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Ingineria genetică în protecția plantelor
Societățile comerciale de morărit șl panificație care 

folosesc grâul din pnoducțla Internă a anului 1998 pentru 
producția de pâine șl făină destinată consumului Intern vor 
primi o primă de 200 lel/kg.

Guvernul a aprobat, Joi, o ordonanță pentru acordarea 
primei de 200 lel/kg pentru o cantitate de 1500 mii tone grâu 
de panificație. Suma de 300 miliarde lei destinată acoperirii 
plății primei de 200 lel/kg se suportă din bugetul Ministerului 
Agriculturii șl Alimentației.

Grâul pentru care se acordă prima se cumpără de la 
producătorii agricoli individuali, asociații agricole Individuale, 
asociații agricole fără personalitate juridică, arendași, societăți 
agricole cu personalitate Juridică, societăți agricole cu capital 
privat, societăți agricole cu capital majoritar de stat, societăți 
comerciale care furnizează îngrășăminte chimice și pesticide 
producătorilor agricoli cu plata în grâu, societăți comerciale 
prestatoare de servicii In agricultură cu plata prestațiilor tn 
grâu. Prima se acordă și tn cazul In care societățile comerciale 
de morărit și panificație au mandatat Corn cereai, Cerealcom 
și Nutricom să achiziționeze grâu în numele lor.

Primase acordă pentru cantitatea care va fi achiziționată 
până ta data de 31 octombrie 1998.

Primele vor fi retrase tn cazul în care societățile comerciale 
de morărit șl panificație vor folosi grâul, pentru care au 
încasat cei 200 lei, în alte scopuri decât pentru consumul 
Intern. De asemenea, societatea comercială nu va mai avea 
dreptul, timp de trei ani, să beneficieze de subvenții din 

^partea statului. (MEDIAFAX)

COTIDIAN INDEPENDENT =r =r.

Județul 
Hunedoara

Cum i-am informat pe cititorii 
ziarului nostru, joi la Geoagiu-Băi 
a avut loc Conferința Națională, cu 
participarea specialiștilor din 
domeniul protecției plantelor, având 
ca temă „Ingineria genetică în 
protecția plantelor". Cu acest prilej 
am abordat pe câțiva specialiști de 
marcă, rugându-l să-șl exprime 
punctul de vedere în legătură cu 
tema supusă discuției.

Conf, dr. Viorel Florian: 
„Ingineria genetică cu mijloacele 
sale de prevenire șl combatere 
biologică a bolilor șl dăunătorilor 
s-a impus ca urmare a 
fenomenelor secundare provo
cate de aplicarea exagerată și 
unilaterală a pesticldelor. Cum se 
știe, rezistența plantelor este 
determinată de anumite gene 
existente în plantă înainte de 
atacul bolilor și dăunătorilor, 
rezistența acestora putând să fie 
ușor influențată de factorii de 
mediu șl de anumite tehnici de 
cultură. Pe plan mondial s-au creat 
de către amelloratori soluri 

^rezistente sau imune la anumite

boli șl dăunători utilizând metode 
clasice de ameliorare. Ingineria 
aanetlcă, cuprinzând cele mal 

eterne metode de ameliorare, 
completează fericit eforturile 
depuse de către amelioratori, 
presupunând tehnici speciale de 
introducere de gene de rezistență

aduce pentru prima dată la 
aceeași masă 3-4 categorii de 
specialiști, care până acum au 
lucrat separat. în mod cert viltorui 
este al unor echipe complexe, 
având în vedere că problemele 
sunt vaste șl este Imposibil ca ele 
să fie cuprinse șl rezolvate de

Conferința Națională
fie de la specii din același gen, fie 
de la specii din genuri diferite, 
conferindu-se astfel o mai mare 
rezistență a plantelor la boli șl 
dăunători. Metodologia șl tehnicile 
sunt deosebit de laborioase, 
necesitând o specializare 
profesională deosebită. Abordând 
o astfel de temă, participanțll la 
Conferința Națională au avut prilejul 
să ia contact cu tot ceea ce este 
nou în domeniu și cu tendințele în 
perspectivă."

Prof, dr. M, Ardelean;
„Blotehnologla în.protecția plantelor

către un singur specialist, oricât de 
bine pregătit ar fi el."

Prof, dr. Mircea Savatti: 
„Această conferință care se 
bucură de o largă audiență, fiind o 
promisiune pentru viitor, având în 
vedere că metodele tradiționale și 
convenționale de combatere a 
bolilor șl dăunătorilor conțin și o 
doză de pericol când se utilizează 
în exces substanțe toxice pentru 
mediu șl sănătatea omului. Firește 
că orice schimbare provocată prin 
mijloace de inginerie genetică și 
apariția de plante transgenice

constituie un pas Important în 
apărarea sănătății mediului șl 
omului de la sine înțeles că 
ilU 1... uă *.e
făcute cercetări de Inginerie 
genetică fără investiții materiale, 
financiare șl umane serioase, 
unde contribuția statului este 
esențială, chiar dacă rezultatele 
nu sunt imediate. Din acest punct 
de vedere, ținând seama că se 
fac cercetări până la nivel mo
lecular, noi ne găsim abia la 
începutul drumului, șl consider 
că nu este cazul să rămânem 
tributari sau dependențl în 
domeniu de realizările 
specialiștilor din alte țări, 
întâlnirile de acest gen cred că 
sunt foarte utile și ele trebuie 
permanentizate."

Dr. ing. Nicolae Minoiu, 
membru al Academiei de Științe 
Agricole și Silvica: „O asKe’ de 
întâlnire a specialiștilor din

A consemnat 
_________Nicolae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8)
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în exclusivitate d! Petru Radu Păun Jura 
ne-a declarat

ESTE EXCLUS PE 
LEGISLAȚIA ACTUALĂ SĂ 

NU PUTEM PLĂTI PENSIILE!

- Tăticule, de ce trebuie sa strângem
cureaua în tranziție?

- De gât!

“Statutul Istoriei nu
e cef corespunzător”

Interviu cu dl dr. Liviu Lazăr, inspector 
școlar de specialitate (istorie - religie)

Die inspector, In 
începutul viitorului an școlar 
elevii claselor a IV-a și a VI*  
n vor putea face cunoștință 
cu noile manuale alternative 
de istorie, la care dv. sunteți 
coautor. Cum au fost 
co n cep u te a ceste m a n u a Ie 
așa încât să poată “reașeza” 
istoria la locul cuvenit!

- în primul rând trebuie 
să precizez câ noile manuale 
alternative fac parte din 
reforma curricularâ. S-a 
început anul trecut cu cl.a V- 
a, la toate obiectele, iar anul 
acesta se continuă cu clasele 
a IV-a și a Vl-a. Pentru fiecare 
disciplină sunt valabile trei 
manuale (câștigătoare ale 
licitațiilor organizate de MEN 
și aprobate de comisiile 
naționale de specialitate), 
dascălii din fiecare școală 
optând pentru unul dintre 
acestea.

La istoric, noi am 
încercat să sistematizăm, să 
csențializăm 
pentru ca 
foarte 
exemplu, 
de foarte 
însoțit de 
noțiuni, 
surse documentare, unele 
conținând puncte de vedere 
total opuse etc. Mărtu
risesc că personal am 
consultat foarte multe
manuale similare din școli 
europene, mai ales; și pot 
spune că în final am reușit 
să asigurăm un caracter 
obiectiv noilor manuale de 
istorie, eliminând, evident, 
acel aspect ideologizant și 
triumfalist din vechile

cunoștințele, 
manualele să fie 
aerisite. Spre 
textul narativ c 
miei dimensiuni, 
explicarea noilor 

de mici lecturi și

Mai multe știri apărute în 
presă privind imposibilitatea 
MMPS de a plăti pensiile au creat 
derută în rândul pensionarilor. 
Pentru o clarificare a acestei 
situații l-am rugat pe domnul 
Petru Radu Păun Jura, secretar 
de stat în cadrul acestui minister, 
să ne prezinte care este 
realitatea.

- Tonul l-a dat ziarul Adevărul 
prlntr-un articol “Guvernul nu mai 
poate plăti pensiile", articol care a 
creat o mare derută, fapt de care 
am rămas și noi foarte surprinși. 
Ce a generat acest lucru? într- 
adevăr în afară de sistemul de 
asigurări sociale de stat există 
un sistem Independent cum este 
cel al militarilor Ml, MApN șl SRI -, 
care au un sistem propriu de 
pensii. Acest sistem de mal multă 
vreme a fost deficitar, situație în 
care prin Legea bugetului 
asigurărilor sociale, în flecare an 
s-a stabilit că deficitul pentru 
pensia suplimentară la militari 
este acoperit din disponibilitățile 
anilor precedențl din fondul 
gestionat de Ministerul Muncii. în 
flecare lună deci noi făceam

aceste transferuri de fonduri 
pentru militari, până în luna mai 
'98 când am plătit ultima tranșă 
din disponibilitățile anilor 
precedenți. începând cu iunie, 
Ministerul Muncii nu a mai avut 
aceste disponibilități, situație în 
care militarilor li s-a plătit doar 
40 la sută din pensie, întrucât 
încasările nu mal acopereau 
necesarul pentru fondul de 
pensii. Era de așteptat să se 
ajungă în această situație 
pentru că pensiile sunt din ce 
în ce mal mari, Iar încasările mal 
mici.

• Ce se va întâmpla în 
această situație?

- Noi le-am comunicat în 
scris acest lucru. Aici sunt mal 
multe variante. Fie printr-un act 
normativ să se majoreze 
contribuția sau să se reducă 
cuantumul pensiei suplimentare. 
S-a optat însă pentru 
reducerea cuantumului pensiei 
suplimentare la 40 la sută.

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 8)

Banca Internațională a »
Religiilor - Sucursala Deva

B-dul Decebal, bl.8, Deva 
Cu ocaila Sfintui Sărbători Crtfllns a 
Sfintei Marin, Banca Internațională a 

Religiilor majorează dobânzile 
practicate ia certificatele de depozit 

pentru credincioși pe termen de 3 luni, 
de ia 38% ia 42% pe an.

Durata emisiunii este cuprinsă între 
01 08, ■ 13.08, a.c.

Un mod 
original de 

a-ti9 
promova 
afacerea

Zilele trecute, cetățenii de 
pe străzile Șt.O. Iosif, Gheorghe 
Lazăr, Privighetorilor, Cetății, 
Ștefan cel Mare din Deva au 
avut surpriza să găsească în 
cutia de scrisori sau pus la 
vedere pe gardul curții un 
anunț. Prin el, proprietarii 
societății comerciale "Alflt corn" 
SRL Deva Tșl Informează 
concetățenii că în vecinătatea 
lor, pe strada Gheorghe Lazăr, 
la nr.22, au deschis un magazin 
de tipul ABC. Posibilul 
cumpărător este Informat 
asupra sortimentului de mărfuri 
pe care îl găsește în magazin 
ca șl despre Intențiile viitoare 
ale proprietarilor - soții Budal ■ 
pentru a apropia cât mal mult 
serviciile lor de cumpărător.

Să recunoaștem, este un 
mod original de a promova o 
afacere. De remarcat că 
investind în construirea unul 
magazin de acest tip bani, 
muncă și suflet, soții Budal șl- 
au asumat un risc, cu atât mai 
mult cu cât nici unul dintre el nu 
a mai făcut până acum comerț. 
Modul cum au înțeles să-și 
promoveze afacerea însă 
arată clar că în nici o activitate 
rutina nu e de prea mare folos. 
Dimpotrivă, pe 'un teren 
nebătătorit inventivitatea se 
poate manifesta mult mai 
eficient. (I.C.)

■ START 1N NOUA EDIȚIE A 
CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE TOTBAL.

Azi, sâmbătă, se desfășoară prima etapă 
din campionatul de fotbal ediția ’98 - '99, 
Diviziile A, B și C. Capul de afiș din Div. A, 
Universitatea Craiova - Steaua șl F.C. Argeș 
- Rapid, se dispută duminică, 2 aug., fiind 
transmise șl la televiziune. La Hunedoara, 
Corvlnul - Inter Sibiu (sâmbătă, de la ora 
11). (S.C.)
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Interviu realizat de
Georgeta BfRLA

(Continuare in pag. 8)

■ FARMACII DE SERVICIU
în 1-2 august la Deva de serviciu este 

farmacia "Integra”. Este situată pe strada 
Eminescu, bloc 19 B, ap.1 (în vecinătatea 
ARDAF), telefon 223935.

în aceleași zile, la Hunedoara va 
funcționa farmacia “lulla", situată în centrul 
vechi, în spatele Catedralei. Telefon 712132. 
(E.S.)
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Prin grija fi eforturile Societății Naționale de Telecomunicații Romtelecom SA 
și a Direcției de Telecomunicații Hunedoara a fost posibilă inaugurarea ojicială azi, 

sâmbătă, 1 august 1998, la Vața Băi, a Vața Internațional Proiect fi Vața Informațional 
System. Vom reveni cu detalii.

*
M

Foto: Traian MÂNU
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Sâmbătă
1 august

tvr i
7.00 Bună dimineața de la 

...Timișoara și București! 
10.05 Viața ca în viață (s)
10.50 Familia Cordier: Cathy 
(f.p. Franța ’96) 13.30 Ecranul
14.30 Video magazin (div.)
16.10 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 16.40 Istoria și 
atribuțiile ONU'țdo) 17.40 
Justiție militară (s, ep. 22)
18.30 Hollyoaks (s, ep. 95)
18.55 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Cer întunecat (s, ep. 9) 21.25 
Cum vă place... în Hyde 
Park... Cișmigiu? (div.) 22.30 
O femeie de neînlocuit (co. 
SUA ’57)

TVR 2
8.00 D.a. (r) 8.30 Comorile 

lumii (do) 9.00 Atletism: CM de 
Juniori 10.30 Documente 
culturale 11.30 TVR Timișoara
13.30 30 de minute cu Paul 
Goma (r) 14.00 Oppenheimer 
(s, ultimul ep.) 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 178)

Duminică
2 august

8.30 Lumină din lumină 
9.05 Colț alb; Degețica 
(d.a)10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului14.30 Video- 
Magazin 16.20 Aladdin (d.a)
16.50 National Geographic; un 
alt fel de gorilă (do) 17.40 Star 
Trek-Deep Space Nine (s, ep. 
68): „Exploratorii” 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 96) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 21.00 Da, te 
iubesc! (f. Italia 1991, p. I) 
23.00 D-na King, agent secret 
(s) 23.35 Atletism: CM de 
Juniori; Ciclism: Turul Franței 
(rez.)

