
oALA DE
LECTURA

COTIDIAN INDEPENDENT ■ . —V/ky a aa-*at>i x aixa/aja ajixa/ajix a .... ■— APARE LA DEVA
e‘

• - De ce să-mi 

cumpăr automobil 

când toți prietenii mei 

au?

- Tocmai asta îi 

spuneam și eu 

nevestei tale când m-a 

întrebat ieri de ce nu 

mă însor...

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

ANUL X ■ Nr. 219711 Sâmbătă, 8 - Duminică, 9 august 1998 8 pagini ii 500 LEI

S-AU
SCUMPIT 

BILETELE LA 
VAGONUL 

DE DORMIT
Guvernul a adoptat o 

hotărâre prin care, de la 1 
august, s-au majorat 
tarifele pentru călătoriile la 
cușetă și vagonul de 
dormit: de 1,538 ori pentru 
suplimentul de pat la d I, 
de 1,642 ori la d. a ll-a și 
de 1,974 ori pentru 
suplimentul la cușetă.

Ordonanță pentru ' 
reglementarea 

turismului
Executivul a adoptat, joi, o Ordonanță prin care 

este reglementată activitatea din turism.
Sorin Frunzăverde, ministrul Turismului, a 

declarat că prin ordonanța adoptată turismul este 
recunoscut ca domeniu prioritar al economiei. 
„Aceasta este pratic o lege a turismului. Până 
acum în România, exceptând perioada antebelică, 
nu au mai existat astfel de reglementări", a 
adăugat Frunzăverde. Coordonarea dezvoltării 
turismului și controlul activității de turism va fi 
realizat de ministerul de resort, a precizat ministrul 
Turismului. El a afirmat că prin acest act normativ 
se stabilește organizarea generală a turismului și 
se definesc instituțiile specializate ale statului, 
precum și competențele lor.

Ordonanța prevede ca oferirea, comer
cializarea și vânzarea serviciilor și a pachetelor de 
servicii turistice pot fi realizate numai de agenții 
economici din turism autorizați de Ministerul 
Turismului, posesori de licențe in turism sau 
certificat de clasificare. Persoana care conduce o 
agenție de turism sau o structură de primire va 
trebui să dețină brevet de turism, prin care i se 
atestă capacitatea profesională.

-

GRÂU MAI PUȚIN 
Șl ÎN HUNEDOARA

Producția de grâu a județului Hune
doara este cu aproximativ 30 la sută mai 
mică decât cea din 1997.

Directorul departamentului de strategie 
și sinteze din cadrul Direcției Agricole 
H unedoara, Marcel Stoicovici, afirmă că 
producătorii particulari au renunțat să 
cultive grâu pe suprafețe întinse din cauza 
costurilor mari și a profiturilor scăzute pe 
care le obțin din valorificarea recoltei.

In prezent, în depozitele COMCEREAL 
Hunedoara se află doar 300 de tone de grâu 
în timp ce capacitatea acestora este de 300 
de mii de tone. Directorul COMCEREAL 
Hunedoara, Cornel Nemet, susține că 
societatea nu își poate permite să 
achiziționeze cantități mari de grâu pentru 
că nu îl poate valorifica.

Modificarea transelor de 
venit lunar impozabil 

privind salariile
Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre pentru 

corectarea tranșelor de venit lunar 
impozabil privind salariile din semestrul al 
doilea al acestui an.

Prin modificarea tranșelor lunare 
impozabile vor fi favorizați cei cu salarii mici, 
a declarat Alexandru Athanasiu, ministrul 
Muncii și Protecției Sociale.

Conform hotărârii, suma ce se deduce 
din venitul lunar brut se majorează de la 
2^0.000 lei la 303.000 lei, în conformitate 
cu indicele de creștere a câștigului salarial 
mediu brut pe economie, înregistrat în 
semestrul anterior, respectiv de 121,1%.

Prima tranșă de vdnit lunar impozabil 
este de pînă la 606.000 lei, impozitul fiind de

A doua tranșă este cuprinsă între 
606.001 lei și 1.817.000 lei. Impozitul 
este de 127.260 lei, la care se adaugă 
30% pentru ceea ce depășește suma de 
606.000 lei.

A treia tranșă este cuprinsă între 
1.817.000 lei și 3.028.000 lei, impozitul 
fiind de 490.560 lei, la care se adaugă 
38% pentru ceea ce depășește 1.817.000 
lei.

Ultima tranșă se aplică veniturilor 
salariale ce depășesc 3.028.000 lei. 
Impozitul este de 950.740 lei, plus 45% 
pentru ceea ce depășește 3.028.000 lei.

Hotărârea de guvern se aplică 
începând cu drepturile salariale ale lunii 
iulie.

Miron Cozma s-a întors 
în Valea Jiului

“ Dacă voi 
nu mă i/retî 
eu i/ă vreau”

întoarcerea furtunoasa în Valea Jiului precum 
și declarațiile fostului lider al minerilor, dl. Miron 
Cozma, au trezit datorită ineditului lor un oarecare 
interes. Reflectată pe larg în mass-media 
întoarcerea controversatului personaj nu a fost 
chiar atât de interesantă pentru omul simplu, mult 
mai preocupat de grijile zilnice decât de trâmbițatul 
eveniment. Am încercat să surprindem reacțiile 
oamenilor de pe stradă în legătură cu acest 
subiect într-o anchetă realizată zilele trecute pe 
străzile municipiului Petroșani. Am dorit să aflăm în 
primul rând ce părere au oamenii despre 
reîntoarcerea lui Cozma în Valea Jiului și, de 
asemenea, ce părere au despre intrarea acestuia 
în viața politică.

Ion Apetroaie : “ Nu știu ce să spun, poate că 
va fi bine pentru sindicatul acesta, deși nu cred că 
mai poate face mare lucru pentru mineri. Eu am 
fost miner, dar am fost nevoit să îmi găsesc altceva 
de lucru fiindcă la mină știți și dumneavoastră ce se 
întâmplă. Nu prea mai contează pentru mine dacă 
Cozma se face senator sau dacă vine iar în fruntea 
sindicatului; eu în mină tot nu mă mai întorc că mi
au ajuns zece ani".

Gheorghe Sas: " Cred că vremea lui a trecut. 
Dacă intră în politică, așa după cum a anunțat, 
înseamnă că trădează idealurile pentru care a 
luptat până acum. Poate că ar fi bine pentru toată 
lumea dacă s-ar retrage, să nu mai agite spiritele."

Maria Vereș: “Eu nu prea am avut de a face 
cu viața aceasta minerească. Sunt profesoară și 
ceea ce știu despre mineri vine exclusiv din 
contactul cu copiii acestora pe care îi educ. 
Totuși, consider că Miron Cozma a avut succesul 
pe care l-a avut datorită faptului că fosta 
conducere a țării l-a ținut, cum se spune, în brațe. 
Acum așa ceva nu mai există și deci nu mai există 
nici bani. Ori fără bani... "

Radu Popa : "Da domnule, bineînțeles că mă 
bucur fiindcă a venit Cozma. Poate că așa o să

Anste' \"STor
(Continuare în pag. 8)

T SPECTACOLE 
ÎN AER LIBER

Sâmbătă și duminică 
simerienii se vor bucura de 
spectacolele în aer liber din 
Parcul tineretului. Tinerii...de 
toate vârstele vor putea să 
asculte melodii preferate în 
compania formațiilor de 
muzică ușoară “Cronos", 
“Maris” și “Atlantis", să 
admire evoluția ansamblului 
folcloric “Doina Mureșului" 
Orăștie. în cadrul nedeii 
simeriene spectacolele din 
cele două zile vor putea fi 
urmărite după-amiezele, 
începând cu ora 17,00. (V.R.)
L LA TÂRGUL DIN 
BEJAN

Azi, sâmbătă, la Bejan are 
loc, aflându-se la a cincea 
“ediție” după mutarea de la 
Șoimuș, târgul agroindustrial 
care de acum a devenit o 
tradiție în zonă. Aici, ca de 
fiecare dată, multă lume vine, 
vede și pleacă, iar alții, mai cu 
dare de mână, mai și 
cumpără câte ceva. (N.T.)

L EOTBAL
DEVA

LA

Sâmbătă, de la ora 11, 
stadionul “Cetate" din Deva 
va fi gazda atractivei partide 
de fotbal Vega Deva - 
Drobeta Tr.Severin, din 
cadrul etapei a ll-a a Diviziei 
B2. (S.C.)

“EXPO MINERIT” - 
EDIȚIA A IX-A

Sâmbătă, 8 august a.c., 
secția numismatică Hobby 
Club din cadrul Casei de 
cultură a municipiului Deva 
organizează, la sediul 
acesteia, cea de-a IX-a 
ediție a expoziției intitulată 
“Expo Minerit". Manifestarea 
are și caracter de concurs, 
materialele expuse (insigne, 
medalii, plachete, fanioane, 
flori de mină etc) fiind 
clasificate de către „un juriu 
de specialitate. Paralel cu 
expoziția minieră, care va 
începe la ora 10, are loc și 
bursa de schimburi pentru 

colecționarii din toate do
meniile de activitate. (G.B.)

L CUPA “KOGAION” 
LA TURISM MONTAN 

în organizarea Asociației 
de Turism Montan 
“KOGAION" din Orăștie, în 
colaborare cu Direcția 
Județeană de Tineret și Sport 
și cu Sindicatul Liber al 
S.C.Chimica S.A., se 
desfășoară în perioada 7-9 
august a.c. concursul de 
turism montan Cupa 
“Kogaion". Participanții (invitați 
din toată țara) la cea de-a VIII- 
a ediție se întrec în Munții 
Retezat, tabăra de corturi 
aflându-se în zona cabanei 
Pietrele. (G.B.)

EARMACII DE 
SERVICIU

La sfârșitul acestei 
săptămâni, devenii se pot 
adresa unității farmaceutice 
“Medica", situată pe strada 
Violetelor, nr.9 (zona Liceului 
Auto), telefon 626037.

“Aura-San” este farma
cia de gardă în municipiul 
Hunedoara. Este amplasată 
în Complexul “Dunărea”, 
strada M.Viteazu, nr.3, 
telefon 713166. (E.S.)

"Huga pentru Sfânta Marfa”
Pentru foarte mulți dintre 

cititorii noștri Maria Tudor, solista 
intrată în lumea cântecului popu
lar cu “Eu sunt fată de la moți...”, 
nu mai are nevoie de prezentare. 
Le vom reaminti totuși câteva 
repere din cariera artistică, de 35 
de ani, a celei numită în presă, de- 
a lungul vremii, “diademă a 
cântecului moțesc", “mesager 
autentic și autorizat... al simțirii 
celor din neamul lui Horea sau 
lancu". A debutat în 1963 (an în 
care a și apărut pentru prima dată 
cu o fotografie într-un ziar) la 
Clubul din Gurabarza, iar “Dialogul 
la distanță”, organizat de TVR în 
1965, a propulsat-o în muzica 
populară românească. în 1966, 
prin concurs a intrat în orchestra 
populară din Caransebeș, apoi a 
activat în cadrul ansamblului 
“Timiș". Timp de 20 de ani a cântat 
alături de alte nume mari ale scenei 
românești la “Serile bănățene”. A 
colaborat cu orchestre 
profesioniste din Arad, Sibiu și 
Zalău, a apărut alături de artiști de 
primă mână în spectacole în toată 
țara sau în turnee în Iugoslavia, 
Grecia, Italia, Franța și SUA. Are 5 

discuri și o casetă audio, realizată 
împreună cu taraful din Vârfuri. 
Acum pregătește o carte muzicală 
în care vor fi incluse și 100 de 
cântece autentice care să rămână 
pentru mai tinerii săi confrați în ale 
folclorului.

