIA CRAȘTIE
scoate la licitație, prin executor judecătoresc, pentru data de 27.07.1998, ora 10,00, 

următoarele:
1. Casă, curte - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 120000000 lei.
2. Restaurant “Pati Bar Paradis”- Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 150.000.000 lei.
3. Camion IFA 7 to, remorcă 7,5 to - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 35.000.000 lei
4. Cap tractor RABA, dubă Izotermă 22 to - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 25.000.000 lei.
5. Hala sortare + alte Imobile ■ SCPP Geoagiu

Preț de pornire 420.779.000 lei.
6. Cantină - SCPP Geoagiu

Preț de pornire 275.675.000 lei.
7. Sediul SCPP Geoagiu

Preț de pornire 954.746.000 lei.
8. Dacia 1310 -preț de pornire 11.000.000 lei.
9. Mobilier bar - preț de pornire 1.500.000 lei.
Informații suplimentare la Bankcoop SA Orăștie, tel. 247565 și 247456, sau la Judecătoria 

Orăștie, Biroul executorului judecătoresc.

dat relații amănunțite în legătură 
cu demersul lor de avertisment 
la adresa conducerii Ministerului 
Transporturilor. „Este în grevă 
88 la sută din efectivul secțiilor 
tracțiune, vagoane, instalații, linii, 
componența SNCFR, spune 
Florian Toma. Nu au aderat la 
acțiune colegii de la mișcare și 
comercial. Ei... se mișcă. Până 
aici, mișcarea noastră a parcurs 
toate celelalte etape. Este 
paradoxal ca un ceferist să 
iasă azi la pensie cu 1.200.000 
lei/lună, iar un salariat să 
câștige, în medie , 800.000 lei/ 
lună. Protestul nostru va 
continua până ne vom obține 
drepturile."

O informație ne-au mai dat 
cei doi interlocutori: greva 
generală anunțată pentru luni, 
27 iulie a.c., a fost amânată 
până când și liderii de sindicat 
din alte sectoare ale SNCFR 
vor fi convinși de necesitatea 
efortului pentru determinarea 
conducerii MT de a le acorda 
compensările salariale cu
venite.

Vom vedea pe ce linie se va 
schimba macazul la CFR.

Dumitru GHEONEA

asemenea situație sunt excesul de 
viteză (neadaptarea la condițiile de 
drum) - 31 de accidente,

£ cosnuațA

traversările neregulamentare sau 
alcoolul - 24 evenimente, depășirile 
în zone interzise, neacordarea de 
prioritate, oboseala etc.

Cu toate sancțiunile aplicate 
numai în acest an, 1471 permise 
suspendate dintre care 728 pentru 
alcool, 423 infracțiuni la regimul 
circulației precum și cele 26000 de 
sancțiuni, indisciplina pe șpsea 
rămâne o problemă de mare 
actualitate.

Situația excepțională din ultima 
perioadă a determinat revizuirea 
sancțiunilor care se aplică pentru 
încălcarea normelor rutiere, în 
acest sens fiind pe rol o nouă grilă 
de amenzi sau sancțiuni pentru 
cei care încalcă cu sau fără bună

ÎNTÂLNIREA 
AGEHȚ1LOR 
ECONOMICI 
DIN JUDEȚ

Camera de Comerț șl 
Industrie a județului Hune
doara organizează la noul 
sediu, în data de 29.07.1998, 
ora 11,00, întâlnirea agenților 
economici din județ cu 
specialiștii Oficiului Jude
țean pentru Protecția 
Consumatorilor și Garda 
Financiară.

Tematica întâlnirii cu
prinde modul de etichetare 
și informarea corectă a 
consumatorilor asupra pro
duselor din import și autoh
tone; calitatea și confor
mitatea produselor comer
ciale; impozitarea persoa
nelor angajate cu contracte 
de prestări servicii; pro
blemele ridicate de plata 
cotelor la Fondul de Asigu
rare Socială; nedeclararea 
sediului real - o evaziune 
fiscală; alte noutăți legisla

tive. j

știință regulile de circulație.
Cu toate că au mai rămas 

puține luni pentru preschimbarea 
permiselor de conducere, din 
141000 de deținători ai acestui 
document numai 49000 s-au 
prezentat pentru obținerea 
noului document, situație ce nu 
exclude spre finalul perioadei 
mari aglomerări și o situație 
nedorită pentru conducătorii 
auto. în acest sens conducerea 
Serviciului Poliției Rutiere a 
județului a făcut un apel pentru 
preschimbarea permisului de 
conducere în timp util. De 
asemenea, s-a mai precizat în 
cadrul conferinței de presă că în 
perioada următoare vor fi 
intensificate controalele pe 
șosea, inclusiv cu aparatele 
radar, iar exigența polițiștilor de la 
circulație va fi mult mai mare, 
măsuri ce derivă din situația cu 
totul specială ce se înregistrează 
pe șosele.

Corne! POENAR

..

x Ziar editat de
CASA=ĂȘI
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