TVR 2
7.00 Cer întunecat (s/r) 8.00 

Regina celor 1000 de ani (r)
8.30 Natură și civilizație (do) 
9.00 Atletism (CM de juniori)
9.30 Filmele săptămânii 10.35 
Cinematograful vremii noastre
11.30 TVR lași 13.30 Creanga 
de Aur 14.00 Darabane de foc 
(s, ep. 1) 14.45 Vitrina 
personajelor de operă 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a)

Luni
3 august

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 Avanscena 18.10 Simba 
- regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 96) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 271)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Baywatch (s, ep. 
157) 21.50 Nimic sfânt (s, ep. 
9) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Repriza a treia 0.00 
Ciclism Turul Franței (rez. 
zilei)

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) 13.50 
Varietăți muzicale 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00

17.40 Elveția - Țara 
referendumurilor 18.20 Planeta 
cinema 19.10 Istorie, memorie, 
recuperare (II) 19.40 Teatrul 
Național de Televiziune 
prezintă: Tacke, lanke și Cadâr
22.30 în plină acțiune (s/r) 23.30 
Conviețuiri

ANTENA I
9.00 O echipă fantastică 

(d.a) 9.30 Noile aventuri cu 
Flash Gordon (d.a) 10.05 
Bananaman (d.a) 10.15 Alertă 
pe plajă (s) 11.00 între prieteni 
12.00 Mileniul III: spaime, 
soluții, speranțe 13.30 Tenis 
Cupa Davis 16.30 Uragan în 
Paradis (s, ep. 7) 17.15 Spitalul 
Universitar (s, ep. 7) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 121) 20.00 
Urmărirea (dramă SUA ’85)
21.30 A treia planetă de la 
Soare (s)

PRO TV
9.00 Ciberkid (s) 9.30 

Castele de gheață (dramă 
SUA 1978) 11.00’ Gillette - 
lumea sportului 12.00 Heights 
(s, ep. 8) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O căsnicie perfectă (s, 
ep. 35) 13.30 Generația PRO
14.30 Echipa mobilă 14.45 
Hercule (s) 16.00 Fotbal 

16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
179) 19.00 în plină acțiune (s) 
20.00 Ultimul tren 21.00 Mag. 
sportiv

ANTENA 1
7.00 Știri/Sport 7.30 Alertă 

pe plajă (s/r) 8.15 Controverse 
istorice (do/r) 8.45 Spirit și 
credință 9.15 Animal Show (s)
9.45 Bananaman (d.a) 9.50 
Denver, ultimul dinozaur (d.a)
10.15 Bananaman (d.a) 10.20 
Mighty Max (d.a) 11.00
Poveștile prietenilor mei 12.00 
Prezentul simplu 12.30 
Descoperiri - Jaguar (do) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
122) 19.30 Sparks (s, ep. 45) 
20.00 Clubul femeilor (co. SUA 
’95) 21.45 Păstrează visul (s, 
ep. 4) 22.45 Sandra, prințesa 
rebelă (s) 23.35 Dragoste, 
minciuni și cântece de leagăn 
(dramă SUA ’93)

PRO TV
8.30 Conan, aventurierul 

(d.a) 9.00 Mowgli (s, ep. 9)
9.30 Super Abracadabra 
11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 
72) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV

Veronica - Chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 180)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! 20.10 
Natacha (s, ep. 8) 22.00 
Tinerețe furată (dramă SUA 
1996)

ANTENA 1
12.10 Clubul femeilor (f/r) 

14.00 Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s,ep. 11) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă 
(s,ep. 6) 16.05 Văduva (s) 17.00 
Golden Brâu și voie bună! 
Emisiune de divertisment, 
muzică și concursuri (d. 
Costinești) 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 123) 19.30 Dallas (s, ep. 57) 
20.20 Caracatița (s, seria I, ep. 
4) 21.15 Omul cu o mie de fețe 
(s) 22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s) 23.00 Știri/Sport
23.15 Nash Bridges (s, ep. 13)

PRO TV
9.55 Prima pagină 10.00 

Profeții despre trecut (r) 11.00 
Lumea filmului (r) 11.30 Fiica 

Craiova -Steaua (d) 18.00 
Conan (s) 18.45 Te uiți și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Millennium (s, ep. 45) 
21.00 Thelma și Louise 
(thriller SUA 1991) 23.20 Știrile 
PRO TV 23.25 Știrile sportive 
23.35 NYPD BLUE (s, ep. 44) 
0.20 Hoțul (f.a.SUA 1981)

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă (s) 9.45 Fotbal 
Astra - FCM Brașov (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r) 13.30 
Jocul bunăvoinței (rez.) 14.30 
Duios Anastasia trecea (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 19.30 Magazinul 
animalelor (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s) 20.45 
Nimic personal (s) 21.30 
Jocurile bunăvoinței (rez.)
22.30 Angela merge mai 
departe (f. România 1982)

PRIMA
7.30 Elefănțelul (show pt. 

copii) 8.00 Lumea lui Eric (s)
8.30 Povestiri din Biblie (d.a)
8.45 Bailey Kipper (s)9.10 
Justițiarii (d.a) 9.30 Apărătorii 

13.00 O căsnicie perfectă (s, 
ep. 36) 13.30 Chestiunea zilei
14.10 Al șapteledcer (s) 15.00 
Auto Marele Premiu de For
mula 1 al Germaniei (d) 17.00 
Lumea filmului (mag.) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 133) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Soți și 
soții (co. SUA 1992) 22.00 
Cybill (s, ep. 25) 22.30 Știrile 
PRO TV 22.35 Știrile sportive
22.45 Brigada 132 (s, ep. 11)
23.30 Procesul etapei

AC AS A
8.00 Sport la minut 8.15 

Tenis Finale celebre 10.10 
Oxigen 10.25 Sport extrem
10.40 Arte marțiale 11.00 Mo
tor Sport Mag.’ 11.30 WNBA 
Action 12.00 Baschet NBA: fi
nale celebre 13.00 Rugby 
Turneul celor 3 Națiuni 14.30 
ASCOT 15.30 Drumuri spre 
victorie 17.00 Fotbal FC Argeș- 
Rapid (d) 18.40 Faza zilei 19.15 
Sport la minut 19.30 D.a. 20.00 
Salonul muzical Acasă (d)
22.30 Viața lui El Greco (f. 
biogr. Fr/lt.’66) 0.00 Regăsirea 
(f. SUA 1995)

PRIMA
7.00 Elefănțelul (s)7.30 

oceanului (s) 12.00 Profe
siunea mea, cultura (r/p.l)
12.55 Știrile PRO TV 13.30 Billy 
Two Hats (western SUA 1973)
15.15 Mirada de mujer (s, ep. 
1) 16.10 Nano (s, ep. 89) 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 Robin Hood (f.a. 
Anglia/SUA 1991) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
130) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Highlander (s)

ACASĂ
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 Regăsirea (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 Masquerade (co. 
Anglia 1965) 

galaxiei (d.a) 10.00 Prințul 
Valiant (d.a) 10.30
Formidabilii (s) 10.45 Insp. 
Gadget (d.a) 11.00 Daria 
(d.a) 11.30 Pământul:
Bătălia finală (s) 12.30 
Eurofotbal (em. sportivă)
13.30 Automobilism 14.00 
Marile aventuri ale sec. XX 
(do) 15.00 Cascadoarea (f.a. 
Hong Kong ’97) 18.00 911: 
Apel de urgență (s) 19.00 
Știri 19.45 Chicago Joe și 
dansatoarea (thriller SUA 
1989) 22.00 Centennial (s) 
23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.15-06.30 Desene ani

mate 06.45-07.00 Retros
pectiva săptămânii (r) 13.30-
14.30 Generația PRO

ANTENA VDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

Lumea lui Eric (s) 8.00 
doua familie (do) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 10.30 1999 (s) 11.30 
Duminică la prânz 
(talkshow) 14.00 Lumea lui 
Dave (s) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 16.00 
Videofashion (s) 16.30 în 
numele iubirii (do) 17.00 
Un alt început (s/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 
19.00 Știri 19.45 Toată 
noaptea (co. SUA 1981)
21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s)22.30 Nimeni 
nu e perfect (s) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 

07.30-08.10 “Vorbiți aici!” și 
“No comment” 08.10-09.00 
Talk show „Ghici cine bate la 
ușă?” (r)

ANTENA VDEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

PRIMA
10.C * Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretu
tindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 32)
21.15 Șantajul (s, ep. 8) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; Pulsul tranziției 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Divertisment 

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

ANTENA l-DEVA
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

Heteseep
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3 BERBEC
Doriți să ascundeți 

ceva, dar nu vă iese 
pasența și sunteți prins 
asupra faptului; așa încât 
până la urmă va trebui să 
spuneți tot adevărul. 
Duminică veți fi nevoit să 
plecați la drum, ceea ce nu 
vă entuziasmează. Con
știinciozitatea dv. lasă de 
dorit. Noroc că inventi
vitatea de care dați dovadă 
vă mai ajută să mai dregeți 
câte ceva.

C TAUR
Dorințele dv. de schim

bare se vor realiza, dar nu 
acolo unde ați crezut, ci în 
domeniul sentimental. 
Sunteți tentat să aflați 
dedesubtul lucrurilor și 
riscați să descoperiți 
duminică ceva ce nu v-ar fi 
deloc pe plac. O rudă 
apropiată încearcă să vă 
trimită niște bani. Luni, 
norocul dv. este blocat de 
neglijența unei cunoștințe.

O GEMENI
S-ar putea ca unele 

neînțelegeri mocnite între 
dv. și partenerul de viață să 
iasă la iveală. O veste bună 
de la o persoană dragă vă 
va aduce zâmbetul pe buze, 
în plan sentimental totul 
este așa cum v-ați dorit. 
Luni veți lua o decizie a 
cărei bruschețe ar putea să 
deranjeze pe cineva din 
anturajul dv. apropiat.

O RAC
După o săptămână 

încărcată, compania prie
tenilor vă este benefică. 
Duminică evitați inițiativele 
de orice fel, ați putea face 
greșeli mari. Rezumați-vă la 
a face planuri de viitor și 
amânați pentru o perioadă 
punerea lor în practică. 
Atenție la ce mâncați, mai 
ales dacă aveți stomacul 
sensibil.

O LEU
Veți fi martorul unui 

incident cu totul neobișnuit 
care vă va marca și care va 
avea implicații și asupra dv. 
Duminică vă veți preocupa 
în mod special de 
problemele dv. de suflet. 
Este foarte posibil să trăiți 
o mică aventură, o 
escapadă sentimentală. 
Dacă în felul acesta veți fi 
incorect față de cineva, să 
știți că s-ar putea afla.

O FECIOARĂ
Dorința dv. de prea 

multă independență va fi 
cauza unor neînțelegeri cu 
rudele apropiate. încercați 
să fiți mai diplomat dacă 
doriți să aveți câștig de 
cauză. Duminică lăsați totul 
baltă și încercați să stați de 
vorbă cu cineva, căci 
sunteți cam deprimat. 
Relațiile cu șefii vă dau și 
ele multe dureri de cap.

O BALANȚĂ
Evitați discuțiile pe 

netesecp

teme profesionale cu 
partenerul de viață, căci 
și așa spiritele sunt cam 
încinse. Ați rămas în 
urmă cu corespondența, 
ar fi cazul să recuperați... 
Luni partenerul dv. de 
viață va avea probleme la 
serviciu șl va avea 
nevoie de sprijinul dv. 
Nu-I refuzați, indiferent 
cât sunteți de ocupat(ă).

O SCORPION
Chestiunile do

mestice vă sufocă, dar 
nu aveți cum să le evitați, 
în ciuda unor reacții 
necontrolate, veți face o 
bună impresie unor 
persoane sus-puse, fapt 
de care ați putea profita. 
Un prieten vă va face un 
cadou. Implicarea dv. în 
activitățile sociale v-ar 
putea ajuta să vă 
relaxați.

O SĂGETĂTOR
Vă puteți face un 

program de relaxare 
împreună cu prietenii 
apropiați. Veți urma 
sfatul partenerului de 
viață într-o problemă 
care vă frământă, dar 
rezultatul nu va fi cel 
dorit. Dacă aveți de luat 
o decizie, bazați-vă pe 
inspirație. Din punct de 
vedere afectiv reușiți să 
vă mai echilibrați, dar 
cam atât...

O CAPRICORN
Veți face curând o 

cucerire pe care o veți 
ține în secret. Cineva din 
anturajul dv. este într-o 
agitație deosebită; ați 
putea încerca să îl 
temperați. Canalizați-vă 
întregul potențial către 
lucrările care v-au fost 
repartizate de șefi căci 
trebuie să faceți 
impresie bună. Veți fi 
înconjurat de multă 
lume.

O VĂRSĂTOR
Nu rămâneți acasă, 

pentru că nu va fi bine. O 
rudă îndepărtată dorește 
să se sfătuiască cu dv.; 
imaginația de care dați 
dovadă o poate ajuta 
mult. La serviciu veți 
avea o mulțime de 
treburi și nu știți dacă 
veți face față. în ultimul 
moment cineva vă va da 
o soluție salvatoare. 
Popularitatea dv. este în 
creștere.

□ PEȘTI
Inițiativele dv. sunt 

excelente, dar nu este 
momentul să le puneți în 
practică. Nu vă eschivați 
de la treburile gospo
dărești, mai ales că se 
mizează mult pe ajutorul 
dv. Este foarte posibil ca 
partenerul de viață să 
plece pentru o scurtă 
perioadă de timp. Luni 
ați putea să vă găsiți 
colaboratori pentru 
proiectele dv.
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La începutul anului școlar 
1950/1951, a fost repartizat la 
Școala tehnică de minereuri 
din Brad un profesor de 
mineralogie. înalt, frumos, cu 
părul într-o parte, domnul 
profesor Leuștean, om de 
prin părțile locului, convins că 
mineralogia nu se poate 
învăța doar teoretic, fără ca 
elevii să trudească într-un 
laborator de specialitate, a 
pornit la „zidirea” unui 
asemenea loc de învățătură. 
Eu eram în anul al doilea și- 
mi plăcea la nebunie mine
ralogia, intenționând chiar să 
urmez, în perspectivă, facul
tatea de geologie. Văzându- 
mă pasionat de mineralogie, 
de știința care studia mine
ralele pământului, profesorul 
Leuștean a acceptat să-i fiu 
ucenic în amenajarea 
laboratorului.