Aceasta ar putea fi schița de 
portret a Măriei Tudor care deși a 
trăit Trei decenii printre bănățeni 
n-a uitat că-i “fată de la moți" și la 
pensie (de boală) “s-a retras" 
acasă, la Brad. S-a retras e un fel 
de a zice, pentru că întoarsă între 
moți a inițiat Festivalul “Felician 
Fărcașiu", a organizat șezători în 
care a reînviat obiceiuri din zonă. 
Iar acum și-a propus - și cu 
energia și hotărârea de care dă 
dovadă sigur își va transforma 
intenția într-o reușită - ca să 
readucă la viață amfiteatrul vechi 
de la Stadionul “Aurul" din Botău 
(Brad) în cadrul unui spectacol de 
suflet. Sărbătoarea câmpenească 
“Rugă pentru Sfânta Maria”, 
realizată sub oblăduirea Căminului 
Cultural Valea Bradului și cu 
sprijinul unor brădeni inimoși, este 
destinată tuturor Măriilor de ziua 
lor și “frumoaselor moațe”.

“Rugă pentru Sfânta Maria” 
îi are ca invitați pe Florica Zaha, 
Achim Nica, lovi Dionisie, Rodica 
Dima, formația de dansuri 
populare a preșcolarilor brădeni, 
pe alți soliști din zonă. Și, firește, 
va fi prezentă dna Maria Tudor 
cu familia sa: cunoscutul 
instrumentist bănățean Luca 
Novac “cu taragotul său de aur” 
și fiica lor Carmen Luca. în cadrul 
acestei serbări câmpenești din

Viorica ROMAN
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Sâmbătă
8 augusttyr i

9.05 Feriți-vă de măgăruș! 
10.05 Degețica (d.a) 10.35 
Viața ca în viață (s) 11.20 Văd 
nava la capătul drumului (f, 
Iugoslavia, 1997) 12.30 Ordi
nea publică 13.30 Festivalurile 
filmului: Karlovy-Vary, ediția a 
33-a 14.10 Video-magazin de 
vacanță 16.15 Povestirile lui 
Donald Rățoiul 16.40 
Documentar, Japonia, țara 
Soarelui-Răsare (SUA, 1997) 
(I) 17.40 Justiție militară (s, ep. 
23) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 101)
18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă ,,săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 10) 21.30 O 
seară la Corbeanca (I) 22.35 
Ghepardul (f, Italia, 1963)

TVR 2
8.05 Regina celor 1000 de 

ani (d.a) 8.30 Natură și 
civilizație (do) 8.55 Comorile 
lumii 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Pas cu pas 10.30 
Documente culturale 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 O 
jumătate de oră cu Paul Goma 

xjr) 14.00 Darabane de foc (s,

Duminică
9 august

TVR I
8.3 Lumină din lumină 9.05 

Cenușăreasa (d.a); Degețica 
(d.a) 10.00 Ala-bala, portocala!
10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului14.30 Video- 
Magazin estival 15.30 Super 
gol Show 16.15 Aladdin 
(d.a)16.40 Serial de călătorii 
17.40 Serial S.F. : Star Trek - 
Deep Space 918.30 Hollyoaks 
(s,e p. 102) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
„săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Da, te iubesc (f, Italia, 
1994) 22.35 D-na King, agent 
secret (ep. 31) 23.30 Fotbal 
Mondial 1998 24.00 Pop-Show 
Nocturn

n/R 2
8.30 Natură și civilizație (do)

8.55 Comorile lumii 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii noastre
11.30 TVR lași 13.30 Creanga 
de aur 14.00 Darabane de foc 
(s, ep. 3) 14.45 Vitrina 
personajelor de operă 15.00 
Atletism: Golden League - 

\Monte Carlo 16.00 Veronica -

I uni 
IO august

TVRI
12,00 TVR Info 12,00 

Universul cunoașterii (do/r) 
13,00 Natacha (s/r) 14,00 TVR 
Info 14,10 Perla Neagră (s/r) 
15,00 Dosarele istoriei (do/r) 
16,00 Emisiune în lb. 
maghiară 18,00 TVR Info 19,00 
Sunset Beach (s.) 19,55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20,00 
Jurnal, meteo , sport 21,00 
Baywatch (s.) 21,50 Nimic 
sfânt (s.) 22,45 Jurnalul de 
noapte 23,00 Repriza a treia 
(mag. sp.) 0,00 Întîlnirea de la 
miezul nopții

TVR2
12,00 Sunset Beach (s/r)

12,45 Doar o vorbă săt-i mai 
spun! (r) 12,55 TVR Info 13,00 
Dna King, agent secret (s/r) 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi 
străine. Engleză 16,00 
Veronica -chipul iubirii (s) 
16,50 Perla Neagră (s.) 17,40 
Tribuna partidelor parla
mentare 18,00 Hei-Rup! Hei- 

yRap! (cs) 19,00 Știri bancare

ep. 2) 14.45 Miniaturi
instrumentale 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s, ep. 
112) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
184) 17.40 Tradiții 18.10 Istorie, 
memorie, recuperare 18.40 
Baschet: Campionatul Mon
dial Masculin 20.10 Planeta 
cinema (r) 21.00 Baschet: 
Campionatul Mondial Mas
culin 22.30 în plină acțiune (s/ 
r) 23.30 Conviețuiri

ANTENA I
8.50 Bananaman (d.a) 9.00 

O echipă fantastică (d.a, ep. 
34) 9.30 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a., ep.9) 10.15 
Alertă pe plajă (ep. 8) 11.00 
între prieteni 12.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Vedeta în papuci 13.30 A doua 
tinerețe (comedie, Italia, 1996) 
15.00 O fotografie perfectă 
(aventuri, SUA, 1990) 16.30 
Uragan în Paradis (s, ep. 8)
17.15 Spitalul universitar (ep. 
8) 18.00 Esmeralda (s, ep. 128) 
20.00 Riscurile meseriei 
(comedie, SUA, 1996)

PRO TV
9.00 Micki și Maude (f, 

comedie, SUA, 1984) 11.00 
Gillette - lumea sportului

Chipul iubirii (ep. 113) 16.50 
Perla Neagră (ep. 185) 17.40 La 
izvor de dor și cântec 19.00 în 
plină acțiune (L.A. Heat - SUA, 
1996, ep. 41) 19.50 Magazin 
sportiv: Baschet CM Finala
23.30 Pagini muzicale 
preclasice

ANTENA 1
18.45 Spirit și credință 9.15 

Animal show (ep. 9, seria a III- 
a) 9.45 Banaman (d.a) 9.50 
Denver, ultimul dinozaur (ep. 
16) 10.15 Mighty Max (d.a., ep. 
24) 12.00 Prezentul simplu
12.30 Documentar: Desco
periri - Galapagos (ep. 19) 
14.00 Duminica în familie 
18.00 Esmeralda (s, ep. 129)
19.30 Sparks (s, ep. 44) 20.00 
Dilema Isabelei (dramă, SUA, 
1981) 21.45 Să fii cel mai bun 
(s, ep. 1) 22.45 Sandra, 
prințesa rebelă (s, ep. 8) 23.45 
între dragoste și onoare (f, 
polițist, SUA, 1994)

PRO TV
8.30 Conan Aventurierul 

(d.a, ultimul episod) 9.00 
Mowgli (f, ep. 10) 9.30 Super 
Abracadabra 11.00 Doctor în 
Alaska (s, ep. 73) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.50 O 
propoziție pe zi - 

și bursiere 19,10 Portrete în 
acvaforte 19,40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! 20,10 
Natacha (s.) 21,00 Credo 22,00 
Ostaticul (f.a.) 23,30 Ghici cine 
vine la mine? 0,00 SOS Itinerar 
arheologic (III) 0,30 TVM 
Mesager

ANTENA I
9,20 Denver, ultimul 

dinozaur (d.a./r) 9,50 Știri 
10,00 Planeta vie (do) 11,00 
Dilema Izabelei (f/r) 12,50 
Mileniul III (r) 14,00 Știrile 
amiezii 14,10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15,10 Dr. Bramwell, 
o femeie ambițioasă (s) 16,05 
Iluzii (s) 17,00 Golden Brâu și 
voie bună! 18,00 Esmeralda (s) 
19,00 Observator 19,30 Dallas 
(s) 20,20 Caracatița (s) 21,15 
Omul cu o mie de fețe (s) 22,00 
Hombres -Războiul sexelor (s) 
23,00 Știri/Sport 23,15 Nash 
Bridges (s)

PROTV
7,00 Ora 7, bună dimineața! 

9,00 Urmărire generală (r) 9,25 
Am întâlnit și români fericiți (r)
9,55 Prima pagină 10,00

11.30 Pro Motor 12.00 Heights 
(ep. 9) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O căsnicie perfectă (s, 
ep. 37) 13.30 Generația PRO
14.30 Echipa mobilă 14.45 
Hercule (ep. 75) 16.00 Sport 
18.00 Conan (s, ep. 5) 18.45 Te 
uiți și câștigi! 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cel care 
dansează cu lupii (dramă, 
western, SUA, 1990) 23.15 
Știrile PRO TV 23.30 NYPD 
Blue - viață de polițist (ep. 45)

ACASĂ
8.00 Omul mării (r) 8.45 Ver

dict: crimă! (ep. 79) 9.45 Sport
11.15 Marielena (r) 12.00 Din 
toată inima (r) 13.30 Matlock 
(r) 14.30 Cinemateca de 
Acasă: Două lozuri (r) 16.00 
Omul mării (ep. 93) 17.00 
Marielena (ep. 184) 17.45 Din 
toată inima (ep. 131) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 132) 19.30 
Magazinul animalelor (d.a 
ultimul episod) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 135)
20.45 Nimic personal (s, ep. 
133)21.30 Verdict: crimă! (ep. 
77) 22.30 Cinemateca de 
Acasă

PRIMA
8.00 Apărătorii galaxiei

retrospectiva săptămânii 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s, ep. 1) 13.30 
Chestiunea zilei 14.10 Al 
șaptelea cer (ep. 34) 15.00 
Focul ucigaș (f, SUA, 1991) 
17.10 Lumea filmului 18.10 
Beverly Hills (s, ep. 134) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Arșița (f, 
Anglia-SUA, 1991) 22.00 Cybill 
(ep. 26) 22.30 Știrile PRO TV
22.35 Știrile sportive 22.45 
Procesul etapei

ACASĂ
8.00 Tenis: finale celebre

9.30 Sport la minut - știri 
sportive 10.00 Sport extrem
10.30 Motor Sport Magazin 
11.00 Raliu 11.25 Finala NBA
12.30 Baschet NBA 13.00 
Jocurile bunăvoinței 14.00 
Rugby 15.30 Volei 16.00 FIFA 
Magazin 16.30 Sport 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.10 Faza zilei 
19.20 Sport la minut 19.30 
Casper (d.a, ep. 1) 20.00 
Salonul muzical „Acasă” - 
Lista lui Sava 22.30 Danielle 
Steel’s: Iubire fără sfârșit (f) 
24.00 Necazuri cu Harry 
(comedie, US, 1855)

PRIMA
8.00 Căutătorii de aur 8.30

Profeții despre trecut (r) 11,00 
Lumea filmului (r) 12,00 Pro 
și contra (r/p.l) 12,55 Știrile 
PRO TV 13,00 Pro și contra (r, 
p.ll) 13,15 Adevărul despre 
Poseidon (f.p.) 15,15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16,10 Nano (s) 
17,00 Știrile PRO TV 17,15 
Suflet de femeie (s) 18,00 Fa
milia Bundy (s) 18,25 Știrile 
PRO TV 18,30 Chestiunea zilei
18,35 Familia Bundy (s) 19,00 
Roata norocului (cs) 19,30 
Știrile PRO TV 20,15 Care de 
foc (f.a.) 22,30 Știrile PRO TV
22,45 Seinfeld (s) 23,15 Știrile 
PRO TV 23,45 Highlander (s)

PRIMA
7,00 Prima, oră 10,00 

Celebri și bogați (s/r) 12,00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12,30 
Lexic 13,00 Focus 13: știri
13.15 Starea de veghe 15,15 
Teleshopping 16,00 Știri 16,15 
Pretutindeni cu tine (s) 16,45 
Prietenul nostru Jake (s)
18,30 Celebri și bogați (s) 
19,00 Focus 19: știri 19,45 
Meșterul casei 20,15 Mis
terele din New Orleans (s)
21.15 Șantajul (s) 23,00 Focus 
23: știri 23,30 Starea de veghe 
(talkshow)

8.30 Documentar National' 
Geographic 9.00 Inspectorul 
Gadget 10.00 Prințul Valiant 
(ep. 9) 10.30 Adună-ți
gândurile (s) 11.00 Aventurile 
lui Rocko (d.a) 11.30
Pământul: Bătălia finală (s, ep. 
18) 12.30 Eurofotbal -
emisiune sportivă 13.30 
Automobilism 14.00 Marile 
aventuri ale secolului XX (ep. 
5) 15.00 Poveste de adormit... 
adulți (comedie, SUA, 1964) 
17.00 Zona M - emisiune 
muzicală 18.00 911: Apel de 
urgență (ep. 24) 19.00 Știri
19.45 în toiul nopții (aventură/ 
comedie, SUA, 1985) 22.00 
Centennial - Legende din 
lumea nouă (ep. 5) 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 l-DEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

A doua familie (do) 9.00 
Inspectorul Gadget (d.a)
9.30 Aventurile lui Rocko
(d.a) 10.00 Mecanica
distractivă (f) 10.30 1999 
(ep. 28) 11.30 Duminică la 
prânz (talkshow) 13.00 
Campionatul Mondial de 
Motociclism 14.00 Lumea lui 
Dave (s, ep. 30) 14.30 Față 
în față la Hollywood (ep. 33)
15.30 în numele iubirii (do.,
ep.9) 16.00 Explorer (ep. 3) 
17.00 Un alt început (s,ep. 
19/r) 18.00 Atingerea
îngerilor (s, ep. 18) 19.00 
Știri 19.45 Iubire în stil 
american (comedie, SUA, 
1988) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 33) 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 b'DEVA
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”

ACASĂ
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 

Verdict:crimă! (s/r) 9,45 
Nimic personal (s/r) 10,30 
Dragoste și putere (s/r) 11,15 
Marielena (s/r) 12,00 Din 
toată inima (s/r) 13,30 
Matlock (s/r) 14,15 Necazuri 
cu Harry (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 per
sonal (s, ultimul ep.) 21,30 
Verdict: crimă! (s) 22,30 
Pentru câțiva dolari in plus 
(f.a.) 0,40 Matlock (s)

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-07.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.25-22.40 Știri locale

ANTENA VDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r) J
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O BERBEC
Entuziasmul dv este 

molipsitor și ați putea să 
vă convingeți prietenii să 
faceți o excursie. O 
întâlnire cu rudele vă va 
relaxa. Relația cu 
partenerul de viață 
evoluează bine. Veți face 
impresie bună musafirilor 
pe care i-au primit părinții 
dv.

O TAUR
O femeie vă oferă bani; 

nu-i primiți până când nu 
vă sunt clare condițiile ce 
vi le pune. O relație senti
mentală, pe care ați 
ascuns-o până acum, va 
ieși la iveală. Este posibil 
să găsiți un sponsor 
pentru o investiție pe 
termen lung. Luni, ați 
putea să vă puneți în 
aplicare planurile secrete.

O GEMENI
Nu faceți greșeala de a 

spune tuturor ce planuri 
aveți. Sunteți interesat de 
chestiunile oculte. Dumi
nică veți reuși să vă 
odihniți și să vă relaxați 
într-un grup de prieteni. 
Activitățile sociale și de 
divertisment vă ajută să vă 
găsiți echilibrul.

□ RAC
Telefoanele vor suna 

încontinuu și vă va face 
plăcere să discutați cu 
prietenii. Popularitatea de 
care vă bucurați vă poate 
aduce avantaje. Veți avea 
nevoie de sprijinul celor 
care vă cunosc. Frații vă 
solicită într-o problemă 
profesională. Veți fi trimis 
într-o delegație și nu veți 
avea cum să refuzați. Până 
la urmă vă veți simți 
excelent.

O LEU
Ați dori mai multă 

stabilitate din punct de 
vedere sentimental; 
pentru aceasta ar trebui să 
găsiți mai mult timp pentru 
persoana iubită. Dumi
nică, zi propice pentru 
relația de cuplu. Să nu vă 
surprindă dacă veți primi o 
cerere în căsătorie. O 
întrunire de familie vă va 
da acordul schimbărilor în 
casă.

O FECIOARĂ
Șansa vă surâde azi. 

Puteți să semnați 
contracte avantajoase sau 
să demarați o afacere. N- 
ar fi exclus, duminică, să 
vă îndrăgostiți și nu veți fi 
atent pe ce cheltuiți banii, 
în mintea dv ideile capătă 
contururi precise și veți 
găsi și asociați.

O BALANȚĂ I
Inspirația este punctul 

dv forte pe ziua de azi. 
Persoana iubită dorește să 

vă spună ceva dar nu 
prea îi dați ocazia. Ar fi 
bine să-i acordați mai 
multă încredere. Este 
posibil să găsiți un 
partener pentru afacerile 
dv. Nu duceți lipsă de 
îndemânare și relația cu 
șefii va decurge bine 
începând de luni.

O SCORPION
Vă simțiți mai relaxat 

și v-ați dori o călătorie. 
Veți cunoaște oameni 
noi, veți schimba 
impresii. Ar fi bine să 
acordați mai multă 
atenție aspectului dv 
exterior. Partenerul de 
viață va avea o realizare 
socială; n-ar fi exclus să 
câștige bani dintr-o 
activitate extraprofesio- 
nală.

□ SĂGETĂTOR
Proiectele dv de viitor 

necesită un efort 
deosebit pe care sunteți 
dispus să-l faceți. O mică 
variație în sfera relațiilor 
sentimentale vă va mai 
descreți fruntea. Un 
prieten vă ajută în 
rezolvarea unei probleme 
deosebite. Popularitatea 
dv este în creștere, 
colaborarea cu partenerii 
de afaceri evoluează 
bine.

O CAPRICORN
V-ați făcut multe 

planuri azi; dozați-vă însă 
eforturile pentru a fi cât 
mai eficient. Veți primi un 
cadou pentru casa dv. 
Sunteți invitat la o 
petrecere și, cu farmecul 
ce vă caracterizează, veți 
face o cucerire. Luni, o 
reuniune de familie vă va 
distrage atenția de la 
problemele pe care le 
aveți.

O VĂRSĂTOR
Se întrevede o 

reuniune familială cu 
părinții și cu frații; 
schimbul de opinii vă va 
face să vedeți lucrurile 
într-o nouă lumină. Aveți 
mult de furcă cu 
problemele financiar- 
contabile. Telefonul va 
suna continuu căci aveți 
multe de explicat.

3 PEȘTI
Trebuie să plecați într- 

o călătorie care, deși v-ați 
propus-o de divertis
ment, se va transforma în 
una de afaceri. Duminică, 
dedicați-vă relațiilor 
sentimentale. Evitați 
speculațiile. Luni, veți 
beneficia de o corelare 
fericită între dorință și 
posibilitatea de a o 
realiza.
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“Școală mare, bani puțini” iDiiiraumiicai sairâciieii
Școala generală din Călan Tși 

desfășoară activitatea în trei mari 
corpuri de clădiri. Una pe str. 
Independenței, nr. 8, două pe str. 
Unirii. “în cursul anului trecut, toate 
trei clădirile au fost acoperite cu 
tablă - ne spune dl Petru Bora, 
primarul orașului Călan. Acum nu 
vor mai exista probleme din 
pricina infiltrațiilor de la ploi. 
Problemele din acest an sunt 
reparațiile din interioarele clădirilor, 
deși, în multe clase, igienizarea, 
pregătirile pentru deschiderea în 
bune condițiuni a noului an de 
învățământ s-au încheiat încă de 
la începutul vacanței mari.’’

încăperile din cele două clădiri 
de pe str. Unirii se află sub cheie, 
învățătoarele, diriginții n-au plecat 
în vacanță până nu și-au aranjat 
clasele pentru noul an ștolar. Au 
stat de vorbă cu părinții elevilor și, 
ca de fiecare dată, aceștia au 
înțeles și s-au constituit în “mână 
de lucru.’’

- Materialele le-am obținut prin 
Centrul de execuție bugetară, dar 

pentru manoperă n-au mai fost 
bani. Părinții au fost meșterii noștri 
- ne spune dna prof. Elena 
Cerbiceanu, directoarea Școlii 
generale din Călan, instituție în care 
sunt pregătiți, anual, circa 1450 de 
elevi. Au fost zugrăvite clasele, iar 
acolo unde a ajuns materialul s- 
au executat și lucrări de vopsitorie. 
S-a făcut curățenie, în unele clase 
au fost montate și perdelele, așa 
că, pentru deschiderea noului an 
școlar, va fi nevoie doar de o mică 
împrospătare.

Sunt necesare însă multe zeci 
de kg de vopsea pentru vopsirea 
soclurilor, a giurgiuvelelor, a ușilor 
rămase restanță, în cele trei clădiri, 
iar în școala care găzduiește și 
direcțiunea sunt încă multe de 
făcut pentru ca instalațiile sanitare 
să funcționeze, iar holurile, casele 
scărilor să primească prospețimea 
zugrăvelilor și a vopsitoriei. La 
.etajul al ll-lea este și mai mult de 
lucru. Aici, unde două clase au fost 
abandonate anul trecut (datorită 
deteriorărilor provocate de oloi), 

trebuie reparate instalațiile 
electrice, tavanul, pereții, trebuie 
reparchetat, zugrăvit și vopsit. 
Mâna de ajutor va veni din partea 
Centrului de execuție bugetară 
din Călan - unde coordonator 
este dna prof. Maria Păștinaru, 
directorul Grupului școlar indus
trial metalurgic. Deși cu greu 
repartizează - pe unități școlare 
- puținii bani, dna Maria 
Păștinaru știe care sunt 
prioritățile.

încrezătoare în puterea de 
mobilizare a meșterilor, a 
oamenilor școlii, a părinților, dna 
prof. Elena Cerbiceanu, cu 
experiența celor 16 ani de 
conducător al Școlii generale din 
Călan, ne asigură că în 
septembrie, la deschiderea 
noului an de învățământ, cele 49 
de săli de clasă din cele 3 clădiri 
ale instituției își vor primi, în 
condiții optime, cei peste 1450 
de elevi.

Lucia L IC IU

Sunt multe elementele 
definitorii ale acestei dinamici. 
Pentru Orăștie am ales două dintre 
ele : șomajul și apelul la serviciile 
cantinei de ajutor social.

• în privința șomajului, 
Orăștia nu mai deține locul fruntaș 
la “rată”. Aceasta era la data de 3 
august de 14,3 la sută - mai mic 

Mâncarea este foarte hună la cantina de ajutor social din 
Orăștie. In câteva minute, se va transfera din aceste vase

emailate în sufertașele ahonaților.
Foto: Traian MÂNU

decât la Pfetroșani, dar mai mare 
decât la Călan - cu care s-ar putea 
oarecum compara sub raportul 
recesiunii economice.

Ar fi aici demn de consemnat 
un adevăr. Din câte locuri de 
muncă au mai rămas viabile în 
Orăștie, salariații de la S.C. “Favior” 
și familiile lor înseamnă aproape 

jumătate din populația orașului. 
N-a murit speranța!

• în Orăștie, Cantina de 
ajutor social finanțată de bugetul 
local funcționează în piața 
centrală a municipiului. Servește 
zilnic mesele de prânz și de cină. 
Dar nu la mese, ci la sufertaș.

Este aproape ora prânzului. 
Din bucătărie răzbat mirosuri 
apetisante.