Dacă bine-mi aduc aminte, 
aveam la dispoziție două săli. 
Una o foloseam ca depozit, 
cealaltă ca loc de expoziție de 
mineralogie. Pus pe fapte 
mari, profesorul Leuștean 
ceruse mostre de minerale 
de la toate minele din țară. Și- 
n așa-zisul depozit se aflau 
lăzi de toate mărimile con

Dimineață. Ora 4,50. Autobuzul local HD 03 FDE Petroșani- 
Aninoasa sosește în stația din centrul orășelului, întoarce și își primește 
pasagerii. La ora 5 fix pornește din Aninoasa spre Petroșani. Matinalii 
călători își ocupă locurile și sunt plăcut uimiți de curățenia și 
prospețimea din autobuz, de amabilitatea cu care au fost întâmpinați 
de șofer și taxatoare.

“E cursă particulară?” - întreabă pasagerii. “Nu, de stat! Suntem ai 
S.C. TLVJ SA Petroșani” - răspunde taxatoarea. "Dar e așa de curat. 
E așa de plăcut! - exclamă admirativ călătorii. “Șoni, șoferul e de vină 
- adaugă taxatoarea, dna Claudia Lorincz. Toată ziua spală mașina, o 
îngrijește, o repară, o _  primenește. Iar noi,
taxatoarele, nu ==as^s^ încheiem tura până
nu măturăm și X ștergem praful de
pe banchete./^ Curățenia trebuie
păstrată. Dacăîl I» )] văd că e curat,
pasagerii nul _£ —__— //îndrăznesc să
facă mizerie, să \. Sg CtStg ./arunce pe jos tot 
felul de resturi.■*  Curățenia impune
respect și, încetul ,rr' ' încetul, îl simțim. Iar
pasagerii călătoresc cu plăcere".

Deci se poate și așa.
La cap de linie, la Petroșani, șoferul, dl Alexandru Doșa, mai are 

vreo 20 de minute bune până să pornească din nou spre Aninoasa. 
Putem, așadar, sta de vorbă:

- E prima cursă în această dimineață?
- Nu, am mai făcut una, am dus la lucru personalul societății 

noastre. La ora 3,30 am plecat din Cimpa către Petroșani. Mă trezesc 
la ora 2,30 ca să pot fi la timp la lucru.

- Și la ce oră încheiați schimbul?
- Cu ultima cursă plec din Aninoasa la ora 13. Pe la ora 14 ajung 

în garaj, alimentez mașina, o verific pentru a doua zi... Cam 14 ore de 
muncă.

- Obosit?
- Obosit, dar asta-i munca. Și să știți, o fac cu drag de 23 de ani.
- Tot în Petroșani?
- Da. Aici am crescut. Sunt 42 de ani de când sunt petroșănean.
- Eu lucrez numai de un an aici, dar pot spune că Șoni e cel mai 

muncitor șofer. Pentru el meseria e viață. Să vedeți cu câtă râvnă, cu 
cât drag muncește - intervine dna Claudia.

- E adevărat că-mi fac cu drag munca. Dar nici Claudia nu poate 
spune altceva despre munca ei. Că doar și mama ei tot taxatoare a 
.fost pe autobuz, iar sora ei este secretară la noi, la societate. Știm să 
nu ne facem nici munca, nici societatea de ocară.

Așadar, se poate și așa!
Lucia LICIU

O data cu canicula ștrandul din Deva 
și-a redeschis porțile.

Foto: Traian MÂNU

ținând minerale și minereuri, 
unele mai frumoase decât 
altele. După câteva luni de 
muncă, timp în care silicații 
erau așezați pe un raft, 
sulfurile pe altul, calcitele și 
baritinele și eșantioanele de 
cuarț și ametist pe altul, 
laboratorul de mineralogie 
devenise un fel de loc magic 
al adolescentului ca * t - am,

DEZVÂLU/Rf
locul unde pur și simplu mă 
contopeam cu natura, cu 
minunile ei. Căci mă 
impresiona deopotrivă wolas- 
tonicul și ortoza, pirita și 
blenda, galena și serpentina, 
cuarțul și stibina, calcita și 
calcopirita, bazaltul și micas- 
tul, granitul și obsidianul, 
andezitul și pecștainul 
ș.a.m.d.. Fiecare eșantion era 
o minune a lumii în care mă 
născusem și-n care trăiam. 
Fiecare eșantion avea 6 
geneză pe care o știam pe 
dinafară. Fiecare minereu sau 
mineral avea o întrebuințare 
căutată și găăită de omul care 
ajunsese să poată iscodi 
„nevăzutele”, adică formele 

niinci*:il»f|ic
subpământului, formele 
lumii construite de el. 
Aveam în laboratorul nostru 
și corali care mă purtau cu 
gândul pe pustietățile 
oceanului Pacific. Eram, 
cum bine-mi amintesc, 
fascinat de laboratorul de 
mineralogie,*mă  compor
tam ca și Cum aș fi fost 
ucenicul unui vrăjitor care 
se numea profesorul 
Leuștean.

Am văzut de atunci multe 
laboratoare și muzee de 
mineralogie. Am văzut 
laboratorul Institutului de 
mine din Petroșani, mult mai 
bine dotat ca cel al 
adolescenței mele, am văzut 
Muzeul Aurului din Brad, am 
mai văzut colecții de 
minereuri și minerale prin 
cele străinătățuri, dar nici unul 
nu m-a fascinat atât de mult 
ca acela construit de 
profesorul Leuștean, în 
timpul adolescenței mele. 
Care, dacă mama ar fi fost mai 
înstărită, mi-ar fi schimbat 
fără îndoială destinul, pentru 
că voisem, o vreme, să mă 
fac geolog. Numai că soarta 
mea a fost alta.

Radu SELEJAN

“PATRIA” - DEVA:
Jocuri periculoase (31-6);
V “FLACĂRA” HUNEDOARA: 
O viată mai puțin obișnuită

(31-6); 
y “PARÂNG” PETROȘANI: 
Mica sirenă (31-3);
Pacificatorul (4-6);
V “CULTURAL” LUPENI:
Focul din adâncuri (31-3); 
Spawn (4-6);

"ZARAND” BRAD:
Măsuri disperate (31-3);
Crimă în lumea modei

(4-6);
“PATRIA” ORĂȘTIE:

Spawn (31-3);
Vulcanul (4-6);
“Jf “LUCEAFĂRUL” - VUL-

CAN:
Marile speranțe (31-3);
Dependenți de dragoste

* “DACIA” HAȚEG:
(4-6);

Pacientul englez (31-3);
Asasinii (1)

“LUMINA” ILIA:
(4-6);

Alien 4 - Renașterea
(31-2);

"GEOAGIU - BĂI”:
Batman & Robin (31-2).

Ultimul drum al lui
IZoucea

Ziua de 28 iulie a.c. a fost 
nefastă pentru câțiva din 
locuitorii județului nostru.

La Geoagiu bunăoară, pe 
DJ 705, în jurul orei 21,30, 
pensionarul Aurel Roncea 
însoțea două bovine pe 
partea stângă a drumului. A 
ieșit brusc din spatele 
acestora pe carosabil. în

Valorile medii ți maxime ale 
poluanților gazoți analizați (dioxid 
de azot, dioxid de sulf, amoniac ți 
fenoli), pentru perioada 20- 
26.07.1998, se încadrează ți 
pentru această perioadă în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerutui 12574/1987. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Hunedoara, 
la data de 20.07.1998 pentru 
dioxidul de azot ți la data de 
26.07.1998 pentru dioxidul de 
sulf.

Pentru amoniac ți fenoli, 
indicatori care se determină numai 
pe zona Hunedoara, valorile 

Starea mediului!
maxime au fost înregistrate la data 
de 26.07.1998 ți, respectiv, în 
data de23.07.1998.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/mc aer/ 
24h, cu excepția zonelor Teliucți 
Zlațti. Valorile maxime la acest 
indicator s-au înregistrat pe 
aceeați zonă la data de 
22.07.1998 ți, respectiv, 
23.07.1998 ți depățesc limita 
admisă. Pe zona Hunedoara 
valoarea mximă înregistrată la 
data de 20.07.1998 coincide cu 
limita admisă.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze depățiri 
ale limitei admise de 17 gr/mp/ 
lună în zonele Teliuc de 2,24 ori 
ți pe zâna Chițcădaga de 3,1 ori. 
Reducerea pulberilor sedi
mentabile pe zona Chițcădaga față 
de perioada anterioară este 
deosebit de semnificativă de la 
488,0 gr/mp/lună la 52,81 gr/ 
mp/lună.

Nivelul radioactivității beta 
globale ți al dozei gama absorbite 
se menține în limitele de variație

încântătoare este'așezarea 
geografică a municipiului nostru. 
Din orice parte și cu orice mijloc 
de transport ai intra în oraș, 
imaginea de ansamblu care se 
desfășoară în fața privirilor 
noastre este mai mult decât 
frumosul obișnuit.

Odată intrați în oraș, ne 
confruntăm cu o imagine 
interioară. Ea cuprinde multe 
secvențe ce vin să confirme 
frumosul de ansamblu al orașului.

în ultimii ani, edilii orașului s- 
au preocupat de imaginea 
interioară, având unele reușite. 
Putem arăta eleganta renovare a 
imobilului din centrul vșchi, peste 
drum de parchet, refacerea 
aspectuoasă a unei părți a pieței 
orașului, construirea unor sedii de 
firme și instituții pe Calea 
Zarandului și altele. Toate acestea 
se înscriu pe linia civilizației și 
frumosului urban.

Aceasta mă face să cred că 
certificatul de urbanism se 
eliberează și pe baza unor criterii 
ce țin de estetica orașului. Și e 
bine ca toți care trăim și acționăm 
în reședința județului să facem 
totul pentru frumosul de Deva. 

asemenea condiții, a fost 
surprins și accidentat 
mortal de autoturismul 
condus corect de Marius 
Balâzs, de 30 de ani, 
muncitor la Uzina Mecanică 
Orăștie.

Un grav accident de 
circulație s-a petrecut și la 
Hunedoara. (V.N.)

ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați. 
Pentru perioada menționată, 
valorile medii pentru depuneri 
atmosferice ți pentru aerosoli 
filtrați au fost de 0,33 Bq/mp/ 
zi ți, respectiv, 1,9 Bq/mc/zi, 
comparativ cu valorile de atenție 
stabilite la acețti indicatori ți 
care sunt de 200 Bq/mp/zi ți 
de 10,0 Bq/mc/zi.

Materiile în suspensie pe 
răul Jiu, provenite de la unitățile 
de exploatare ți prelucrare a 
cărbunelui, au pentru această 
perioadă o valoare medie de

1144,0 mg/l ți o valoare maximă 
de 1933,0 mg/l, valoare 
înregistrată la data de 
21.07.1998. Față de perioada 
anterioară rezultă o crețtere a 
cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 154,0 mg/l pentru 
valoarea medie.

Pentru faptul că SC 
CASIAL &4 Deva nu a asigurat 
îmbunătățirea performanțelor 
tehnologice în vederea reducerii 
emisiilor de pulberi sedimentabUe 
în atmosferă (ceea ce a avut 
drept consecință depățiri 
sistematice ale limitei admise de 
17 gr/mp/lună, pe zona 
Chițcădaga în intervalul 1.06.- 
12.07.1998), i s-a întocmit 
proces verbal de contravenție în 
valoare de 15,0 mii. lei.

Menționăm că SC Casial SA 
Deva are în derulare un program 
de investiții pentru protecția 
mediului, în valoare de 
5.000.000 USD (dolari), cu 
finalizare până în anul2000.

Agenția de Protecție 
a Mediului

Imaginea unui imobil și a zonei 
aferente este o imagine publică și 
nimepi nu are voie să expună 
orașul la urâțenie.

Imaginea interioară a 
municipiului are și unele puncte 
negre, ce duc la priveliști 
dezagreabile. Mă opresc doar la 
zona centrală, care în primăvara 
aceasta a primit denumirea de 
Piața Arras. Acum, imobile, 
reprezentative ale pieței, îmbracă 
haină nouă, sporindu-i 
frumusețea. Sunt însă și puncte 
ce vin în contrast cu frumosul 
zonei în ansamblu. Este 
formidabilă, sub raport1 al 
eșteticului urban, apariția Băncii de 
Vest în locul fostului restaurant 
(crâșmă la botul calului) Miorița. 
Se conturează minunat ansamblul 
arhitectonic Pdșta Nouă (într-o 
haină nouă), Biserica greco- 
catolică, Hotelul Deva și Liceul de 
Arte „Sigismund Toduță" (clădire 
în construcție).

Și, totuși, care ar fi „petele" de 
urâțenie ale Pieței Arras? Una o 
constituie havuzul din fața 
complexului Lido, care are apa 
plină cu gunoaie. O alta, panourile 
publicitare urât realizate, urât

> ȘOMERUL CU 3.000.000 
DE LEI ÎN BUZUNAR

Deși șomer, Anghel Axinte, din 
Vulcan, avea într-o recentă zi nu 
mai puțin de 3.000.000 de lei în 
buzunar. Treaba este că s-a dus 
într-o noapte într-un bar din 
localitate și s-a îmbătat. în aceste 
condiții, unui fost condamnat, pe 
nume Vasile Alexa, 36 de ani, tot 
din Vulcan, nu i-a fost prea greu 
să-l lase fără milioane. Acum 
hoțul este cercetat de polițiști în 
stare de arest.