"Cantina, ne spune dna 
Elena Trif, bucătăreasă șefă, are 
100 de abonați. Sunt în majoritate 
pensionari cu pensii mici, bătrâni 
fără posibilități, oameni săraci, 
copii orfani, fără plasament. 
Zilnic avem la prânz două feluri 
de mâncare și la cină ceva hrană 
rece. Eu lucrez la cantina de 
ajutor social de când s-a 
deschis aici, în piață, de peste 4 
ani. Numărul celor care apelează 
la această cantină a tot crescut. 
La început erau 36. Acum sunt 
100”.

“Dinamica” sărăciei are multe 
expresii într-o comunitate umană.

Concurs 
de pescuit

La Ociu, comuna Vata de Jos, 
s-a desfășurat recent a IV-a 
ediție a concursului de pescuit, 
organizat în fiecare vară de filiala 
hunedoreană a Asociației 
Handicapaților Neuromotori din 
România (ÂHNR). Actualul con
curs s-a bucurat de participarea 
a 70 de pescari amatori, fiecare 
dintre ei primind câte un pachet 
cu articole de îmbrăcăminte și o 
jucărie.

Dintre participanți, 18 s-au 
detașat în învingători. Câști
gătorilor le-au fost decernate 
premii în bani, jucării și Coca-Cola, 
pe două categorii - deplasabili și 
nedeplasabili (după tipul de 
handicap al concurenților). 
Valoarea premiilor a fost de 
390.000 lei.

La concurs a fost prezentă o 
delegație a filialei Arad, condusă 
de Monica Antoci, președinta 
Consiliului Național al AHNR.

în reușita întrecerii orga
nizatorii s-au bucurat de sprijinul 
Primăriei Vata de Jos, personal al 
primarului Gheorghe Rus, al U.M. 
Brad (care le-a asigurat corturile) 
și Fabricii de cherestea Vata de 
Jos (care le-a furnizat deșeuri 
pentru focul de tabără). în organi
zarea manifestării devenite 
tradiționale o mână de ajutor au 
mai dat și alți oameni de bine, între 
care societățile comerciale “Suin- 
piudț Orăștie, “Decebal", “Cetate", 
"Coca-Cola” Deva și “Sere Fekete” 
Arad. (V.R.)

A de văra tii9

proprietari
sunt 

nemulțumiți9 9
Referitor la articolul “Familia 

Lazăr din Boz îți consolidează 
afacerile", publicat în nr.2182 al 
ziarului nostru, am primit o scrisoare 
din partea dlor Loghin Costea și 
Laurențiu Căinanți, care își exprimă 
nemulțumirea față de afirmația dnei 
Lazăr privind cumpărarea terenului 
pe care s a construit cabana de lângă 
pescărie. “Ne-a surprins mirarea 
când am văzut scris articolul din 
ziar ■ se spune în scrisoare ■ că terenul 
care ne aparține este cumpărat. 
Oare familia Lazăr o fi găsit alți 
proprietari la acel teren pe care și-a 
instalat cabana?”. In continuare se 
mai arată că în situația lor se mai 
găsesc și alți cetățeni pe al căror 
teren s-a făcut drumul spre cabană. 
“Oare speră familia Lazăr ca noi 
să apelăm la comisia de 
împroprietărire sau la primărie să 
ne dea din rezerva de teren în 
schimb? ■ se mai arată în scrisoare. 
Oare statul este obligat să dea teren 
gratuit celor care își deschid localuri 
pentru anumite afaceri personale?”. 
Sunt întrebări la care, deocamdată, 
adevdruții proprietari ai terenului 
nu găsesc răspuns. (N.T.)

Călător pe Valea .Luncanilor
Acolo unde se sfârșește 

asfaltul se termină și satul 
Boșorod, localitatea de reședință 
a comunei cu același nume. De 
acolo urcă pe Valea Luncanilor 
un drum de piatră folosit- cam 
puțin în ultima vreme - pentru 
coborârea din munte a lemnului 
tăiat din păduri. Cum ieși din sat 
ți se deschide în față o vale largă, 
luminoasă, iar munții constituie 
fundalul acesteia. De o parte și 
de alta a drumului se desfășoară 
holde de grâu și culturi de 
porumb foarte frumoase și-ți dai 
seama că pe aici n-au venit 
stihiile acestei veri - inundațiile 
și grindina. Parcă doar furtunile 
au bântuit, îți dai seama asta 
după faptul că lanurile de păioase 
sunt culcate din loc în loc cu ceva 
pagubă în recoltă, dar nu prea 
mare, după opinia specialiștilor.

Poiana se retrage apoi și 
drumul de piatră, după ce trece 
peste un pod de beton nou ridicat 
în locul celui dărâmat de 
inundațiile de acum trei ani, urcă 
mereu pe o vale îngustă, 

Fântânile arteziene din Deva, ale nimănui?
Catalogat ca fiind unul dintre cele mai curate 

orașe, municipiul Deva are totuși și unele pete 
negre. Câteva dintre acestea ar fi fântânile 
arteziene. Adevărat că sunt frumos construite, dar 
la fel de adevărat este faptul că nimeni nu le-a 
mai îngrijit, cum ar fi necesar, lăsându-le la voia 
întâmplării. Urmare acestei neglijențe, câteva 
dintre aceste fântâni, ce ar trebui să funcționeze în

toate lunile de vară, au ajuns în momentul de față într- 
o stare deplorabilă.

Fântâna din bulevardul Decebal n-a mai văzut apă 
curată de multă vreme. Ce-a rămas este probabil de la 
ploile din ultimul timp, înverzită, murdară și “bogată” în 
gunoaie. Cine nu cunoaște fântâna dintre magazinul 
“Ulpia”și hotelul Sarmis? Dar, oare, cine a avut 
curiozitatea să-și privească chipul în apa tulbure, pe 
care plutesc tot felul de mizerii? Poate doar cei ce, în 
lipsa bunului simț (sau a vreunui coș de gunoi), aruncă 
resturile și ambalajele aici. Și cu siguranță acei 
distrugători, predispuși numai la rele, care au dislocat 
dalele de marmură și le-au aruncat pe fundul havuzului. 
Nici fântâna de pe platoul din fața restaurantului Lido nu 
arată mai bine deloc, fiind locul de întâlnire a tinerilor la 
ceasul înserării, aceștia lasă în urma lor murdărie, total

Și lângă Lido ar putea fi mai bine întreținută 
‘‘arteziana ” - pe apă plutind tot felul de murdării.

Nici arteziana din fața magazinului Quasar 
nu arată mai frumos.

Fotografii de Traian MÂNU

neinteresați de ceea ce se numește “Păstrați 
curățenia".

Sperăm ca aceste rânduri să le citească 
și edilii municipiului și să repună în drepturile 
lor fântânile arteziene - ce ar trebui să fie 
adevărate podoabe ale orașului.

Cristina CIN DA

întortochindu-se pe valea 
părăului. Trecând din loc în loc - 
prin pădurea de fag și stejar 
bătrână ce-și adună crengile 
deasupra ei și creând o boltă 
înaltă - ai impresia că străbați o 
catedrală, impresie fundamentată 
și de liniștea ce stăpânește peste 
tot.

în dreptul satului Luncani, 
valea cu același nume se 
deschide iarăși într-o poiană, iar 
pârâul face o acoladă mare. Ne 
oprim preț de câteva minute pe 
malul stâng al lui. îi privim 
curgerea tumultuoasă cum sunt 
toate apele de munte ale României 
și urmărim unda limpede ca 
lacrima ce se duce la vale cu un 
susur ușor. De la pârâu privirile 
se înalță spre munții din jur. Făloși 
cu fețele și crestele acoperite de 
păduri seculare, îmbrăcate în 
verdele cel mai pur.

- Extraordinar, minunat - exclamă 
fotoreporterul nostru neobosit în a 
prinde pe peliculă cât mai multe din 
splendorile ce ne înconjoară, ce ne 
încântă inimile și sufletele.

îi dăm perfectă dreptate și 
opinăm că, deși meleagurile unde 
s-a născut poporul român - 
hunedorene - evident pe foarte 
multe locuri ce încântă prin 
frumusețe și măreție, puține se 
pot compara cu Valea Luncanilor. 
lată de ce ne miră interesul scăzut 
al oamenilor din Călan și din 
împrejurimi pentru aceste locuri 
de basm. Este adevărat că 
oamenii Călanului au acum alte 
griji și suferințe aduse de o 
restructurare făcută alandala, 
șomaj masiv ș.a. Orișicât însă o 
excursie pe aceste meleaguri de 
vis le-armai îndulci sufletele. E o 
părere.

Casele satului Luncani sunt 
mici, sărăcăcioase, de oameni 
sărmani, sunt așezate la distanță 
mare una de alta. Ceea ce 
înseamnă că oamenii își asigură 
cu greu cele necesare traiului. 
Exploatările forestiere sunt 
abandonate una după alta, 
“Sidermet" Călan a scos masiv în 
șomaj. A mai rămas ca ocupație 
creșterea animalelor care însă 

deoarece distanța până la cel 
mai apropiat oraș este mare și 
scumpă nu aduce cine știe ce 
venituri.

Călătorul pe Valea 
Luncanilor tot urcând pe lângă 
rău în sus ajunge la o cabană 
Romsilva, puțin folosită în 
momentul de față. Continuându- 
și drumul ajunge la alte 
localități - Ursici - unde oamenii 
ajung numai pe jos, Cioclovina 
- unde se află renumita 
.peșteră, Alun, Prihodiște și 
Tîrsa. Toate așezate în peisaj 
mirific străjuite de stânci 
abrupte și păduri masive.

în încheierea acestor 
rânduri adresăm cititorilor 
cotidianului nostru o 
călduroasă invitație să viziteze 
Valea Luncanilor. După o 
excursie aici oamenii se întorc 
acasă mai buni, cu sufletul și 
gândurile mai luminoase.

Traian BONDOR

►r

G.l. JANE (7-13);
O viață mai puțin obișnuită (11- 

13);
'<• “FLACĂRA" HUNEDOARA:
Jocuri periculoase (7-13);
*tf “PARÂNG” PETROȘANI:
Șapte ani în Tibet (7-10); 
Teroare pe autostradă (11-13);
1i“CULTURAL” LUPENI:

Teroare pe autostradă (7-10); 
Bubuială în Bronx (11-13);
V "ZARAND” BRAD:
O viață mai puțin obișnuită (7-10); 
Furtuna de foc (11-13);
W“PATRIA" ORĂȘTIE:
Furtuna de foc (7-10);
Crimă în lumea modei(11-13);
V "LUCEAFĂRUL" - VULCAN 
Măsuri disperate (7-10);
Anaconda (11-13);
li “DACIA" HAȚEG:
Anaconda (7-10);
Măsuri disperate (11-13); 

“LUMINA" ILIA:
Singur acasă 3 (7-9);

“GEOAGIU - BĂI":
Față în față (7-9).
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Doi americani reconsideră
scara evoluției umane

Doi cercetători americani 
au dat o lovitură serioasă ver
siunii oficiale a arborelui ge
nealogic al maimuțelor și oa
menilor, afirmând că strămoșii 
rasei umane nu au evoluat 
exclusiv în Africa, așa cum se 
credea până acum, ci mai de
grabă în Europa și Asia, trans
mite AFP.

Această ipoteză controver
sată, propusă de biologul Caro 
Beth Steward și antropologul 
Todd Disotell, s-a născut din 
dorința lor de a explica re
partiția geografică a primatelor 
existente și a fosilelor lor.

Conform teoriei cel mai 
des acceptate, primul repre
zentant al ramurii primatelor s- 
a născut în Africa, după care a 
emigrat și a populat Europa și 
Asia, cu 17-18 milioane de ani 
în urmă. Una dintre numeroa
sele sale ramificații a rămas pe 
continentul african și a evoluat 
lent până la omul modern. Cei

doi savanți au imaginat un 
scenariu complet diferit. Ei 
consideră că strămoșul comun 
al tuturor speciilor hominoide a 
emigrat din Africa către Eu
ropa și Asia în urmă cu peste 
20 de milioane de ani. Aici a 
dat naștere la speciile uran
gutanului și gibonilor.