> PROSTITUATĂ Șl URMĂ
RITĂ PE ȚARĂ LA 16 ANI

La Centrul de Primire Minori 
Deva, a fost internată o țipă de 
16 ani. T.A.M. este urmărită pe 
țară din luna martie a.c. și a fost 
identificată la Hunedoara. Cer
cetările au stabilit că ea a frec
ventat județele Hunedoara, Alba 
și, Arad, întreținând raporturi 
sexuale cu diferiți bărbați, în 
special șoferi turci, în schimbul 
unor sume în lei sau valută.

> SCANDALAGIUL
Aflându-se într-o noapte la 

barul “Garlando" din Orăștie, 
Florin Ionel Resiga, 21 de ani, 
de loc din Brad, nu a avut 
altceva mai bun de făcut decât 
să provoace scandal. A distrus 
băiatul bunuri în valoare de 
150.000 de lei pentru care motiv 
este cercetat de poliție.

> CU ALCOOLUL LA VOLAN
Tudor Savu, 35 de ani, din 

Petroșani, a fost depistat recent 
de lucrătorii Biroului de Poliție 
Rutieră Petroșani conducând 
autoturismul în stare de ebrietate. 
Alcoolemia era de 1,35 la mie.

>A “FURAT" MAȘINA 
PRIETENULUI

De puțină vreme, Anghel 
Tatu, din Petroșani, a sesizat poliția 
că într-o seară i s-a furat 
autoturismul parcat lângă stația 
Peco Livezeni. Autorii ar fi trei 
indivizi necunoscuți care au plecat 
pe Defileul Văii Jiului. Echipele 
operative care au acționat au 
depistat autoturismul în aceeași 
seară. Era parcat în curtea unui 
Autoservice din Livezeni. Cerce
tările au stabilit că mașina a fost 
luată de Francisc Lazăr, 42 de ani, 
administrator la unitatea amintită. 
Fiind prieten cu proprietarul, 
Francisc a comis fapta sub formă 
de glumă, dar, pe neașteptate, a 
fost nevoit să plece în județul 
Mehedinți și nu a mai apucat să-l 
anunțe pe proprietar.

Rubrică realizată cu 
sprijinuli.P.J. Hunedoara

amplasate și fără a-și găsi locul 
într-o piață centrală. Ele își au 
locul la intrările în oraș și nu 
peste frumoasa zonă verde a 
pieței. Apoi, mai este și parcarea 
dintre hotel și liceul de muzică 
și arte plastice, unde 
staționează basculante și utilaje 
grele ale unor firme și nicidecum 
autoturismele turiștilor sau ale 
salariațilorC.E.C.

Și există înapoia hotelului un 
teren de sport în paragină (cu 
gropi, garduri rupte și bălării) 
care, nu înțeleg de ce, nu se dă 
unuia din cele două licee din 
apropiere pentru a se folosi de 
către elevi.

Petele mai sus arătate 
umbresc frumosul tinerei piețe 
ce poartă numele orașului 
francez, înfrățit cu Deva.

Orașul mai are și alte colțuri 
cu iz de urât. Ele pot fi înlăturate 
dacă cei aleși în fruntea urbei și 
cu cei ce i-au ales își unesc 
eforturile pentru a spori imaginea 
de frumos în orice colțișor.

Să iubim frumosul de Deva. 
Vorba aceea „Ce-i frumos și lui 
Dumnezeu îi place!”

Dăniiă MOLDOVAN
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Doar jumătate din 
societățile comerciale 

r

și-au majorat capitalul 
social

Doar circa 50% din socie
tățile comerciale au îndeplinit 
până la termenul limită, luni 27 
iulie, toate formalitățile de majo
rare a capitalului social, conform 
unei ordonanțe de urgență a Gu
vernului din 1997, a declarat 
agenției MEDIAFAX Cornelia Ro- 
taru, director general al Oficiul ui 
Național al Registrului Comerțului 
(ONRC).

Rotaru afirmă că numărul 
societăților care nu și-au majo
rat capitalul social poate fi core
lat cu cei al firmelor care nu și- 
au depus bilanțul contabil. Majo
ritatea acestora sunt societăți 
care nu au activitate - așa nu
mitele "firme fantomă", spune 
directorul general al ONRC. De 
asemenea, în rândul societăților 
care nu și-au majorat capitalul 
pot intra și cele care se află în 
dizolvare mascată sau în fali
ment mascat, precum și socie
tățile înființate de micii investitori 
străini care au funcționat o peri
oadă de timp foarte scurtă, după 
care au fost abandonate. Corne
lia Rotaru a arătat că "în rândul 
celor peste 200.000 firme care 
nu și-au majorat capitalul social 
este posibil să se ascundă firme 
cu datorii foarte mari, care spe
rau că vor scăpa de creditori în 
urma unei dizolvări automate. Nu 
va fi așa. Se va analiza caz cu 
caz, și acolo unde sunt creditori 
se va merge pe lichidare judi
ciară și pe faliment".

Numărul total al societăților 
cu răspundere limitată (SRL)

X 
) 

X

X 
(
X

Orchestra Filarmonică și corul Operei Scala din Milano 
au susținut, de curând, un concert la Beirut, aceasta fiind o 
premieră în Orientul Apropiat, transmite AFP.

în ciuda prețului ridicat al biletelor (până în 150 de 
dolari), acest concert unic a atras peste șase mii de 
spectatori.

Opera Scala
9a Beârat

l Sub bagheta lui Riccardo Muți, în sala Forum din Beirut, 
cei 200 de muzicieni și coriști de la Scala au susținut, 
alături de soprana Barbara Frittoli, un spectacol în 
întregime italian: Bellini, Verdi, Rossini, Puccini.

Organizat de Festivalul Ravenua, concertul la care au 
asistat președintele libanez Elias Hraoui și ministrul italian 
al Culturii, Walter Veltroni, a fost retransmis în Italia de către 

i postul de televiziune RAI.

O misterioasă crimă colectivă
Un misterios caz de otră

vire colectivă cu cianură, 
soldat cu patru morți, sus
cită o emoție intensă în Ja
ponia, unde poliția se teme 
de "posibilitatea comiterii 
altor crime asemănătoare, 
prin mimetism", relatează 
AFR

Un număr de 150 de po
lițiști au fost mobilizați pen
tru a investiga această cri
mă colectivă, comisă prin 
otrăvire cu cianură. Patru 
persoane și-au pierdut viața 
și peste 60 au fost intoxica
te, în orășelul Sonobe, din 
vestul Japoniei. 

obligate să își majoreze capitalul 
social este de 543.000, iar al 
societăților pe acțiuni (SA) - de 
circa 17.000, a precizat Rotaru.

Societățile cu răspundere 
limitată trebuie să aibă un capital 
de minimum 2 milioane lei, față de 
100.000 lei, iar societățile pe 
acțiuni - un capital minim de 25 
milioane lei, față de un milion lei.

Operațiunea de majorare a 
capitalului se poate realiza prin 
vărsământ la bancă sau la CEC, 
precum și prin notă contabilă.

Cornelia Rotaru spune că so
cietățile care nu și-au majorat ca
pitalul până la 27 iulie nu se di
zolvă automat. Oficiile Registrului 
Comerțului vor proceda potrivit 
prevederilor legii, prin primirea și 
înregistrarea cererilor de com
pletare a capitalului social și îna
intarea lor la tribunal, care poate 
acorda un termen de grație de 
cel mult șase luni. Instanța jude
cătorească poate dispune, în ba
za unor motive temeinice, pre
lungirea cu șase luni a termenului 
de majorare a capitalului - situație 
în care respectivele societăți tre
buie să achite o taxă de timbru de 
100.000 lei - sau poate decide 
dizolvarea judiciară. în cazul în 
care societatea are datorii, cre
ditorii pot să își reclame drepturile 
și să depună o cerere introduc
tivă de declarare în stare de fali
ment, a adăugat Rotaru.

Până la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit irevo
cabilă, societatea comercială își 
poate continua activitatea.

Premierul în exercițiu, 
Ryutaro Hashimoto, s-a de
clarat mișcat de această tra
gedie și a chemat la impune
rea unui control strict asupra 
circulației cianurei, folosită pe 
scară largă în agricultură ca 
fertilizator.

Patru japonezi - doi a- 
dulți și doi copii - au murit 
după ce au participat la o 
adunare populară. Adulții 
decedați sunt șeful comite
tului pentru organizarea săr
bătorilor și adjunctul aces
tuia. Autopsia uneia dintre 
victime a stabilit că a murit 
prin otrăvire cu cianură, a

Credite pentru 
privatizare

Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) 
acordă credite pentru cumpărarea de acțiuni 
de la societățile comerciale cu capital de 
stat, care se privatizează, sau de la Socie
tățile de Investiții Financiare (SIF).

Beneficiarii creditelor pot fi persoane 
juridice române cu capital privat, asociațiile 
salariaților sau persoane fizice române.

Volumul creditului care poate fi acordat 
este de maximum 75% din valoarea con
tractului de vânzare-cumpărare de acțiuni 
încheiat cu vânzătorul în cazul societăților 
comerciale și asociațiile salariaților și de 
maximum 70% pentru persoanele fizice.

Perioada de creditare este maximum 
cinci ani, cu rambursare în rate lunare egale 
și dobânda calculată la sold. Nu se acordă 
perioadă de grație.

Dobânda este negociabilă și variabilă pe 
perioada de creditare, în funcție de condițiile 
generale ale pieței.

Creditul trebuie să fie garantat cu ipotecă 
asupra bunurilor imobile, proprietatea solici
tantului sau ale unui girant, gaj asupra unor 
bunuri mobile, scrisori de garanție sau contra- 
garanție bancară, depozite colaterale în lei sau 
valută pe întreaga perioadă de creditare ale 
solicitantului sau ale unui girant, asigurarea 
riscului de neplata a creditului și/sau dobân- 

^ziior la o societate de aoiyurare agreata.

FBI-UL Șl AUTORITĂȚILE RUSE AU 
ANIHILAT O VASTĂ REȚEA DE JEFUITORI

Și sus pe munte, la Obărșa, 
celularele sunt la modă.

Foto: Traian MÂNU

FBI-ul și anchetatorii ruși au 
anihilat, la capătul mai multor ani 
de investigații, o vastă rețea 
care a jefuit tone de diamante, 
bijuterii, monede de aur și opere 
de artă provenind din rezervele 
Trezoreriei naționale ruse, a 
informat săptămânalul "US 
News and World Reports", citat 
de AFP.

în total, circa 180 de milioane 
de dolari au ieșit în acest mod 
din seifurile Trezoreriei ruse, 
susține revista americană.

Afacerea a început în primii 
ani ai acestui deceniu, o dată 
cu deschiderea unui centru de 
tratare a diamantelor, Golden 
ADA, la San Francisco, în Cali
fornia, la inițiativa Comitetului 
Federației Ruse pentru pietre 
și metale prețioase, comitet 
condus de Evgheni Bîcikov. 
Comitetul motivase această 
idee prin dorința de a contra
cara controlul asupra produc
ției și distribuției mondiale a 
diamantelor exercitat de car
telul sud-african DeBeers.

Noua societate, condusă de 
Andrei Kozlenok, urma, potrivit 
proiectului, să primească, în 
schimbul a 500.000 de dolari, 
valori provenind din Trezorerie, 
cu care ar fi trebuit garantat un 
împrumut de la Bank of America, 
destinat înființării centrului de 
tratare a diamantelor.

indicat un responsabil local 
al poliției, confirmând că 
este vorba despre o otrăvire 
colectivă cu una dintre cele 
mai redutabile otrăvuri. O 
cantitate de numai 0,2 gra
me de cianură este sufici
entă pentru a ucide aproape 
instantaneu un om.

Un număr de 63 de per
soane au fost spitalizate, du
pă ce au acuzat simptome de 
greață, vărsături și contracții 
musculare, imediat după ce 
au mâncat curry. Patruzeci și 
trei dintre bolnavi și-au petre
cut noaptea la spital, necesi
tând îngrijiri.

Bîcikov a obținut'autorizația 
din partea mai multor înalți res
ponsabili ruși, între care ministrul 
de Finanțe, Boris Fiodorov, unul 
dintre principalii reformatori ai 
guvernului rus.

în primăvara anului 1992, sei
furile Trezoreriei se deschid și o 
comoară fabuloasă ia calea către 
coasta de vest a Statelor Unite: 
mii de diamante și pietre preți
oase, unele de mărimea unui 
pumn, topaze, smaralde și ame- 
tiste. Săptămânalul american vor
bește, de asemenea, despre ouă 
de Paști ale maestrului Faberge 
și despre tone de monede de aur 
din colecțiile franceze dinainte de 
Revoluție, dar și din Anglia, Rusia, 
Statele Unite. Toate aceste mo
nede vor fi rapid topite.

Kozlenok și partenerii săi au 
început, însă, imediat, să achi
ziționeze cu frenezie diverse 
obiecte, plătite cu ceea ce trebuia 
să servească în mod oficial drept 
garanție. Ei au cheltuit peste 100 
de milioane de dolari ale Moscovei 
la San Francisco. Achizițiile numă
rau, între altele, un Rolls Royce, 
două autoturisme Aston Martin, 
iahturi de lux, un avion particular, 
un lanț de stații-service și 18 pro
prietăți în California.

Potrivit anchetatorilor, milioane 
de dolari au fost, pe de altă parte, 
transferate la Moscova, în special 
pentru a finanța construirea unei

Urme de cianură au fost 
găsite în resturile vărsate de 
bolnavi, precum și în farfurii. 
Mâncarea a fost pregătită în 
mai multe oale, dintre acestea 
numai una singură terminân- 
du-se și fiind spălată. Prin ur
mare, a fost imposibil de de
tectat prezența cianurei în va
sul respectiv. Celelalte oale cu 
mâncare nu erau otrăvite.

Circa 100 de persoane 
participau la această sărbă
toare locală. Hrana fusese 
pregătită de localnice, care 
participau la festivități și care 
se oferiseră să ajute la prepa
rarea mâncării. 

vile pentru Bîcikov, care neagă, 
însă, aceste acuzații.

Circa 400.000 de dolari ar fi 
fost destinați finanțării autobio
grafiei președintelui rus, Boris 
Elțîn, dar banii ar fi dispărut pe 
drum, afirmă "US News and 
World Report".

FBI-ul a început să se inte
reseze de Golden ADA. Simțind 
că lucrurile vor lua o altă întor
sătură, Kozlenok și-a făcut ba
gajele, intenționând să plece în 
Belgia, în septembrie 1995. în 
același timp, un responsabil al 
poliției ruse, Viktor Jirov, s-a 
deplasat la San Francisco, la 
invitația FBI-ului.

Cooperarea lor va duce la 
arestarea, la Atena, a lui Bîcikov,' 
acuzat, în februarie 1996, la Mos
cova, de "neglijență criminală". 
Condamnat la zece ani închisoa
re, el a fost ulterior grațiat. în 
prezent este vicepreședintele 
uneia dintre cele mai mari bănci 
ruse, potrivit revistei americane.

în timpul unei percheziții la 
Golden ADA, serviciile federale 
americane au descoperit, în afa
ră de diamante și pietre preți
oase, arme și muniție.

Potrivit "US News", FBI-ul și 
poliția rusă cooperează în peste 
300 de afaceri de corupție.

Il . *— " ~
MEDIAFAX

Una dintre pistele avute în 
vedere de poliție o reprezintă 
numeroasele conflicte minore 
pe care locuitorii le aveau cu 
municipalitatea în privința unor 
chestiuni precum delimitarea 
terenurilor, depozitarea guno
iului, parcarea ilegală.

"O voință de a ucide la în
tâmplare a fost manifestată în 
comiterea acestei fapte, care 
are un mare impact asupra 
societății", a indicat un an
chetator al poliției naționale. 
El a precizat că poliția se te
me acum de "posibilitatea 
comiterii unor crime asemă
nătoare, prin mimetism".

Două monede 
de aur

Banca Națională a României a 
pus în circulație în scop numis
matic două monede de aur cu va
lorile nominale de 500 și 1.000 lei.

Moneda de 500 lei are o gre
utate de 8,64 grame, aur de 21 de 
carate. Prețul de vânzare al unei 
monede este de 1.460.000 lei.

Moneda de 1.000 lei are o 
greutate de 31,103 grame, aur 
de 24 carate, prețul de vânzare 
fiind de 3.650.000 lei.

"Sondajele realizate de BNR 
arată că această emisiune va 
trezi un interes deosebit în rân
dul colecționarilor", a declarat, 
miercuri, Constantin Păunescu, 
secretarul general al BNR.

Tirajul acestor emisiuni este 
de 2.000 de exemplare pentru 
moneda de 500 lei și de 1.000 
de exemplare pentru moneda de 
1.000 lei.

Această emisiune de mone
de de aur este prima realizată 
de BNR după 54 de ani. în 1944, 
BNR a pus în circulație o mo
nedă de aur denumită “Ardealul 
nostru", care în prezent are o 
valoare de colecție de 110 dolari, 
în 1982-1983 s-au mai realizat 
câteva monede de aur, dar care 
au fost bătute și au circulat nu
mai peste hotare.

BNR a realizat noile monede 
de aur cu ocazia împlinirii unui 
secol și jumătate de la Revoluția 
Română din 1848 și cu ocazia 
zilei Imnului Național.

Cele două monede sunt pu
se în vânzare încăpând cu data 
de, miercuri, 29 iulie, la sucur
salele BNR.

AFLUENȚĂ 
RECORD DE 

PUBLIC
A 16-a ediție a Festiva

lului de umor "Juste pour 
rire", care s-a încheiat recent 
la Montreal (Canada), a înre
gistrat un record de public, 
cu un total de peste 1,2 mili
oane de spectatori, au anun-, 
țat organizatorii evenimen
tului, transmite AFP.

De asemenea, numărul 
persoanelor care au asistat 
la cele peste 2.000 de repre
zentații de stradă, în cursul 
celor zece zile ale festiva
lului, a fost de două ori mai 
mare decât anul trecut. Orga
nizatorii explică această aflu
ență de public în special prin 
deplasarea locurilor în care 
au avut loc spectacolele că
tre centrul orașului, mai ani
mat decât cartierul vechi, 
unde au avut loc ultimele 
cinci ediții ale festivalului.

Marele succes al acestui 
an a fost "Seara dublilor", în 
cursul căreia, peste o sută de 
gemeni, cu vârste cuprinse 
între două luni și 80 de ani, au 
defilat pe străzi, atrăgând pes
te 145.000 de spectatori. în 
acest an au avut loc șase 
spectacole în sală, dintre care 
cele mai apreciate au fost "Le 
Libertin", piesă construită în 
jurul divagațiilor amoroase 
ale lui Denis Diderot și co
media muzicală "Le Quatour". 
Cea mai importantă desco
perire a anului a fost desem
nat Maxime Martin din Que
bec, care a susținut un one- 
man-show de umor negru, 
numit "Tolerance zero".

Bugetul festivalului a fost, 
în acest an, de 10,72 de mili
oane de dolari.\ ... ............................ - _ <
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Reflecția 
săptămânii

"Ce! ce, murind, nu a lăsat o urmă spirituală și a trăit fără 
a se preocupa de adevărurile universale, cel ce a murit fără să 
lase o altă amintire decât cea a ființei sale sensibile, acela 
rămâne mort în vecii vecilor. Căci numai adevărul universal
este eternul fluviu al nemuririi; doar ce! ce și-a croit drum până 
la liman și s-a scăldat în apele lui este dus prin spații și timpuri 
până în portul eternității".

(2u. ■— llatOVEldU (1S40-1O17)
- critic și istoric literar, estetician, filolog, logician și om politic 

român, întemeietorul criticii românești moderne -
:: "Aproape nimic nu-ți pot da împrejurările externe; ești 

ce ești tu însuți".
x? "Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieții, 

nu-l mai conduce mintea, care arată numai alternativele.
Direcția finală o dă inima".

"Omul este educabil numai în cadrul a ceea ce are deja; 
dar de avut trebuie să aibă de la natură. Cine este frivol sau
răutăcios sau gelos sau mărginit acela nu va fi niciodată format 
altfel. Principalul este ceea ce omul aduce inițial cu sine de la 
natură".

:: "Nimic nu este mai greu în lume decât a înțelege pe 
altul, și iarăși fără a-l înțelege este peste putință să-l convingi. 
A înțelege pe altul însă înseamnă a avea sau a fi avut în sine 
o parte identică sau analoagă cu gândirea lui; cine nu a avut 
aceasta îi rămâne străin".

"Există o știință cu totul deosebită în însemnătatea ei: 
să știi ceea ce nu știi".

’b "Granița între cer și pământ este o linie matematică infinit 
de subțire. Dar numai un pas mai sus e încă cer, un pas mai jos 
e deja pământ. între amândoi acești mici pași este deosebirea ca 
de la cer la pământ. Tot astfel în politică și în morală".

Selecție de Hie LEAHU________________________
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I SoncrtuC I
' Ți-am cumpărat, iubito, celular, ’

| Să-l porți orgolioasă la oblânc, |
I Să sune când mă culc sau când mănânc, 
I Să sune când te mângâi - drept coșmar.

| Iar când se-ntâmplă să gândim adânc -
. Deși evenimentul e cam rar -,
I Efortul nostru este în zadar, 
| Distrus fiind de ucigașul CLINC.

1 ...Și sună dimineața, la amiaz, !
| în zori, în toiul nopții - optimist;
| Dar n-are rost să fac atâta caz |

I De-un lucru proiectat de Anticrist! |
| Deși, deși mi-e groaznic de necaz

Că-am dat atâția bani pe-un terorist...
I Dumitru HURUBĂ I
L

xi

Blesteme și pământ
-”Bată-l Dumnezeu și rupă-i mâinile cele cu 

care mi-a furat munca mea, că am dat bani pe 
semințe și am lucrat bolnavă de mai să pic în 
brazdă și acum el mi-a furat tot, rând întreg de 
morcovi și cel de pătrunjel și nici o țelină nu mai 
am. Cu sacul le-o fi dus că erau așa frumoase..."

- "Lasă nană că și mie mi-a furat toată 
ceapa și usturoiul, nu mai am un fir și la vecina 
mea i-au furat toți dovlecii de mâncare de prin 
cucuruz."

- "Să știi că și Ileana plânge că i-au furat 
jumate holdă de cartofi, bată-i Dumnezeu."

Privesc aceste femei cu baticuri cernite și 
mâinile muncite vorbindu-mi cu ochii în lacrimi 
despre munca și nenorocirea lor. Cine să fi 
furat? Desigur nu cei din sat, oameni străini 
veniți, pregătiți cu saci și mașini pentru a duce 
roadele muncii altora. Au venit la recoltat, căci

X _____

au furat sistematic rânduri întregi, fără pic de 
jenă, fără teamă nici de Dumnezeu - căci 
poate nu au credință - nici teamă de lege - căci 
unde e legea care să-i pedepsească?

Vecina noastră, femeie bolnavă ce în iarnă 
a suferit o paralizie parțială, lucrând în primă
vară, încă bolnavă, cu gândul ți speranța că 
munca nu-i va fi în zadar, a rămas fără nici un 
fir de ceapă și usturoi.

Hoții nu se tem de nimic și de nimeni. Și- 
au umplut buzunarele cu banii de pe munca 
țăranului. Ei rămân cu banii, straturile rămân 
goale și țăranii cu munca depusă, amără
ciunea în suflet și speranța că Dumnezeu va 
face dreptate... Dar până atunci oare ce va 
mânca țăranul? Sau poate se va duce la piață 
să cumpere din propria muncă?!...

Ina DELEANU
z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ito to Vest
Unul dintre actorii cu "greu

tate" la Hollywood a fost și 
Robert Taylor, născut la 5 au
gust 1911, în localitatea Filley 
- statul Nebraska. Prezentabil, 
păr negru și ochi albaștri, a- 
vând un pronunțat simț al umo
rului și un profil romantic, nu a 
mai constituit nici un secret 
pentru nimeni, că devenise 
junele-prim de tip anglo-saxon, 
opus celui latin "a la Rudolph 
Valentino".

Descoperit de "vânătorii de 
talente" de la "Metro Goldwyn-

/ PULBERE DE STELE
* * * ■A

Mayer", debutează cu comedia 
"Handy Andy" (Comodul Andy) - 
1934, în regia lui David Butler. 
George Cukor îl 
titularizează ală
turi de Greta 
Garbo în celebra 
ecranizare "Ca
mille" (Dama cu camelii) - 1936, 
după proza lui Alexandre Du
mas, filmul devenind primul său 
mare succes personal.

Cota popularității sale este 
în creștere, datorită magistralei 
creații din melodrama "The Wa

©"Esența e up snop de 
amănunte" - a spus-o cu 
adâncă înțelepciune Poetul. 
La un ghișeu mă izbesc de 
un imprimat în care, într-o 
rubrică, trebuie înscris "Nu
mele și prenumele". Spațiul 
este atât de mic încât abia 
pot să înghesui cele 9/nouă/ 
litere care compun numele și 
prenumele meu. Dacă - 
Doamne ferește! - m-ar fi 
chemat AELECTROSTIVUI- 
TORIȚEI HARALAMBIE?!. 
©Un grup de scriitori englezi 
ne vizitează țara. La un mu
zeu li se arată o inscripție 
romană în marmură, cuvin
tele medicului trac citat de 
Platon: "Zamoixis, regele 
nostru, care este și zeu..." Li 
se explică scriitorilor englezi 
că este vorba despre unul 
dintre strămoșii noștri. Oas
peții sunt - în mod vădit - 
impresionați de înalta refe
rință. Un scriitor din Edinburg 
glumește (și nu prea!): "Dacă 
Platon ar fi scris așa despre 
scoțieni, ne-am pune fraza 
pe drapel". Punct. ©De când 
trăirea, simțirea, patima pen
tru lectură țin de funcție, po

ziție socială, numărul de di
plome înrămate pe pereți? Poți 
fi ros de cancerul ignoranței 
trăind gard în gard cu Biblio
teca Academiei și poți fi - și 
rămâne! - însetat de cunoaș
tere într-un anonim cartier al 
unui oraș de provincie. Doar 
spunea Shakespeare: "Un 
rang modest nu înseamnă și o 
modestă fericire." ©Lângă un 
bloc', un zdrahon mutilează un 
mesteacăn. îl întreb de ce cio
pârțește această minune - 
care se înălțase frumos până 
la etajul al doilea. Umflatul îmi 
răspunde încruntat că-i face 
umbră la balcon. Rămân con
sternat: nu m'-am imaginat 
vreodaia ud lumina iîiudta prin 
mătasea frunzelor de mes
teacăn poate da naștere unei 
supărătoare umbre... Te bles
tem, om fără suflet: "Să-ți bată 
1000 de ani soarele dogoritor 
în capu-ți sec!". ©Aflându-se 
la Festivalul Internațional de 
Poezie de la Struga, regretatul 
Nichita Stănescu a fost în
trebat de un publicist iugoslav 
ce ar face dacă ar fi la fel de 
puternic în politică, precum 
este în literatură. Nichita a

răspuns: "Aș instaura dreptul 
popoarelor la Timp, iar între 
România și Jugoslavia - la 
granița de la Stamora-Mo- 
ravița - aș înălța "Poarta Să
rutului" de Brâncuși". Inscrip
ție - ironică! - pe fațada unei 
vechi case din localitatea 
Savigny (Franța): "Sunt cinci 
pricini pentru care poți bea: 
sosirea unui oaspete, setea 
de acum, setea care vă să 
vină, bunătatea vinului, și 
pentru orice altceva ce ți-ai 
mai putea închipui!" ©Dimi
neața, la ceasul răsăritului de 
soare, un "domn" - în cos
tum, cu cravată, cu geantă 
diplomat - merge pe stradă 
în țața mea. Tot tușeau 
scuipă, scuipă tot drumul, cu 
nonșalanța omului care să
vârșește acest "ritual" în fie
care dimineață. Brusc, dom
nul scuipăcios intră într-o 
firmă toată numai marmură. 
Mi-I imaginez pășind plin de 
importanță în biroul său, 
vorbind la "molecular" pe co
ridoare, simțindu-se "mai cu
rat, mai uscat"...

l/ie LEAHU
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ORIZONTAL: 1) Avatarul pof
telor cu sățioase ingurgitări; 2) 
Exponent marcant al impunerii im
placabile; 3) Vorbe cu înțeles în 
doruri de mireasă - Efractor de 
alcovuri cu cheia visurilor; 4) Susți
nătoare fecunde ale stilului floral - 
June îndrăgostit într-o lume de 
măști; 5) Borna de siguranță a su
punerii tehnice - Arome estivale 
date din coroane de lumină; 6) 
Degradări temporale ale lacrimilor 
dionisiace - Templul indigen pentru 
prozeliții Thaliei (abr.); 7) Apelativ 
depersonalizat cu atributele impoliteții 
- Sculptură perenă în marmura isto
riei; 8) Infinitiv agrest al unei romanțe 
idilice - Transformare efemeră în 
evoluția stelelor - Glas de alarmă la 
porți cazone; 9) Sistem itinerant p'e 
marile artere; 10) Proverbiala pro
tagonistă a unei fugi sănătoase.

terloo Bridge" (Podul Waterloo) 
- 1940, regia Mervyn Le Roy, 
alături de Vivien Leigh. Mobilizat 

după atacul de 
la Pearl Harbor, 
își reia activita
tea pe platou cu 
western-ul

"Ambush" (/Ambuscada) - 1945, 
în regia lui Sam Wood și filmul 
dramatic "Undercurrent” (Cu
rentul subteran) - 1946, regia 
Vincente Minnelli, alături de 
Katherine Hepburn.