Una dintre aceste specii s- 
a reîntors apoi în Africa, în 
urmă cu zece milioane de ani 
pentru a da naștere liniei go
rilelor, cimpanzeilor și, în cele 
din urmă, australopitecilor și 
oamenilor. Conform autorilor 
lui, acest model prezintă avan
tajul că nu implică decât două 
mișcări migratorii între Africa și 
Eurasia, față de ipoteza evo
luției exclusiv africane, în care 
este vorba de nu mai puțin de 
șase. Cei doi cercetători subli
niază că scenariul nu este, 
deocamdată, decât o ipoteză, 
în absența dovezilor științifice 
indiscutabile.

Pierderi mari cauzate 
de secetă în 
agricultură

Pierderile cauzate de secetă în agricultură s-ar 
putea cifra la 1.000 miliarde lei, la care se adaugă- 
suma de 1.200-1.300 miliarde lei, pierdere produsă 
de recentele inundații, a declarat Pete Ștefan, 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Alimen
tației. Potrivit datelor centralizate de minister, 
suprafețele afectate de secetă au deșășit 1 milion de 
hectare, în 16 județe. Cele mai afectate sunt: Buzău, 
Galați, Giurgiu, Teleorman și Tulcea. Cele mai mari 
suprafețe calamitate se înregistrează la culturile de 
porumb, peste 650.000 ha, floarea soarelui, peste 
220.000 ha, furaje, aproape 50.000 ha.

"Aprovizionarea populației nu este pusă în pericol, 
producătorii sunt cei care pierd", a precizat dl.Pete.

Se pare că la porumb producția care va fi 
obținută, chiar în aceste condiții, va asigura necesarul 
piaței interne, suprafața cultivată inițial fiind de circa 
3,3 milioane hectare. Secretarul de stat consideră că 
nu sunt motive pentru o creștere a prețului la porumb.

MAA va acorda despăgubiri producătorilor, chiar 
dacă acestea ajung efectiv la cei în cauză mult mai 
târziu. Astfel, abia în acest an s-a reușit plata în 
întregime a despăgubirilor pentru anul 1996. în bugetul 
pe acest an s-a prevăzut o sumă de 720-730 miliarde 
lei pentru pierderile din anul 1997, a precizat Pete.

în prezent se lucrează la un proiect de lege 
privind asigurarea producției agricole, lege pre
văzută în programul de guvernare.

f ----------

Mașina prințesei Diana 
într-un muzeu 

american
Mașina pe care prințul Charles i-a oferit-o 

Dianei, drept cadou de logodnă, va fi vândută unui 
muzeu american, a anunțat actualul său proprietar, 
transmite AFP. Keith Lawson a cumpărat mașina 
cu 6.000 de lire sterline, în 1995, de la casa de 
licitații Sotheby's din Londra, pentru a-i face un 
cadou fiicei sale Sarah. El a anunțat presa, că a 
încheiat un acord de vânzare a mașinii Ford 
Escort Ghia, gri, fabricat în 1981, cu un muzeu 
american. Lawson, în vârstă de 48 de ani, nu a 
dezvăluit valoarea tranzacției și a susținut că nu 
cunoaște numele muzeului. El a precizat, totuși, că 
a refuzat mai multe oferte, care au mers până la 
două milioane de lire sterline (3,2 milioane de 
dolari), pentru că nu a vrut să vândă mașina unei 
persoane particulare. "Nu vroiam ca mașina să 
ajungă într-un cazino sau în mâinile cuiva care să 
o ascundă de toți ochii", a explicat el.

Mașina a fost oferită Dianei Spencer de către 
prințul Charles, cu două luni înainte de căsătoria 
lor din iulie 1981. Valoarea sa a crescut enorm 
după moartea prințesei Diana, pe 31 august 1997. 
Mașina are 128.000 de kilometri la bord și pe 
capotă este montată o mică statuetă argintie, 
copie a celei originale, pe care Diana a păstrat-o 

^când a vândut automobilul._____________________ 1
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I Un “Rembrandt” I 
' supus i 
I vandalismului l 
I O capodoperă a pictorului | 

| Rembrandt a fost mâzgălită cu | 
. vopsea galbenă la National . 
1 Gallery din Londra, a anunțat 1 
| conducerea muzeului, care a | 

| început imediat lucrările de | 
. restaurare, informează AFP. . 
‘ Autoportrerul maestrului ■ 
| olandez din secolOi al XVII-lea | 

| a fost mâzgălit în după-amiaza | 
. zilei de marți, iar autorul aces- . 
1 tui act de vandalism - un bărbat • 
| în vârstă de 26 de ani - a fost | 

| reținut de Scotland Yard, ime-1
■ diat după incident.
• O intervenție rapidă a ex- • 
| perților de artă a permis salva- | 

| rea tabloului, care îl reprezenta |
■ pe pictor la vârșta de 63 de ani, .
■ a precizat un purtător de cuvânt1
| al muzeului londonez. !

Tabloul făcea parte dintr-o | 
J serie de autoportrete ale lui , 
I Rembrandt și urmează să fie • 
| din nou expus în decurs de 24 |

I de ore, a precizat sursa citată. I 
^(MEDIAFAX) J

Săptămâna de lucru 
de patru zile duce la 

înmulțirea
l 

divorțurilor»
Săptămâna de lucru de patru zile duce la 

înmulțirea divorțurilor, afirmă un studiu al 
Universității din Lueneburg, publicat în 
L'Express și Capital, transmite AFP. Studiul a 
fost efectuat la Wolfsburg, Germania, localitate 
unde se află una dintre cele mai importante 
fabrici Volkswagen, unde săptămâna de lucru 
este, din 1994, de 28,8 de ore pe săptămână. 
Studiul constată că în medie 314 cupluri din 
Wolfsburg au divorțat anual, între 1990 și 1994, 
pe când după 1994, media anuală a divorțurilor 
este de 465, adică a înregistrat o creștere de 
peste 48 la sută.

Deși a avut și efecte benefice, permițând 
păstrarea a 30.000 de angajați, această redu
cere a timpului de lucru a încurajat divorțurile în 
măsura în care ea lasă cuplurilor mai mult timp 
liber, dar și mai puțini bani de cheltuit, conclu
zionează autorii studiului.

Realități din ce în ce mai des întâlnite în Deva. în amiaza mare, întâlnești te miri unde cai care circulă 
prin oraș, fără stăpân. Imaginea a fost surprinsă în urmă cu câteva zile în fața Direcției Sanitare a 

județului.

Scade afluența 
spectatorilor in sălile 

de cinematograf
Afluența spectatorilor în sălile de cinematograf 

bucureștene a scăzut cu aproape 40 la sută, 
începând cu luna iunie, față de perioada de maxim 
înregistrată în primăvara acestui an, odată cu 
lansarea pe marile ecrane a superproducției 
americane "Titanic".

Două dintre principalele cauze au fost Campio
natul Mondial de Fotbal din Franța și sezonul 
estival, aflat în plină desfășurare, explică repre
zentanții RADEF București.

Clasamentul încasărilor realizate în cinema
tografele bucureștene pe primele șase luni ale 
anului plasează pe primul loc "Titanic", cu peste 2,5 
miliarde de lei. Romantica poveste de dragoste 
petrecută la bordul pachebotului Titanic a adus în 
sălile de cinematograf bucureștene 133.788 de 
spectatori.

în topul numărului de spectatori în cinemato
grafele bucureștene, pe primele șase luni ale anului, 
"Al cincilea element" depășește pelicula "Pact cu 
diavolul', cu 53.230 față de 45.356 spectatori. 
Aceasta din urmă este, de asemenea, depășită de 
"George, trăsnitul junglei", care a atras în sălile 
bucureștene 51.103 spectatori.

k_______________________ _______________________________ Â

. .luiidic de tideodipuri 
; unizirali* Iii lalinin
, Vaticanul va începe producția

de videoclipuri muzicale, care, 
“ însă, nu vor semăna câtuși de 

puțin cu cele ale trupelor rock, 
■- primele fiind consacrate Papei și
• Maicii Tereza, transmite AFP.

Primul videoclip muzical pro- 
r dus de Vatican va povesti viața
• Papei loan Paul al doilea: de la
• copilăria în Polonia, când juca 
, fotbal cu copiii din Cracovia, și 
■ până ia întâlnirea cu Fidel Castro,
• totul pe un fond muzical în inter-
• preferea lui Amedeo Minghi. Acest 
. clip, creat și realizat de către Tele- 
» pace postul de televiziune al Vati- 
‘ calului, va fi prezentat de cântăreț 
, ș: de Papă pe 15 octombrie, în
• ajunul aniversării celor 20 de ani
• ds pontificat ai lui loan Paul al
• doilea. Conducătorul postului Tele-
• pace, Guido Todeschini, a măr-
• turisit că speră ca, grație mass-
• media, lumea întreagă, dar în 
, special tinerii, să primească un
• mesaj religios autentic.
• Pe 5 septembrie va fi pre-
• zentat un alt videoclip, cu ocazia
• împlinirii unui an de la moartea
• Maicii Tereza de Calcutta. Clipul
• se va intitula “Mamma Teresa" și 
. va fi interpretat de Ivana Spagna.
• Tot la toamnă, Amedeo Minghi
• va filma în Israel un al treilea clip
• muzical, care va fi lansat în 1999
• și va fi consacrat celor două mii de
• ani de istorie a creștinismului.

----------------------- ==------ =—=------- -- =====

26 de milioane de 
vizitatori

Peste 26 de milioane de vizitatori sunt așteptați la Roma 
pentru sărbătoarea anului 2000, celebrat de Biserica Catolică, 
transmite AFP.

Majoritatea turiștilor, 20,5 milioane, vor veni la Roma în 
zilele "obișnuite", fără evenimente religioase particulare, a 
declarat președintele Agenției Italiene pentru pregătirea 
Jubileului. Conform Agenției, 5,6 millioane de pelerini au decis 
să vină la Roma pentru diversele ceremonii organizate, cum 
ar fi cea a "Cererii iertării", prevăzută pe 8 martie 2000.

Anul sfânt va începe pe 24 decembrie 1999, printr-o 
ceremonie oficiată de Papa loan Paul al doilea, în basilica San 
Pietro, și se va încheia pe 6 ianuarie 2001.

(MEDIAFAX)J

..... ......

devastatoare și 
îh Texns

O caniculă devastatoare afectează de multe zile sudul 
Statelor Unite; temperatura nu a scăzut sub 38 de grade 
Celsius, ba chiar a și depășit acest nivel, în timp ce nici o 
fărâmă de nor nu se întrezărește pe cer, transmit agențiile de 
presă. Zilele trecute, la Houston, au mai murit din cauza 
căldurii două persoane, făcând să crească la 101 numărul 
victimelor caniculei din această vară, în Texas. La Fort Worth, 
oraș aflat în apropiere de Dallas, schimbările intervenite în sol 
din cauza căldurii au dus la spargerea unei conducte de apă 
potabilă, care aproviziona o treime din comitatul Tarrant. 
Șinele de tren sunt deformate de căldură pe kilometri întregi, 
provocând până acum nenumărate deraieri.

•>

+ PUL8EPE DE STEIE^
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Câtă diferență între muș
chetarul găgăuță - căzând 
mereu de pe cal - din "The 
Three Musketeers" și "The 
Four Musketeers" (Cei trei și 
Cei patru mușchetari) -1973 
- 74, în regia lui Richard Les
ter și instructorul din tabăra 
"X" din filmul de război "A 
Man Called Intrepid" (Un om 
numit "Temerarul") - 1979, 
regia Peter Carter!

De această performanță - 
de trecere de la registrul co

Ubl ACTOR “GLOBE TROTTER*
mic la cel dramatic, acest actor 
cu păr blond și față de copi
landru, Michael York, s-a achi
tat în mod strălucit.

S-a născut la 27 martie 
1942, în localitatea Fulmer din 
apropierea Londrei. După ab
solvirea Universității din Ox
ford, face o scurtă carieră tea
trală, după care debutează în 
cinema cu "The Taming of the 
Shrem" (Femeia îndărătnică) - 
1966, în regia lui Franco Zefi- 
relli, protagoniști fiind Elisa

beth Taylor și Richard Burton. 
Bun actor de comedie, regi
zorul Philippe de Broca îl distri
buie alături de Marlene Jobert 
în comedia de război "La 
poudre d'escampette" (Fuga e 
sănătoasă) - 1971.

A mai interpretat roluri în 
filmul de aventuri "The Riddle 
of the Sands" (Secretul nisipu
rilor) - 1978, regia Tony May- 
lam, "Succes is the Best Re
venge" (Succesul este cea mai 
bună răzbunare) - 1984, regia 

Jerzi Skolimowski, sau "Till 
We Meet Again" (Până ne 
vom revedea) -1989, în regia 
lui Charles Jarrott.

Mare amator de călătorii 
în jurul globului, poate fi întâl
nit împreună cu soția în cele 
mai interesante locuri din 
India și Extremul Orient, sau 
pe o plajă din Principatul Mo- 
naco;'iată explicația deselor 
sale "dispariții" de pe ecran...

Adrian CRUPENSCH!

O singură picătură de 
apă poate să conțină 50 de mili
oane de bacterii...

— O rândunică poate re
zista fără să mănânce timp de 
numai 24 de ore. în schimb, 
acvila regală poate să rabde de 
foame timp de 21 de zile!

— Există varietăți de ana
nas ale căror fructe ajung și la o 
greutate de peste 4 kilograme.

— Când zboară, musca 
bate din aripi într-un ritm de 200 
de ori pe secundă.

— în Africa trăiește o spe
cie de porumbel denumit șerpar 
(Circaetus gallicus) care se re
marcă prin faptul că este un 
înverșunat dușman al șerpilor și 
chiar al celor mai veninoși.

— Peștele Cappone este o 
specie dotată cu însușiri puțin 
obișnuite la această categorie 
de viețuitoare. Are câte două 
perechi de 'picioare" și aripi, 
care-i permit să înoate foarte 
bine, să se deplaseze pe fundul 
apelor cu mare agilitate și chiar 
să pășească pe uscat.

Un animal marin a cărui 
denumire latină este Synapta 
maculata are un corp care sea
mănă perfect cu un colier de... 
perle.
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Reflecția sĂptĂmÂnii /
"Acela care nu e capabil să picteze totul, palatele și cocioabele, sentimentele de < 

tandrețe și acelea de cruzime, afecțiunile limitate ale familiei și caritatea universală, grația 
vegetalului și miracolele arhitecturii, tot ceea ce este mai puternic blând și tot ceea ce există mai mult 
înfricoșător, sensul intim și frumusețea exterioară a fiecărei religii, fizionomia morală și fizică a fiecărei 
națiuni, în sfârșit totul, de la vizibil la invizibil, de la cer până la infern, acela nu este cu adevărat poet 
în imensa întindere a cuvântului și după inima lui Dumnezeu".

U .........
Desprepoezie

"In poezie, metaforele sunt 
un fel de catalige ce ne poartă 
deasupra realului. Astfel se 
explică aerul nefiresc, mai mult 
ori mai puțin ridicol, pe care-l 
avem, când facem poezie, în 
ochii oamenilor obișnuiți, obligați 
a ne privi de jos în sus".

Grigore Grigurcu

"în poezia mea am cules 
zilnic primul mister al creației - 
ivirea luminii - și ultimul mister al 
creației - nectarul iubirii".

Rabindranath Tagore

"Poezie, tu ești fericirea și 
puritatea ființei, etern 
nedezvăluita ei dezvăluire, etern 
mărginită ei nemărginire, etern 
înflorită cu vorbe tăcere a ei, 
tăcere deplină și cuvânt împlinit". 

Petru Creția

"Poezia e o lumină ce 
strălucește din cer; de la ea cerul 
și-a luat puterea și nemurirea".

Oukhadi
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PÂINEA DE TOATE ZILELE ]
PP și E, care intervin în trans- | 
formările chimice din interiorul ■ 
celulelor. *300 g de pâine con- ! 

țin tot atâtea proteine cât un I 
grătar ‘Bogată în fibre, pâinea | 
este un excelent remediu ■ 
pentru constipație și colesterol J 
ridicat. '

s\.

Din punctul de vedere al 
digestiei, pâinea veche, uscată 
este mai bună decât cea proas
pătă, iar pâinea albă este mai 
bine tolerată decât cea com
pletă. lată și câteva amănunte 
interesante despre pâine: *Este 
bogată în vitaminele B1, B2,

peEorMi e> 
an dux
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Charles Baudelaire

^ClfM DE POWTATE

- din frumusețea și 
înțelepciunea Bibliei -

a 
i 
a 
a

a 
a

Coryntina, e vacanță, 

Este luna lui Gustar...

Ni-e plin capul de speranță, 
Dar degeaba dăm din clanță 

Când e vânt prin buzunar...

Vremea e caniculară, 

Demnitarii, rotunjiori, 

Zâmbitori în plină vară, 

Ne spun că e bine-n țară, 

Ceea ce ne dă fiori...

"Ce ar fi poezia? Ecoul vieții 
noastre simțite și nemărturisite, 
confidenta secretului nostru 
necunoscut, lucrul lacrimilor și al 
suspinelor noastre tăcute, căruia 
I se cuvine marea discreție a 
vieții dinlăuntru".

Tudor Arghezi

Selecție de /. LEAHU
> z

"Cu gura lui omul nelegiuit 
pierde pe aproapele său, dar cei 
neprihăniți sunt scăpațl prin 
știință";

"Când le merge bine celor 
neprihăniți, toată cetatea se bu
cură, și când pier cei răi, toți 
strigă de veselie";

"Cetatea se înalță prin bine
cuvântarea oamenilor fără pri
hană, dar este surpată prin glira 
celor răi”;

“Cine defăimează pe aproa
pele său este fără minte, dar omul 
cu pricepere primește și tace";

"Cine umblă cu bârfeli dă pe 
față lucruri ascunse, dar sufletul 
credincios ține ce i s-a încredințat";

"Omul milostiv își face bine 
sufletului său, dar omul fără milă 
își tulbură însăși carnea lui";

"Cel rău dobândește un câș
tig înșelător, dar cel ce seamănă 
neprihănirea are o adevărată 
plată";

"Cei cu inima stricată sunt o 
scârbă înaintea Domnului, dar 
cei ce umblă fără prihană îi sunt 
plăcuți";

>
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CLEPSIDRA'

Nu doar tehnologia se dezvoltă, nu doar informațiile circulă 
mai repede ci întregul ritm al vieții este mult mai rapid.

Avem sarcini din ce în ce mai multe și timp tot mai puțin. Ne 
grăbim, ne precipităm, alergăm și devenim tot mai egocentrici. 
Omul de lângă noi rămâne doar o planetă ce se mișcă pe orbita 
sa trăind undeva paralel, într-o altă lume.

într-o zi mergând pe stradă am privit mașinile ce fugeau în 
goană, șoferii oprind nervoși la stop, așteptând nerăbdători ca 
înaintea pornirii într-un raliu. Mai mici sau mai mari cutii de tablă 
și sticlă, având roți pe care se rostogolesc cu viteză înainte. 
Pentru o clipă i-am privit cu uimirea omului născut cu două secole 
în urmă și mă întrebam cum va fi oare peste încă două secole de 
azi înainte?!

Ritmul vieții e tot mai rapid, legăturile și comunicarea între 
oameni e tot mai rapidă și ea însă tot mai superficială. Și precum 
prevedea Poetul, cercul e din ce în ce mai strâmt și sufletul din ce 
în ce mai rece. Mergem fiecare pe drumul său și drumurile devin 
paralele. Nu știu cine ești, nu știi cine sunt - poate nici nu te 
interesează - merg pe drumul meu și tu alergi pe al tău privind 
doar înainte.

Trăim alături, semen al meu, și totuși cât de departe suntem...

Ina DELEANU

Q Amândoi proprietarii unei firme se aflau la un 
restaurant.

- Aoleu!, spune unul dintre ei, am uitat casa de bani deschisă!
- Nici o problemă - răspunde celălalt - doar suntem amândoi 

aia..

£ Un bărbat vine târziu acasă, plin de pete roșii pe față. 
Nevasta îl întreabă amenințător:

- Ruj de buze?
- Nu, sânge! Am avut un accident.
- Norocul tău...

© După ce a purtat o pălărie timp de 20 de ani, un scoțian 
se hotărăște să-și cumpere alta. Scoțianul intră în magazinul de 
pălării și zice:

- Hei, am venit din nou!

© - Cum ai făcut de ai înțepat cauciucul din față?
- Am trecut cu mașina peste o sticlă.
- N-ai văzut-o înainte?
- Nu, că omul respectiv o ținea în buzunar!

© - Tată, în România sunt canibali?
- De unde ai auzit o asemenea prostie, Gigele?
- Păi, am citit într-un ziar la mica publicitate: "Caut femeie 

pentru gătit."
Culese și prelucrate de Iile LEAHU

\

ORIZONTAL: 1) Discrete călăuze 
spre umbroase refugii estivale - Portbagaj 
autohton în drumețiile le munte; 2) Răco
ritoare naturală pentru canicula estivală - 
Hipocoristic uzual din calendarul... Aure
lian; 3) Remarcat cu certitudine în umbra 
secundului (var.) - Reieșit din logodna 
soarelui cu marea; 4) Hoinar pe itinerarele 
unui pierde-vară - Alternativă la unul din 
polii dilemei; 5) Prezentarea succintă a 
Electromotorului timișorean - Reclamele 
luminoase ale ospitalității; 6) Termen 
lexical pșntru care mi-e perfect egal - 
Stație radio intermediară la transmisioniștii 
militari; 7) Valuri cu coifuri de safir într-o 
mare verde - Agapă spirituală oferită de o 
ilustră gazdă; 8) Amfitrioni la înălțime 
pentru petrecerea unei vacanțe - Prefix 
adecvat harnicelor culegătoare estivale; 9) 
Broșă de mărgean la toga stăpânului 
mărilor - Nemișcat străjer consumat vara 
în straie verzi; 10) Construcții estivale de 
utilitate hibernală - Piramide estivale ale 
unui furgon agrar.
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In flagrant
Soțul sosește inopinat 

acasă și își găsește soția cu 

alt bărbat.
- Femeie, urlă disperat 

soțul, ce dracu' faci?

Soția îi șoptește discret 

iubitului:

- Ți-am spus eu că ăsta n- 
are habar ce facem noi aici?

i 
a

E un bine-filodormă 
încă-n fază de ... prefix: 

Unii se prăjesc de formă, 

Alții zdravăn, de reformă 

Care, zice-șe, e-un chix.

- Pe dracu! Te-am chemat 

să-mi acordezi pianul, nu să 
te ocupi de soția mea.

- Păi, dânsa mi s-a părut

mai dezacordată...

VWWWWWWWWWV
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Dumitru HURUBĂ

Legile lui Gavco
Cinismul
Don Quljote aruncându-și lancea, armura, și 

renunțând la Dulcineea și Morile de Vânt.

Arta de a fi fericit
Deși nu cred în cai verzi, îmi place să umblu după ei.

Povestea unui "sfânt"
A consumat toate viciile și până la urmă a ales 

virtutea. Pe care a tratat-o tot ca pe un viciu.

Din categoria "Fiecare se satisface cum 
poate"
își afișează cu atâta voluptate nenorocirea, încât îl 

consider un om fericit.

Citat din opul "Avantajele progresului"
Un cal înșeuat îi spune altuia, din prerie: Bă, 

trogloditule!

Din categoria "Chiulul la momentul 
potrivit"
Am avut o săptămână foarte grea. Plină de duminici.

Nu te pune cu prostu'
Cine a repurtat o victorie din întâmplare, nu-și va ierta 

niciodată adversarul.

Legea cocoțatului
Dezavantajul celui ajuns pe pisc este că vede lumea 

prea mică.