Urmează western-urile "The

VERTICAL: 1) Bifurcație sui-generis cu iz filozofai; 
2) Destinul implacabil prevăzut cu siguranță; 3) Vetre 
ocrotitoare ale hergheliilor moderne - Banderole 
originale la livrarea cojoacelor; 4) Marea închipuită a 
sferelor celeste - Cer caracteristic pentru Crucea... 
Nordului!; 5) Discontinuități marcante pe potecile lui 
Cronos - Altarul bigot al spiritelor luciferice; 6) Zonă 
familială într-o geografie apropiată - Moștenitoare 
cumulardă a două iubiri străine; 7) Pilot retrograd la 
nava afirmației - Speranța precară a salvării nau- 
fragiaților - Model de cravată perfid înnodată; 8) Vajnici 
apărători la asaltul maurilor - Titlu de intimitate în 
heraldica prieteniei; 9) Stimulent împăciuitor într-o 
atmosferă agitată; 10) Context definitoriu aproximat al 
unei noțiuni de prim rang.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "LA MARE" apărut în ziarul 

nostru de sâmbăta trecută:
1) MEGALOMANE; 2) AMARA - IVIT; 3) Rl - INEL 

- SE; 4) GRUP - DELIR; 5) A - LIRE - APN; 6) RPU - 
UCMR - I; 7) ILICE - AGAT; 8) TU - ABUR - PA; 9) 
ATOL - PIRAT; 10) RĂSĂRITURI.

Devil's Doorway" (Poarta dia
volului) - 1950, regia Anthony 
Mann, "The Last Hunter" (Ulti
ma vânătoare) - 1956, regia 
Richard Brooks, cu Stewart 
Granger, pentru ca să-și eta
leze arta interpretativă de ex
cepție în superproducția "Quo 
Vadis" - 1952, în regia lui 
Mervyn Le Roy.

A dispărut prematur, la 8 
iunie 1969, în proprietatea sa din 
Santa Monica - statul California.

Adrian CRUPENSCHI
J
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iiqoiepftâACtte 
de Stanislaw Jerzy Lec

Cine găsește un 
analfabet care să se poată 
înțelege cu analfabeții?

Sângele învinșilor 
schimbă deseori culoarea 
învingătorului.

Am repurtat atâtea 
victorii asupra-mi, încât am 
devenit un erou blazat.

L Sunt împotriva folo
sirii pedepsei cu moartea, 
dar și împotriva folosirii ei 
drept recompensă.

Acesfa-i ■r Har >r> . 
mâini murdare.

Dușmanul adevărat 
nu te părăsește niciodată.

Necunoașterea legii 
nu te scutește de răspun
dere. Iar cunoașterea cu 
atât mai mult.

Când apa ți-ajunge 
la gură, capu’sus!

A comis o crimă. A 
omorât un om! în sine.

Selecție de Hie LEAHU
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Controlul 
poziției:
Alb: Rf5, Dh1,
Tb3, Ch4, Ne1
Negru: Re2, Na3

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Dh1! Rh7
2. Cf6 mat

1. ... Rg5
2. Dc1 mat

1. ... g5
2. Cf4 mat



ANIVERSARI

• Un sincer "La multi ani!" pentru 
Toma loan (Nuțu) din Ormindea din 
partea părinților Nelu, Mărioara sora 
Claudia,, bunicile Minerva și Riți 
(9425)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren zona agrement 
Cinciș, 600 mp, preț negociabil. Tel. 
729545(8742)

• Vând unul din grajdurile fostului 
CAP Leșnic, în suprafață de 270 mp. 
Tel. 212341 (9380)

• Vând casă, pământ,pădure, sat 
Almașu Mic. Informații Deva, b-dul 
Dacia, bl.35, ap.52(9359)

• Vând apartament,gaz metan, 
central, Al. Trandafirilor. Tel. 059 
322702 (9363)

• Vând apartament 3 camere, 
Brad, etaj 1. Tel. 626964 (9305)

• Vând apartament 3 camere, 
terasă, beci, parter, Deva, T.Ma- 
iorescu, 75 000 000. Tel. 241918 
(8568)

• Vând garsonieră Orăștie, 
Pricazului, bloc 57/5. Informații 
Pandurilor nr. 15. (8570)

• Vând garsonieră cu îmbună
tățiri. Hunedoara, str. Carpați, bloc 
C1,ap.1.(8741)

• Vând urgent casă în Brad, preț 
40 milioane, negociabil. Tel. 655247 
(8518)

• Vând garsonieră central și 
teren intravilan 1100 m.p. Informații 
telefon 216415. (444443)

• Vând urgent apartament 3 
camere, în Hațeg, vizavi de liceu și 
Dacia 1300. Tel’. 770114 sau 777174 

(7218)
• Vând tractor U 445,stare bună 

de funcționare. Vețel, Vulcez, 43 
(8464) ’

• Vând camion Mercedes L 407 
D, de 3 tone, cu prelată, an fabricație 
1980. Tel. 213201, sau 222398 
(9400)

, • Vând tractor U 650 M și 445 
cu utilaje agricole. Tel. 625941 (9454) 

nr.147, după ora 16. Tel. 666546. 
(9448)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
1996,17000 km la bord. Preț nego
ciabil, Zam, telefon 631197. (9402)

• Vând motoretă Hoinar și 
mobilă cameră tineret. Deva 217671 
(9399)

• Vând tractoare U 445, U 650 
cu utilaje, TIH- 445 DM, în perfectă 
stare de funcționare. Tel. 092 
348227, sau 225304 (8467)

• Vând tractor U 650 M, fabricat 
1991, înmatriculat, 2000 ore func
ționare, stare perfectă, remorcă auto 
5 tone. Tel. 224754,092 341439(8468)

• Vând microbuz motor Brașov, 
an fabricație 1982, tel. 650734 
(8516)

• Societatea comercială 
"UNIVERS" SA Deva vinde auto-, 
furgon IFA, W 50 L, an fabricație 
1988, 4 locuri, cabină dublă. In
formații la tel. 216015,213427. (OP)

• Vând Jawa 350, 1992 și 
închiriez spațiu producție, 100 mp, 
în Călan, Crișeni, 108. (8738)

• Vând VW Passat 1983, excep
țional, neînmatriculat, 1300 mărci, 
negociabil, mașină înghețată. Tel. 
651423, seara. (8517)

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

• Cumpăr certificate de acționar 
la SC Alimentara SA Deva. Tel. 094 
899313,232215(9389)

• Vând combină Bautz 600 T, 
stare perfectă plus curele de 
rezervă. Tel. 092/260047 între orele 
9-16.(8566)

• Vând TV color, impecabil, im
port Germania, 500 000 lei, tel. 094/ 
886903 (8567)

• Cumpăr suport motor (stânga) 
Volvo 760 Turbo Diesel. Tel. 215189 
(4445)

ÎNCHIRIERI

OFERTE DE 
W SERVICII

• Țin evidențe auto, ofer con
sultanță și întocmesc documente 
transport auto internațional marfă. 
Tel. 624831 (9376)

• Societate comercială angajează 
personal pentru atelier confecții 
metalice. Tel. 092 223189 (9397)

• S.C. TOBACCO DISTRIBUTION 
GROUP Deva SRL angajează opera
tor calculator cu vechime minimă un 
an în domeniu, cu cunoștințe de 
contabilitate. Tel. 233508 (9432)

• Dacă locuiți în Deva, Hunedoara, 
Simeria, Orăștie, Călan, Cugir și aveți 
aptitudini comerciale sau experiență 
în relațiile cu clienții, vă așteptăm să 
fiți reprezentantul nostru comercial 
în zonă. Informații Radio Deva, 
tel.054/230104,054/234888.

• S.C. INTERSTAR CHIM SRL 
angajează tânăr sau tânără di
namică pentru un post de supervizor 
pe județul Hunedoara. Condiții: 
mașină personală, studii cel puțin me
dii. Tel. 092/247365 (9446)

DIVERSE

■ S.V.M. Romintrade ajută per
soanele disponibilizate cu Ord.9 
pentru recuperarea rapidă a sumei. 
Relații la tel. 234048, între orele 9-16. 
(O.R)

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), con
sultația gratuită. 01-6388406, 092- 
342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273, 
092-342629 (OP).

• Se solicită ajutor pentru operație 
la ochi în străinătate a dlui Petruse 
Gheorghe. Cont lei: 251100996000274, 
cont valută 251100296000274, 
deschis la BRD, Ag. Seini, jud. 
Maramureș.

• S.C. Vitalmed-Endo SRL, Deva, 
Viitorului nr. 4, anunță intenția de 
majorare a tarifelor practicate 
începând cu 25 08 1998. (9439)

• Farmacia Tehnofarm SRL 
Hunedoara anunță practicarea unui 
adaos comercial cuprins între 0-100 
la sută. (8739)

PIERDERI

• Pierdut certificat finanțe 
original, pentru SC Diana Comtur 
SRL Geoagiu Băi. îl declar nul. 
(8569)

• Pierdut cod fiscal 6325060, 
aparținând SC Floris Gama Prod 
SRL Hunedoara. îl declar nul. 
98740)

COMEMORĂRI

• Doi ani de dor și lacrimi au 
trecut de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la numai 23 de ani, iubitul 
nostru fiu

ALIN-ADRIAN VIOREL
Comemorarea va avea loc 

duminică, 2 august,la Biserica 
Ortodoxă Biscaria din Simeria. Un 
gând pios și amintire veșnică 
pentru cel care va fi mereu în inima 
noastră. Dumnezeu să-l odih- 
nească! (939%)

• Amintim celor care l-au cu
noscut că se împlinește un an în 2 
august de când a plecat dintre noi 
cel care a fost

ROTARU ACHIM
Parastasul și slujba de pomenire 

vor avea loc azi, 1' august, ora 11, la 
Cimitirul Bejan. Soția, fiica și gi
nerele. (9434)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm trecerea în neființă a celui 
care a fost

REMUS DOROBĂT
în vârstă de 25 de ani. înmormân
tarea are loc,astăzi, 1 august 1998, 
de la Casa Mortuară Deva. Familia 
Dorobăț. (8469)________________

• Salariații Primăriei Dobra sunt 
alături de viceprimarul Trifu Ionel 
la greaua încercare pricinuită de 
decesul mamei sale

TRIFU MĂRIOARA
77 ani. Sincere condoleanțe.

Direcția Sanitară Veterinară r

a județului Hunedoara
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr.226, 
scoate la concurs 5 (cinci) posturi 

de medici veterinari în data de 
20.08.1998.

Relații suplimentare la sediul unității.
L.__ ______________________ - ■=./

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică 

publicitate la ziarul 
_______ ^Cuvântul liber”_______  

începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile 
poștale din județul nostru, cu excepția celor din 
raza O.T. Petroșani, se primesc, in zilele lucrătoa
re, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul 
“Cuvântul liber”. Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare in acest 
sens, agenții economici și persoanele fizice din 
orice localitate au posibilitatea să economisească 
timp și bani, totodată existând șansa reușitei în 
afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât 
mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

fa., CLLL^U-L

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

30 IULIE
8744 lei
4907 lei
6057 lei

14299 lei
5851 lei
1464 lei

497 lei

Primăria municipiului 
Orăștie

în conformitate cu Legea 50/1991, cap.II, republicată 
în 1997, privind concesionarea terenurilor pentru 
construcții, Consiliul local al municipiului Orăștie anunță:

La sediul din str. Armatei, nr.17, va avea loc în data 
de 24.08.1998, ora 10, licitație publică privind conce
sionarea unui teren situat în Orăștie, str. Unirii, zona 
"Sălcuța", având o suprafață de 115 mp, cu destinația 
construcție magazin vânzare și prezentare autoturisme, 
potrivit cu documentațiile de urbanism aprobate.

< Prețul de pornire /a licitație este de 
12.000 lei/mp/an.
* Taxa de participare la licitație este de 
40.000 lei.
* Taxa pentru documentație este de 20.000 lei.
* Garanția de participare la licitație este de 
1.380.000 lei.'
* Perioada concesionării va fi pe durata 
existenței construcției.

Până în data de 21.08.1998, ora 15, are loc înscrierea 
persoanelor fizice sau juridice interesate, precum și 
vânzarea de către organizator a documentației de 
licitație, la sediul din str. Armatei, nr.17.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 241019 
- Biroul tehnic investiții.

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

VREMEA
Timpul este în încălzire treptată. Cerul va fi variabil în 

regiunile sudice și mai mult senin în rest. Vântul va sufla de 
la slab la moderat, cu unele intensificări la munte și în sud- 
vest. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 23 de 
grade C, iar maximele vor oscila între 27 și 37 de grade C, 
cele mai ridicate înregistrându-se în sud și sud-estul țării.

Primăria orașului Călan
ORGANIZEAZĂ 

TÂRG DE MĂRFURI SI
ANIMALE

în data de 6 august 1998 în O.N. Călan - Braniște

Primim conicii/.ipenlru 
cuiele xcolurc * *i >liulciiteivti. 

Prețuri fură concurență. 
Informatii /SZT

• Ofer pentru închiriat aparta
ment 2 camere, nemobilat. Tel. 
217508, seara (9393)

• Caut de închiriat garsonieră, 
confort 1, apartament nemobilat. Tel. 
092 707513(9398)

Z----- 1*1.211278^

-Totul df jțtrf (albului hunt ilar^un
ÎN FIECARE marți

vest______
Probabil cel mai bun 
săptămânal de Fotbal 

din România
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Să pretindem o 
administrație de stat 

eficienta căci noi o vom 
plăti regește

în Monitorul Oficial nr. 266/16 
iulie 1998 a fost publicată, între 
altele, Legea 154/1998 privind sis
temul de stabilire a salariului de 
bază în sectorul bugetar și a in
demnizațiilor pentru persoane ca
re ocupă funcții de demnitate pu
blică, lege promulgată după multe 
ezitări și avataruri parlamentare de 
Președintele României.

Sigur, legea și anexele ei se 
referă la întregul personal bu
getar și la aleșii națiunii. Pentru 
rândurile de față ne-am oprit doar 
la segmentul care privește salari
zarea personalului ales sau numit 
din administrația de stat locală la 
ale cărui decizii sau servicii cetă
țeanul apelează curent.

Ca metodologie de calcul legea 
se bazează pe două elemente: 
valoarea de referință sectorială și 
coeficientul de multiplicare.

Pentru administrația publică 
locală, valoarea de referință 
sectorială este de 637.000 de 
lei. Ele privesc âleșii, numiții și 
aparatul prefecturilor, consiliilor 
locale și primăriilor.

Câteva calcule la îndemâna 
oricui arată că indemnizația (ast
fel este numită în lege) unui pri
mar de municipiu de gradul 1 
cum avem și noi în județ al cărui 
coeficient de multiplicare este 
de 12,1 se va ridica la 7.701.000 
de lei. Nu e puțin, să recunoaș
tem. Un primar de oraș, de cate
goria I, are coeficientul de multi
plicare 9,3 ceea ce va cores
punde unei indemnizații lunare 
de 5.941.000 de lei. Pentru un 
primar de comună de categoria 
I coeficientul de multiplicare fiind 
de 5,6 va corespunde unei in

demnizații de 3.568.000 de lei, 
ceea ce iarăși nu e puțin, rapor
tat la salariul mediu pe econo
mie. Calcule pe marginea acestui 
subiect se pot face multe por
nind de la lege. Nu asta ne-am 
propus.

După cum rezultă și din ti- 
trarea acestor rânduri, noi dorim 
să atragem atenția cetățeanului 
că, prin lege, între importanța și 
răspunderea - cel puțin teore
tică - a muncii funcționarului 
public, a aleșilor și numiților în 
administrația de stat s-a făcut 
un echilibru. Echilibrul se re
flectă, după părerea noastră, la 
toți bugetarii.

Atenție însă, cetățeni! In
demnizațiile și salariile astfel 
calculate pentru administrația 
de stat locală - de cea centrală 
nu ne-am ocupat în rândurile de 
față - se plătesc de către dum
neavoastră prin sistemul de im
pozite și taxe. Prin lege, acestor 
oameni li s-a făcut - cu supra- 
măsură prin raportare la alte 
categorii de salariați, - dreptate. 
Aceasta ne va îndreptăți însă și 
pe noi în viitor să pretindem o 
administrație de stat eficientă, 
curată moral și aflată mereu în 
slujba cetățeanului.

Dacă până acum, salariații 
din administrația de stat, aleși 
sau numiți, aveau dreptul să 
invoce multe cazuri de inefici- 
ență și tândăleală derizoriul sa
lariului cu care erau remunerați, 
prin aplicarea Legii 154/1998, 
acest "cal de bătaie" a cam su
combat.

Ion CIOCLEI
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Tincturâ miracol pentru
diabetici

Ingrediente: 350 g tije 
proaspete de orz verde, 25 
g frunze de afin, 15 g pul
bere de ienupăr, 100 g păs
tăi de fasole verde mărun- 
țite, 125 g frunze de dud, 
125 g frunze de mur, 125 g 
frunze de soia, 25 g pulbere 
de obligeană, 125 g frunze 
și rădăcină de păpădie, 125 g 
frunze și rădăcină de cicoa
re, 125 g vinete, 100 g frun
ze de nuc, 75 g frunze de 
salvie, 150 g troscot, 125 g 
cinci-degete (planta cu to
tul), 100 g coada șoricelului, 
125 g frunze și mlădițe de 
soc, 75 g frunze de anghina- 
re, 150 g mărar verde, 25 g

V--------- -

pulbere din semințe de mărar, 
200 g urzici, 100 g limba-ve- 
cinei, 30 g rășină de conifere 
pisată.

Mod de preparare: toate 
plantele enumerate mai sus 
se pun în borcan de mărime 
potrivită, se toarnă peste ele 
rachiu de secară sau de fruc
te de 45-50 grade, cam de o 
palmă deasupra lor, se leagă 
gura borcanului și se lasă la 
macerat 15 zile în loc întune
cos, timp în care se agită bor
canul de 2 ori pe zi. După 
acest timp se strecoară prin 
tifon.

Pentru o mai bună valo
rificare a plantelor, se toarnă

din nou alcool peste ele și 
se procedează că prima 
dată; tincturâ rezultată acum 
este ceva mai slabă decât 
prima. Se amestecă ambele 
tincturi, se toarnă în sticle de 
culoare închisă, care se în
chid ermetic, se etichetează 
și se păstrează în loc rece și 
întunecos. Ține timp înde
lungat, până la 5 ani.

Această tincturâ astfel 
obținută ajută extraordinar 
de mult în diabet, dar și în 
afecțiuni ale ficatului și ale 
stomacului (se pune 1 lin
guriță cu tincturâ la o cană, 
dar șe folosește și sub for
mă de comprese).

compozitorului 
Wagner ■ 

retrasă de la 
vânzare

Strănepoții compozitorului 
Richard Wagner au reușit să ob
țină din partea unui tribunal din 
Hamburg decizia de retragere 
de pe piață a unei cărți dedicate
mamei lor, văduva "refondato-1 
rului" festivalului de la Bayreuth, ■ 
Wieland Wagner, transmite AFP. 1

Magistralii au decis ca trei I 
reproduceri ale picturilor lui ~ 
Wieland Wagner, mort în 1966, 
să nu mai figureze în viitoarele 
ediții ale volumului scris de o 
ziaristă de la Frankfurter Allge- 
meine Zeitung, Renate Schos- 
tack. Cartea a fost editată de 

| Verlag Hoffman und Campe și se 
intitulează "în spatele zidurilor 
din Wahnfried", casa familiei 
Wagner din Bayreuth. Nike, 
Daphne și Wolf Siegfried Wag
ner, trei dintre strănepoții lui Ri
chard Wagner, cei care au de
pus plângere împotriva editorilor 
la tribunalul din Hamburg, nu au 
reușit să obțină tot ceea ce ce
ruseră, adică retragerea a cinci 
fotografii extrase din arhivele 
familiei. Mama celor trei, Gertrud 
Wagner, care a încetat din viață 
recent, la Paris, în vârstă de 81 
de ani, le-a cerut, pe patul de 
moarte, să facă totul pentru a 
împiedica apariția acestei cărți, 
care descrie intrigile familiale și 
numeroasele afaceri amoroase 
ale soțului ei.

Wieland Wagner a avut cea 
mai mare contribuție la renumele 
"noului Bayreuth". A 87-a ediție 
a acestui festival, în întregime 
consacrat muzicii wagneriene, 

■ s-a desfășurat începând din 25 ] 
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La Dispensarul din Baru Mare Pericole de producere

în comună, dumnealui a în
ceput a ne relata despre faptul 
că dispensarul a fost dotat, 
între altele, de către Banca 
Mondială și cu un modern 
aparat stomatologic. "Dar - 
afirma dl primar - ni l-au dus 
din Baru și ne-au lăsat unul 
vechi, o ruină. Am tot trimis 
adrese, dar degeaba. Pe de 
altă parte, nu avem medic și 
nici stomatolog. Cu toate că 
există locuință de serviciu pen
tru medici, nu rămâne nimeni 
aici. Cei din Baru merg la Pe
troșani sau la Hațeg pentru 
stomatolog. Avem cadre medii 
foarte bune, localnice, tot res
pectul pentru ele..."

La dispensar, câțiva bol
navi așteptau sosirea medi
cului, alții apelau la serviciile 
asistentei Valentina Mihăilă. 
Cu dumneaei am discutat 
despre activitatea la dispen
sar, "Suntem șase cadre medii, 
fiecare cu profilul ei, fiind asi
gurat serviciul de la ora 8 dimi
neața la 20,00 seara. Proble
ma este aceea a medicului 
care să stea în comună, pen
tru că problemele majore țin 
de medic și el le rezolvă. Omul 
caută medicul.pentru prescrip
țiile medicale, pentru acte ofi
ciale; noi îl ajutăm cu un pan
sament, cu un calmant, rezol
văm'asistența medicală de ur
gență."

Asistenta de pediatrie, dna 
Maria Popa, avea probleme cu 
o naștere la domiciliu, petrecută 
în urmă cu două luni, dar neîn
registrată pentru că părinții pur 
și simplu - spunea dna Popa - 
au neglijat s-o facă. Mijloc de 
transport în sate nu există, ade
sea asistenta trebuind sa mear
gă pe jos, peste deal, câte patru 
ore. "Noi facem și curățenie în 
acest spațiu - spunea dna 
Popa - pentru că a fost redus 
postul femeii de serviciu, care 
oricum era de o jumătate de 
normă (femeia primea o sută 
de mii de lei lunar și lucra și 
pentru atât!). Am sperat că va fi 
mai bine, dar este mai rău. Cât 
am aparținut de Primărie, a- 
veam materiale de curățenie, a- 
cum am trecut la spital și nu 
avem... E tot mai rău. Medicii vin 
și pleacă; rămânem noi cu pro
blemele să le rezolvăm." în plus, 
fondul pentru rețetele gratuite și 
compensate este limitat, epui- 
zându-se repede cu gratuitățile 
de care beneficiază diabeticii și 
anumiți bolnavi neuropsihici. 
Mulți bolnavi cronici nu bene
ficiază de medicamente com
pensate, pentru că nu sunt bani.

între timp, a sosit domnul 
doctor C. Nistor de la Pui. "Vor 
fi consultați toți, chiar dacă va 
trebui să rămân'până seara" - 
spunea. Medicul a ținut să ne 
spună următoarele: "Am primit 

câteva aparate prin Banca 
Mondială, între care și pentru 
stomatologie. Un astfel de 
aparat ne-a fost luat abuziv. 
De ceea ce am primit prin 
această instituție, n-ar avea 
voie nimeni să se atingă. Me
dicul stomatolog ar veni, dacă 
ar exista scaunul și ce ține de 
acesta. începe privatizarea, s- 
ar putea chiar închiria cabi
netul, dacă ar exista apara
tura completă. Dacă presa nu 
va reuși sa ne ajute, vom se
siza forurile mondiale".

Am reținut, timp de câ
teva ore, frământările celor 
care ar dori să-și facă me
seria, pentru care s-au pre
gătit, așa cum trebuie. Au 
existat speranțe, dar acestea 
rând pe rând s-au năruit.

De ce nu rămâne medic 
în permanență aici; de ce nu 
există nu mijloc de transport 
pentru deplasările pe sate; 
de ce s-a desființat jumăta
tea de post a femeii de ser
viciu, de ce s-a luat de aici 
aparatpl stomatologic și de 
ce Spitalul Hațeg nu răspun
de adreselor nenumărate tri
mise de primărie? - sunt în
trebările celor cu care am 
discutat. Poate că vor citi și 
cei vizați și nu vor mai face 
ureche surdă la repetatele 
semnale ale celor din Baru.

Estera SÎNA

După o lungă perioadă cu 
ploi și inundații, vremea a de
venit caniculară, sporind perico
lele de producere a incendiilor.

Datorită uscăciunii care deja 
s-a instalat, dar și descărcărilor 
electrice, recent au fost incen
diate două gospodării în locali
tățile Zlaști și Hobița, comuna Pui.

în primul caz s-a aprins aco
perișul din șindrilă al casei, ca 
urmare a arderilor resturilor 
vegetale uscate din apropiere. în 
al doilea s-a distrus un grajd cu 
șură și alte bunuri.

Ca urmare a nerespectării u- 
nor norme de P.S.I., au mai avut loc 
incendii cu urmări la SC HABER 
International SA Hațeg, provocat 
de un scurtcircuit într-un trans
formator, la un bar de zi din Hune
doara, datorită lăsării unui venti
lator în priză peste noapte, precum 
și la o stație electrică din SC "Side
rurgica" SA Hunedoara. Cauzele 
ultimului sunt în cercetare.

O situație deosebită s-a cre
at într-o locuință din Cristur, un
de, prin aprinderea greșită a 
aragazului, s-au produs arderi, 
creând condiții pentru explozie.

Toate acestea, precum și 
stările de pericole existente, ne 
determină să reamintim persoa
nelor fizice și juridice din județ 
unele pericole și cauze poten
țiale de incendii.

în unitățile de tu
rism și agrement: nereguli la 
instalațiile electrice ce deser
vesc căsuțele de vacanță, ca
merele din hoteluri, magazii și 
spațiile de depozitare; neregle- 
mentarea în mod precis a folo
sirii focului deschis în spațiile 

dintre căsuțe, dintre acestea și 
alte construcții sau liziera pădu
rii; aruncarea la întâmplare a res
turilor de țigări; folosirea în caz 
de vreme rece a unor instalații 
de încălzire improprii sau cu de
fecțiuni; folosirea unor mijloace 
de preparare a hranei în condiții 
necorespunzătoare; neasigura- 
rea funcționării normale a insta
lațiilor de protecție a clădirilor 
împotriva incendiilor ș.a.;

în gospodăriile cetă
țenești: - scântei rezultate de 
la sistemele de preparat hrana: 
focul deschis sub diferite forme; 
chibrite, lumânări, brichete și 
fumatul în locuri cu aglomerări 
de materiale combustibile (fu
raje, materiale lemnoase etc.); 
instalații electrice defecte sau 
cu improvizații; nesupraveghe- 
rea copiilor - jocul acestora cu 
focul; manevrarea greșită a bu
teliilor de aragaz, a instalațiilor 
de gaz metan;

- în fondul forestier 
și culturile de cereale pă- 
ioase: neglijența trecătorilor 
sau a lucrătorilor din domeniile 
respective în folosirea focului 
deschis; fumatul în locuri vulne
rabile și aruncarea resturilor de 
țigări la întâmplare; existența 
unor materiale care focalizează 
razele solare (cioburi de sticlă, 
suprafețe metalice lucioase 
etc.); folosirea în executarea 
lucrărilor specifice de mașini și 
utilaje cu diverse defecțiuni ș.a.