Din lucrarea "Nu mai pune paie pe foc"
Unui pesimist inveterat nu-i dați motive să fie optimist. 

S-ar întrista și mai mult.

Din ciclul "Convinge-te pe tine însuți" 
încercând să mă convingi cu orice preț, te suspectez 

de șubrezenia credinței tale.
Constantin Gavrilă

WWVWWWWWVAAAA

VERTICAL: 1) Licurici sui-generis ai nopților de vară ■ ■ 
- Local estival cu clientelă vegetariană; 2) Elitră sonoră ■ I 
de greieri trubaduri - Tentație infinitivală a vacanțelor la | [ 
mare; 3) Debut nedorit la un bronz estival - Figură ■■ 
schițată din vârful creionului; 4) înscris de hrisov al puterii 1" 
voievodale - Ghid autoritar pe trasee la mare (pl.); 5) 11; 
Rezultat reliefat în urma unor eforturi conjugate - Factor ■ ■ 
iterativ în ecuația sentimentelor!; 6) Cari ascunși în 
lemnul unui scrin! - Ram ancestral al arborelui nostru 11 
genealogic; 7) Veluri estivale executate la arie - Ciclop ■ s 
de carton în lumea hazardului; 8) Dulcea evocare 1 ’ 
estivală a aromelor de fructe - Vizitatori estivali mult || 
căutați de puști; 9) Colac de salvare pentru naufragiați de ■ ■ 
circumstanță - Salvatorul de odinioară al caniculelor11 
estivale; 10) Călăuză sui-generis pentru vilegiaturiști 
comozi - Secerătoare plecate după cântatul cocoșului.

DICȚIONAR: EMT, SRL

MAT in 2 MUTĂRI

Vasi/e MOLODEȚ II 
Dezlegarea careului "BALIVERNE" apărut !n 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) DIGERABILE; 2) INATACABIL; 3) CERERI-ENE; 4) 

OVARE-PRIM; 5) TIJA-CAISE; 6) OTETIRI-TN; 7) MA-A- 11 
E-MIT; 8) IBI-ROL-TA; 9) CIRCULATOR; 10) ALER- ■ ■ 
GĂTURĂ. : ’

■ ■ ■ 51■■ î
■

■Ml■■
■ 1

■
■■O

■
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Controlul
poziției:
Alb: Rb3, Da4, 
Ne1, Nf1
Negru: Rd4, p:c6 
și e4

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Nc3! Rd3
2. De4 mat

1. ... Rf2
2. Del mat

1. ... Re3
2. Df3 mat
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UMUAM
CUMPĂRĂRI

• Vând teren 3100 mp, DN7, Deva, 
tel. 094515787 sau 222096 (8478)

• Vând teren plus proiect casă 
1330 mp, gaz, sat Bejan, tel. 627011 
(8475)

• Vând casă mare. Simeria, str. I. 
Creangă, nr. 22B (9498)

• Vând apartament 3 camere, 
recompartimentat, parter, zona pieței, 
modern finisat, excelent pentru 
privatizare. Tel. 230595 (9499)

• Vând garsonieră, zona pieței, 
49 milioane, negociabil. Tel. 225212, 
225245 (6107)

• Vând apartament cu 3 camere, 
Hațeg, bloc P29, ap.1, parter. In
formații tel. 770195 sau 09458480. 
(7226)

• Vând apartament 3 camere, 
Brad, etaj 1. Informații tel. 626964 
(9310)

• Vând vilă deosebită, central, în 
Hunedoara. Tel. 054/711947 (9548)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, M.Eminescu, negociabil, relații 
tel. 622842. (6162)

• Vând batoză, stare foarte bună. 
Informații Tebea, tel. 532 și Deva, tel. 
218059, după ora 16 (8473)

• Vând urgent Peugeot J 5,1988, 
1,5 tone. Tel. 261381 (9487)

• Vând camion IFA W 50 L, 
izotermă, cu piese de schimb. Tel. 
241454,247663(6106)

• Vând batoză. Informații Certej, 
nr. 100, tel. 667192 (6108)'

• Vând tractor U650, cu remorcă, 
5 tone, 50 milioane, negociabil, Beriu, 
43. (8578)

•Vând Ford Grenada L20.-1981. 
Informații Brad, tel. 655241 (8521)

• Vând Dacia 1300, preț con
venabil. Tel. 649102, Romos.

• Cumpăr parchet uscat. Tel. 
212012, după ora 20 (9468)

• Vând cărămidă sticlă "Nevada" 
-10.000 lei/buc, frigider Arctic mare, 
900.000 lei. Tel. 228905 (9476)

• Vând cherestea brad, preț 
negociabil. Tel. 241454, Orăștie 
(6106)

• Vindem parchet stejar, paltin, 
95.000, fag, plop, 82.000, inclusiv 
TVA. Orăștie, Mureșului, 10/11, tel. 
241468, după ora 18. (8577)
z-

DEZVĂLU//U Ore petrecute în biblioteca școlii
După înființarea școlii 

tehnice de minereuri din 
Brad, profesorul de limba 
rusă, Ursu, un tânăr basara
bean plăcut și instruit, plecat 
în România din calea rușilor, 
a părăsit gimnaziul, trecând 
în învățământul mediu. Și 
după ce școala se mutase 
de la Gurabarza la Brad, 
funcționând în clădirea fostei 
cazarme a vânătorilor de 
munte - desființați la cere
rea sovieticilor, pentru că fă
cuseră ravagii în Caucaz, în 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial - bibliotecii 
școlare îi fusese repartizată 
o cameră. Responsabilul bi
bliotecii din partea cadrelor 
didactice, a direcțiunii școlii, 
a fost numit profesorul Ursu. 
Iar ca bibliotecar, domnul 
Ursu m-a ales pe mine. Așa 
am devenit stăpânul celor 
câteva mii de cărți, unele 
salvate din biblioteca fostului 
liceu "Avram lancu", altele 
cumpărate de școală, majo
ritatea fiind traduse din lim- 

| ba rusă. Ciudat mi se pare 
O-  . ...

• Vând 2 juninci Holstein, fătate, 
Orăștie, Petru Maior, 84, familia 
Vlaicu. (8579)

• Vând oțel beton diametrul 6,8, 
10,12. Tel. 213637 (9492)

• Vând pianină Barthal, stare 
bună, urgent, convenabil,tel. 222687, 
624254 (8477)

• Vând calculator 686. Efectuez 
transport marfă autoizotermă TV35, 
1,6 to. Tel. 219335, după ora 16 
(8476)

• Vând calculator Pentium, 
imprimantă A3, pupitru calculator. 
Tel. 229341 (6113)

(i ÎNCHIRIERI

• închiriez tir frigorific pentru 
nunți. Informații și programări tel. 
242315, după ora 21. (8576)

• Caut garsonieră de închiriat. Tel. 
094 599521 sau 094875049 (6110)

• Caut să închiriez garsonieră 
sau apartament două camere cu 
telefon. Tel. 092518759 (9546)

OFERTE DE 
SERVICII /

• SC COMTOUR LOWE SRL
DEVA angajează contabil șef cu 
studii superioare (poate fi și 
pensionar), ospătari. Tel. 221113 
(6105)_________________________

• Sunteți în căutarea unui loc de 
muncă? Sunteți tineri (20-28 ani), 
dinamici și ambițioși? Aveți o 
experiență anterioară în domeniul 
vânzărilor? Atunci S.C. Gef Facili
ties SRL așteaptă telefonul dv. la nr. 
230930. De asemenea angajăm un 
operator calculator, o casieră și un 
magaziner. Sunați acum! (9534)

• Societate comercială execută 
la comandă lucrări detâmplărie uși, 
geamuri, parchet, lambriuri etc. și 
construcții locuințe, amenajări 
interioare, plata și în rate. Tel. 
094602219(7223)

• Efectuez transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069/222259 
(6157)

(S IN dlRICE OCAZIE, 
Ț PUBLICITATE PRIN 
^CUVÂNTUL LIBER"

azi faptul că biblioteca nu a- 
vea un inventar al cărților ci 
numai un registru în care eu îi 
notam pe cei care împrumu
tau cărți pentru maximum do
uă săptămâni.

Multe ore mi-am petrecut 
în biblioteca școlii, citind tot 
ce-mi cădea în mână, dornic 
să aflu cât mai multe lucruri 
pe care mama nu mi le spu
nea pentru că nu știa de exis
tența lor.

Dar biblioteca școlii avea 
și un mare secret pe care nu-l 
știam decât eu și profesorul 
Ursu. într-un dulap, pe care-l 

țineam tot timpul încuiat, de
pozitasem, în taină, opere ale 
scriitorilor latini în original. Vir- 
giliu, Ovidiu, Horațiu, Sueto
nius, Marcellinus, Cicero și 
mulți alții, în ediții complete și, 
ceea ce m-a mirat atunci, cu 
foile netăiate, aflate în starea 
în care plecaseră, cândva, din 
tipografie spre librării, scă
paseră de focul care mistuise 
marea parte a bibliotecii lice
ului și cineva, n-am aflat nu
mele salvatorului, le-a ascuns

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 4728 din 20 
mai 1991, emisă de Consiliul Jude
țean Hunedoara, a luat ființă Aso
ciația familială Viseresc Viorel 
Orăștie cu activități: argăsit, tăbăcit, 
achiziționări piei, cojocărie, croitorie 
piele,înlocuitori, cu material propriu 
și al clientului și desfacere local și 
ambulant. (6109)

• Grupul Școlar Călan solicită 
oferte de preț pentru lucrări de 
reparații la Școala Generală Călan. 
Relații ia tel. 730610,731402. Data 

limită de depunere 14 august 1998.

• S.C.Cernafruct SA Hune
doara, cu sediul în Hunedoara, str. 
Carpați, nr. 92, vinde prin licitație 
publică, închiriază sau încheie 
contract de asociere pentru unita
tea nr. 23, situată în Hunedoara, 
str.Libertății nr.10. Informații supli
mentare la tel. 711296 sau 715482. 
(8749)

• S.C.Promeridian SRL, cu sediul 
în Hunedoara, str. C.Davilla, nr.30, 
anunță intenția de autorizare, din 
punctul de vedere al protecției 
mediului, a brutăriei situate în 
Hunedoara, str. Bicaz, hala Obor. 
Eventualele sesizări și reclamații se 
depun laA.P.M.Deva.întermende 
15 zile. (8748)

• Consiliul de administrație al S.C. 
Hațegana SA Hațeg convoacă 
adunarea generală a acționarilor la 
data de 24 august 1998, ora 10, la 
sediul societății din Hațeg, str. 
Progresului, nr. 29, jud. Hunedoara, 
cu următoarea ordine de zi: Apro
barea raportului de gestiune al 
consiliului de administrație pentru 
semestrul I 1998, Aprobarea bi
lanțului contabil pe semestru 11998, 
Diverse. Dacă nu este întrunit 
cvorumul legal, ședința va avea loc 
în aceleași condiții la data de 26 
august 1998. (7222)

S-a depus documentația pentru 
finanțare

Cu privire la articolul "Prăpădul 
sau ce pagube a făcut Streiul 
ieșind din matcă", publicat în ziarul 
nostru nr.2193, dl Marcu Popescu, 
primarul comunei Baru, a ținut să 
ne facă o precizare, anume aceea 
că a depus documentația nece
sară la Prefectură și Consiliul jude
țean în vederea asigurării fon
durilor pentru refacerea drumului

și i le-a dat, apoi, profesorului 
Ursu.

Uneori, seara mai ales, și- 
n timpul lunilor de iarnă, când 
se întuneca devreme, încu- 
iam ușa bibliotecii și, pe furiș, 
ca un hoț, scoteam din dula
pul tăinuitor câte o carte "la
tină" și încercam să înțeleg 
ceea ce au scris cei care fă
ceau parte dintr-o ramură prin
cipală a strămoșilor mei. Și 
când auzeam pași pe coridor 
închideam brusc cartea și o 
tupilam în dulapul de taină, 
încuindu-l la repezeală. întot

deauna aveam la îndemână o 
carte tradusă din limba rusă, 
"Alitet pleacă în munți", des
chisă pe masă, ca să fie vă
zută de cel care ar fi intrat în 
bibliotecă și m-ar fi întrebat ce 
fac. Mă temeam, deși ușa bi
bliotecii era încuiată.