Valentin NEAGU, 
cu sprijinul Grupului de 

pompieri "lancu de 
Hunedoara".

Asistența medicală a po
pulației din Baru Mare (3800 
locuitori) este asigurată în 
principal de către cadrele 
medii, căci medic permanent 
angajat nu este. Doar marțea 
și joia vine de la Pui doctorul 
Constantin Nistor. Mai asigură 
asistență aici un medic de la 
Petroșani, dr. Cernătescu, 
"care vine lunea și miercurea 
pentru că are pacienți înscriși 
pe lista medicului de familie 
- cum aveam să aflăm - dar 
fără nici un salariu".

întrebându-l pe primarul 
comunei, dl Marcu Popescu, 
despre activitatea medicală
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(La 11 august a.c.

Moment important in 
unificarea liberală

ROMÂNIA NU SE AFLĂ PE 
MARGINE, CI CHIAR ÎN PRĂPASTIE

Tema principală a 
conferinței de presă 
desfășurate Ieri la sediul PNL 
Hunedoara-Deva a vizat in 
principal unificarea liberală. 
Potrivit declarațiilor făcute 
presei de către dl loan 
Macovel, președintele 
organizației Județene a PNL, 
situația juridică a fost 
clarificată - Biroul Național 
reprezentat de Horla Rusu, 
Dinu Patriciu, a avut câștig de 
cauză în instanță Iar 
hotărârea judecătorească a 
rămas definitivă. După acest 
eveniment dl Cervenl a 
rămas în afara Partidului Li
beral. După pronunțarea 
sentinței s-au făcut 
demersurile necesare 
Integrării structurilor PL în 
cadrul PNL, iar în data de 11 
august are loc ședința 
Biroului Național al PNL,

ocazie în care se vor stabili 
șl locurile pe care urmează 
să le ocupe persoanele din 
PLÎn cadrul PNL

La nivel local integrarea 
PL în structurile PNL va 
avea loc 
după 11 
august, 
perioadă 
în care se
vor clarifica toate as
pectele.

Momentul este con
siderat unul foarte impor
tant în mișcarea liberală 
din România, iar efectele 
vor fi benefice în plan poli
tic, existând totodată 
posibilitatea ca acest 
partid să-șl spună 
cuvântul foarte serios în 
problemele economico- 
sociale ale momentului.

Corne! POENAR

Aceasta a fost principala 
afirmație făcută In conferința de 
presă organizată vineri, la 
amiază, de Filiala județeană a 
Partidului Democrației Șociale din 
România. In cadrul acestei 
manifestări s-au distribuit 
ziariștilor două comunicate ale 
formațiunii politice amintite, Iar dl 
Mihail Rudeanu, președintele 

filialei, dnli 
Ovidiu Popescu 
șl loan Iliescu, 
vicepreședinți, 
G h e o r g h e 
Firczak, secre
tarul acesteia,

precum și dl Anghel Nistor, 
președintele subfilialei din Deva a 
PDSR, după scurte alocuțiuni au 
răspuns la întrebările ziariștilor. în 
cadrul conferinței de presă s-au 
evidențiat următoarele idei: *PDSR  
nu este de acord cu restruc
turarea în masă ce a avut loc și 
se preconizează în județul 
Hunedoara în minerit și side
rurgie în special; 'Universitatea 
de vară de la Băile Tușnad a avut 
o puternică tentă antiromânească 
punându-se în discuție teme 
periculoase pentru unitatea, 
suveranitatea și independența 
României; 'declarația dnei Zoe 
Petre, consilier prezidențial,

conform căreia problema 
universității de stat în limba 
maghiară este una ce trebuie 
rezolvată pozitiv relevă 
trădarea intereselor țării; 
'corupția - contrar celor spune 
de dl Emil Constantinescu în 
SUA - este un aspect ce nu 
poate fi contestat șl 
evidențiază necunoașterea 
acestui fenomen. Răspunzând 
întrebărilor ziarului nostru, 
organizatorii conferinței de 
presă au subliniat că Ardealul 
este - într-adevăr - al celor ce- 
I locuiesc care, în proporție de 
80 la sută, sunt români. 
Corupția nu numai că există, 
dar se amplifică, exemple fiind 
"Țigareta II", cazul Isac ș.a. 
Drumul României spre Europa 
nu trece neapărat prin 
Budapesta. Miron Cosma este 
cetățean al acestei țări și 
trebuie considerat ca atare, 
deși ar trebui să nu iasă prea 
mult în față, cel puțin o vreme. 
PDSR sprijină mișcările 
sindicale, deși nu încurajează 
ieșirea în stradă.

Asupra celor abordate în 
conferința de presă a Filialei 
Hunedoara a PDSR vom 
reveni săptămâna viitoare.

Traian BONDOR

Ingineria 
genetică
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cercetare și producție este 
foarte utilă. Crearea de plante 
transgenice este o activitate 
ce necesită eforturi 
considerabile în toate 
planurile, dar baza materială a 
cercetării se găsește într-o 
situație critică. întrucât 
aceasta va fi tehnologia 
viitorului, este nevoie ca și în 
țara noastră să fie orientate 
eforturi și investiții mai 
consistente în ingineria 
genetică."

Prof. dr. Mihai Berea: „în 
materie de protecție a plantelor, 
pe lângă promovarea 
tehnologiilor de vârf, nu este 
îngăduit să fie neglijat nici rolul 
deosebit al metodelor 
tradiționale, în rândul cărora 
asolamentul este foarte impor
tant, reducând la jumătate 
cheltuielile pentru combaterea 
bolilor șl a dăunătorilor. în 
același timp se reduce 
conținutul produselor 
agroallmentare în substanțe 
chimice, cât șl pericolul pentru 
sănătatea pământului șl a 
omului,

Nu trebuie făcute prea 
multe Investigații pentru a 
putea constata că nici 
tehnologiile elementare la 
protecție șl de întreținere a 
culturilor șl plantațiilor nu mal 
sunt respectate, ca o 
consecință a costurilor foarte 
ridicate. Ca urmare asistăm la 
degradarea pomlculturll și a 
agriculturii în ansamblul său. 
Până la aplicarea pe scară 
largă a rezultatelor Ingineriei 
genetice, să nu uităm nici 
metodele cunoscute, fără 
excese însă, de protecție a 
plantelor."

---------- k—v Statutul istoriei...
manuale - adică în lecții evidențiem doar 
faptele istorice, celelalte aprecieri rămânând 
la latitudinea profesorului.

~ Se predă ori se povestește istoria, die 
inspectori

- La cl.a IV-a, sâ spunem că istoria se 
povestește. Dar ceea ce urmărim prin aeeastă 
reformă a învățământului este să îi impunem 
elevului să muncească mai mult în clasă, pentru 
că o informație dobândită prin efort propriu 
este mult mai bine asimilată și cunoștințele 
mai de durata, decât informația care c transmisă 
sau dictată. Nu mai e deci nevoie ca profesorul 
să dea totul de-a gatîi elevului, ci să-l îndrume 
pentru ca acesta să dobândească acele 
deprinderi care să-i permită să participe activ 
la propria instruire. Altfel spus, dacă până în 
prezent profesorul era un actor în fața clasei, 
dc-acum el trebuie sâ devină regizor iar elevul 
actor, după cum se exprima un coleg. în aceasta 
ar consta sarcina învățământului modern.

- în asemenea context e necesară insă o 
adaptare și din partea dascălului, care nu iși 
va mai putea permite anumite “comodități” 
sau chiar stereotipii...

' Tocmai acesta este unul dintre 
principalele avantaje ale noilor manuale al
ternative, căci ele modifică discursul didac
tic al învățătorului și al profesorului de istorie; 
astfel noi îl cam obligăm să nu mai lâncezească 
la clasă, el fiind nevoit să umple ora de curs 
cu activitățile elevilor. Cert este că elevii vor 
fi cei mai câștigați; profesorii și învățătorii 
vor mai avea de suferit, dacă ne gândim la 
faptul ei Începând de anul viitor va apărea 
șomajul și In învățământ, prin reducerea 
numărului du orc la anumite discipline.

* Considerați că in acest sens noile programe 
și planuri de Învățământ sunt cele mai eficientei

• Din păcate, consent că fn ce mă privește 
statutul istorici nu e cel corespunzător; la cl.

a IV-a, spre exemplu, ea a fost combinată cu 
geografia, ambele studiindu-se într-o oră pe 
săptămână. Or, nu putem ignora asemenea dis
cipline, care sunt esențiale pentru cultivarea 
și păstrarea sentimentului identității naționale. 
Și aceasta n-o spun doar eu, profesorul de 
istoric; o afirmă și documentele consiliului 
de cooperare culturală din cadrul Consiliului 
Europei, prin care se militează pentru întărirea 
rolului istoriei în învățământ. Toate statele, 
toate minoritățile merg pe dezvoltarea acestui 
sentiment al identității naționale, iar noi 
suntem în pericol să îl pierdem...

- Dincolo de asemenea semnificații, cum 
explicați că, totuși, la istorie (și nu numai) 
cunoștințele elevilor noștri s*au  dovedit nu 
o dată superioare celor ale colegilor din 
școlile occidentale, cel mai des invocară fiind 
comparația cu elevii americanii...

• Problema trebuie interpretată din două 
puncte de vedere. In primul rând, pe elevul r 
american nu-l prea interesează istoria și geografia 
României - este această mentalitate de mare 
putere, și eu sunt de acord cu ea; în schimb, 
noi, care trebuie să accedem în tot felul de 
structuri europene, euroatlanticc ș.a.m.d., avem 
datoria să știm cât mai multe despre ei. în al 
doilea rând, istoria acestor națiuni este lin 
model pentru istoria universală ...Deci eu nu i*  
aș acuza pe copiii americani, pentru că ei au 
dobândit acele deprinderi de care aminteam. 
Noi i-am îndopat cu foarte multe cunoștințe 
pe copii, dar acestea s-au obținut prin memorare 
și deseori prin memorare mecanică.

în concluzie, ern esențial ca ncenstA reformă 
a învățământului să fie făcută, ÎunA nu oricum 
- pentru că, vedeți, mai Nunt și scăpări. Oricum, 
eu zic cft am pornit In sfârșit pe o cale normulăi 
și cine este Împotriva acestor schimbâri nu 
înțelege nimic din necesitățile învățământului 
românesc.
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Greutâțl sunt șl pentru pensia 
suplimentară șl la asigurările 
sociale de stat, dar ne acoperim 
prin încasări fondurile necesare. 
Pentru orice eventualitate, pentru 
că nu știm exact cât încasăm în 
flecare lună, am Inițiat un proiect 
de lege care a trecut de Guvern 
prin care am împrumutat 200 de 
miliarde de lei, bani pe care îl 
gestionăm șl care în situații 
extreme să-l folosim pentru 
pensia suplimentară. In luna Iulie 
nu a fost nevoie de acești bani, 
dar noi ne-am luat măsuri de

este exclus pe 
lEGISUTIA ACTUALĂ SĂ 

NU PUTEM PLĂTI PENSIILE!
precauție pentru orice situație. 
Desigur, măsura este tranzitorie, 
întrucât In proiectul noii Legi a 
Pensiilor, care este deja depus la 
Parlament, este prevăzut ca 
pensia suplimentară să fie 
Introdusă In pensia de bază. 
Poate vom scoate un act 
normativ înainte de Legea 
pensiilor prin care să Introducem 
pensia suplimentară în pensia de 
bază.

Deci, aș dori să Informați 
prin ziarul dumneavoastră pe 
cel care beneficiază de pensii 
suplimentare că este exclus, 
pe legislația actuală, să nu se 
poată efectua plățile în vreo 
lună. De ce? Am prevăzut că 
un eventual deficit pentru 
pensii, Indiferent cât va fl de 
mare, să fie acoperit de la 
bugetul de stat.

Două cutremure la Petroșani
Două cutremure de mică Intensitate s-au produs, miercuri șl ]o,, în zona 

Petroșanl-Petrlla, a declarat agenției MEDIAFAX Domnlca Georgescu, dispecer 
de serviciu la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizice 
Pământului.

Domnlca Georgescu a afirmat că în bazinul Petroșanl-Petrlla seismul este 
un fenomen neobișnuit, având în vedere faptul că zona nu este activă din acest 
punct de vedere. "La început am crezut că e vorba de o explozie produsă în 
mină, dar apoi am aflat câ nu s-a produs un astfel de Incident. Nu avem încă 
nici un Indiciu cu privire la cauzele producerii acestor seisme".

Ambele seisme au produs panică în rândul populației, dar nu au provocat 
victime sau pagube materiale. Primul cutremur a fost resimțit doar la etajele 
superioare ale clădirilor, dar al doilea a făcut ca geamurile șl mobilele din locuințe 
să trepideze, Informează corespondentul MEDIAFAX.

Nici una dintre Instituțiile locale nu a comunicat Informații legate de natura 
acestor mișcări. Până joi, la ora 12.30, Comandamentul de Protecție Civilă 
Petroșani nu a putut comunica nimic despre natura mișcării telurice. Seismul 
nu a fost generat de vreun eveniment produs în subteranele miniere din Valea 
Jiului și nici nu a fost de natură tectonică, dat fiind caracterul său local. Localnicii 
cred că seismele ar putea fi generate, de fapt, de o reașezare a scoarței. El spun 
că un eveniment similar a fost resimțit în urmă cu 12 ani, în august 1986.
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