Așa am trăit în bibliotecă 
vreme de doi ani, fericit că 
stăpânesc taina cărților sal
vate de la "scrumire", interzise 
la acea vreme sau doar nere
comandate, totuna. Ciudat că 
unui singur coleg i-am măr-

• Primăria orașului Hațeg orga
nizează licitație publică în data de 27 
081998, ora 10, pentru închirierea a 
două imobile și a terenului aferent, 
situate în satul Silvașu de Sus, pentru 
desfășurarea activității de prestări 
servicii. în caz de neadjudecare, 
licitația se va repeta în fiecare zi de 
joi a săptămânii. Informații la tel. 
770257 sau 777756. (7225)

• Tratez disfuncții sexuale (impo
tență, ejaculare rapidă), consultația 
gratuită. 01-6388406,092-342628. 
(OP)

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

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal nr. 
7705734 eliberat de DGFPS Deva 
pentru Casa de Copii nr. 2 Deva. Se 
declară nul. (9500)

• Pierdut cod fiscal nr. 2144266 
emis în 3010 1992, posesor Coțolan 
loan, Hațeg, str. V. Babeș, 47, județul 
Hunedoara, autorizația nr.6951/11 05 
1992. îl declar nul. (7224)

COMEMORĂRI

• Cu inimile zdrobite de durere 
și în veci nemângâiate familia 
Raduly losif anunță împlinirea a doi 
ani, în 11 august 1998, de când 
ne-au părăsit pentru totdeauna 
scumpii și neuitații noștri fiu, frate 
și nepot

RADULY NICOLAE SORIN
TRIPON EDIT, cumnată 

TRIPON DIANA, nepoată
Nu vă vom uita niciodată! 

Dumnezeu să-i odihnească în 
pace! (8747) 

care a fost distrus de râul Strei, în 
compensare lucrându-se numai la 
regularizarea albiei râului.

Speranța primăriei și a local
nicilor este aceea că, la recti
ficarea bugetului, se va găsi 
modalitatea concretă pentru ca 
lucrarea să fie finanțată și re
alizată îhtr-un termen cât mai 
scurt. (V 71) 

turisit această taină, lui Gro- 
su Cornel și numai pentru 
faptul că se îndrăgostise de 
nepoata lui Vaida Voevod ca
re se afla, împreună cu fami
lia, cu domiciliul forțat în 
Brad, și de aceea aveam în
credere în el. Căci Grosu 
Cornel era și plin de curaj, 
purta sub reverul hainei o 
bucățică de tricolor pe vre
mea când puteai face și 
pușcărie pentru un aseme
nea fapt. Dar el era un non
conformist, un român 
vărat și risca în mod 
știent.

Din păcate, n-ăm 

curiozitatea să aflu ce s-a 
întâfnplat mai apoi cu cărțile 
ascunse în tainița dulapului 
din biblioteca școlii tehnice 
aflată la etajul întâi, într-o 
cameră, în fosta cazarmă a 
vânătorilor de munte. Pro
babil că ele și-au reocupat 
locul în biblioteca actualului 
liceu, botezat, în mod firesc, 
tot Avram lancu.

ade-
con-

avut

Radu SELEJAN

• Nimic nu poate umple pustiul 
rămas prin plecarea prea devreme 
din această lume, în urmă cu 6 luni, a 
celui care a fost un minunat soț, frate, 
cumnat, unchi, prieten și coleg

COSTEL BÎRLA
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!

• Astăzi se împlinește un an de 
când dintre noi a plecat o floare în 
vârstă de trei anișori

GHEORGHECARMEN
CERASELA

Cu lacrimi și dor în suflet, părinții 
Ion și Maria, fratele Lucian și toți ceilalți 
dragi o vom păstra-o în suflet o veș
nicie! Odihnească-se în pace! (9311)

* • Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm împlinirea unui an de 
când iubitul nostru soț, tată și bunic

MOȚIULIUS
ne-a părăsit pentru totdeauna. îi 
aducem un pios omagiu pentru tot 
ceea ce a însemnat pentru noi. Fa- 
milia (6159)

VREMEA
Vremea va fi călduroasă, caniculară pe alocuri. Cerul 

variabil va prezenta la începutul intervalului înnorări temporare, 
fiind posibile averse de ploaie în zonele de deal și de munte. 
Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura aerului va 
înregistra o creștere ușoară față de intervalul precedent; 
valorile maxime vor fi cuprinse între 30 și 38 de grade, iar cele 
minime între 16 și 26 de grade.

S. A.
Deva, Str. E. Gojdu, nr.83, tel: 227094

Vă oferă:
0 PRESTĂRI SERVICII
i reparații în construcții și instalații;
ifabricare de betoane, mortare, prefabricate 

din beton;
ilucrări de învelitori, șarpante;
i lucrări de^nstalații sanitare și încălzire centrală; 
ilucrări de izolații și protecții anticorozive; 
ilucrări de instalații electrice;
ilucrări de pardoseli și placare a pereților; 
ilucrări de zugrăveli și vopsitorii.
0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
iîn construcții și instalații

0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 
EN DETAIL

imateriale de construcții;
ielemente de dulgherie și tămplărie; 
iambalaje din lemn.
0 Închirieri utilaje de construcții

'Ptehfti utict - «fctia nitne!

DIRECȚIA IUDEȚEANĂ A 
DRUMURILOR - R.A. DEVA
Organizează îm 20 august 1998, ora 10

LICITAȚIEI
deschisă pentru vânzarea:

> 3 autoturisme Dacia 1310 break;
* 2 autoturisme ARO 10
Licitația are loc la sediul D.J.D.-RA, str. 

Dragoș-Vodă, nr.1-3.
Autoturismele pot fi văzute la Baza Auto

D.J.D.-RA, str. C.A. Rosetti (lângă OGA).
Licitația se va repeta în fiecare zi de joi 

din luna august.
Informații 054/225090.

• Amintim celor care l-au cu
noscut că se împlinesc șase 
săptămâni de când a plecat 
dintre noi cel care a fost un om 
deosebit

NiCOLAE-OCTAVIAN CÎNDA
în vârstă de 53 de ani. Slujba de 
pomenire va avea loc duminică, 9 
august 1998, la Biserica ortodoxă 
din satul Păuliș. Nimeni, niciodată, 
nu va putea umple golul imens ce 
l-ai lăsat în sufletele noastre. Fa
milia.

• Păstrând în suflete aceeași 
durere ca în ziua despărțirii, 
readucem în memoria celor ce i- 
au cunoscut că se împlinesc 2 ani 
de grea suferință de când ne-au 
părăsit dragii noștri

EDIT, DIANA și SORIN
Dumnezeu să-i ierte. Lacrimi și 

flori la mormântul vostru! Bunicii | 
Gigiși Gicu Tripon. (7221)
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ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"'
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA SEPTEMBRIE 
ESTE DE 9500 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

--

Doriți să lucrați pentru o firmă de succes într-un 
program flexibil și alături de o echipă tânără?

S.C. TOBACCO DISTRIBUTION
GROUP S.R.L.

Distribuitor autorizat R.J.Reynolds Tobacco
CAMEL • WINSTON • MONTE CARLO • WINCHESTER

angajează: AGENT DE VANZARI

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la ziarul 

“Cui/ântul liber”
începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din județul nostru, cu 

excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucratoare, anunțuri 
de mica publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții economici și persoanele 
fizice din orice localitate au posibilitatea sâ 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.

Condiții de participare:

•persoană ambițioasă și 
comunicativă 

•vârsta 20-30 ani 
•studii medii sau superioare 
•spirit creativ și 

organizatoric
•carnet de conducere 
•experiența în vânzări 

reprezintă un avantaj

• Firma oferă un 
salariu și condiții de 
lucru atractive cu po
sibilitatea dezvoltării 
unei cariere, de ase
menea cursuri de 
instruire în domeniu.

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la telefon 233508.

*

Consiliul de 
Administrație 
al SC DEVIL

SA Deva
strada Dorobanți, 

nr. 32A

Adunarea Generală 
a Acționarilor la data 
de 25 august 1998, 
ora 10,00, la sediul 
societății.

In caz de neîntru- 
nire a cvorumului ne
cesar prevăzut de lege, 
data următoarei adu
nări va fi în 26 august 
1998, la aceeași oră și 
în același loc.

f 
I 
I

SC NIAVINIODINIPEX SRL DEVA
B-dul Decebal, bl. 5, mezanin

firmă cu profil export - confecții 
Angajează cusători interesați de câștiguri 

garantate in condiții optime de lucru 
pentru executarea de confecții export.

Relații la sediul firmei. Telefoane 212991 și 092702872.

«• ÎN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN

UL LIBER"

I
I
*

Școala generală nr.2 
Simeria scoate laconcurs 

un post de funcționar 
administrativ. Concursul 
pentru ocuparea postului

X 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

va avea loc în 20.08.1998. y

.’ZH/
prin depozitul din incinta SC DEVIL SA

Pui import 17UOO lei/kg 
Ficat pui 19500 lei/kg 
Parizer import 17500 lei/kg

Telefon 219335, după ora 16,00.

/>

<s>
intrat! în ZONA DE INSPIRAȚIE• »

'Jotul deifkff fotbalul huntdoftan

QlJ^hR - IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

Deva, Bd. Decebal, bl.R, parter
Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

X

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
K

O.C.A.O.T.A. Deva
jud. Hunedoara

Obiectul licitației: Sediu și ateliere O.C.A.O.T.A. - Deva 
Natura lucrării similare: Clădiri administrative

Persoana juridică achizitoare: O.C.A.O.T.A. Deva
Sursa de finanțare: Bugetul de stat

Organizatorul licitației: O.C.A.O.T.A. Deva - Hunedoara, b-dul 1 Decembrie, nr. 19, Deva 
Termenul limită de depunere a documentelor de ofertare: 27.08.1998, ora 9,30. 
Deschiderea licitației publice: 27.08.1998, ora 10,00.
Documentele licitației vor fi cumpărate de la: SC EUROSTIL PROIECT SRL Deva, str. 1 

Decembrie, nr. 19.
Vizitarea amplasamentului: zilnic 8,00 - 15,00.
Condiții de participare: (îndeplinirea condițiilor de calificare prevăzute în Anexa - DL 1 la 

normele metodologice, la care):
a) Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani (actualizată) - minim 5500 mii. lei
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată) - minim 2500 mii. lei
c) Capacitatea financiară (la ultimul an sau semestru încheiat) - minim 2000 mii lei

N
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

y

flUTRIENTBU
VINDE

din producție proprie 

Pui 
calitatea I

Greutate medie 
_ 1,3-1,5 kg

ia prețui de 15.000 lei/kg

Carcasă și 
preparate^ 
din porc

Căutăm distribuitori de nutiețuti 
COnCenhate și concentrate furajere 

Informații La tel: 059-370.603;
059/370.572; 059-453.051

S.C. UNIREA PRES
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE
32, 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETAT

r

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din Import

‘Prețuri fîvtâ CJtMCWiettță!

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.
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PRM ia avânt
Câteva dintre principalele 

evenimente recente ale vieții socio- 
politice românești au constituit 
subiectele conferinței de presă 
organizată joi, 6 august, de filiala 
județeană a Partidului România 
Mare, la noul său sediu din Deva 
(str. A.lancu). Partid care, potrivit 
declarațiilor 
vicepreședintelui 
filialei Sorin Cercea, 
se confruntă cu 
intrări masive în
rândurile sale și o expansiune în 
localitățile rurale ale județului.

Cele mai puternice organizații par 
a se concentra în Valea Jiului, unde 
foarte recent “s-a-ntâmplat un lucru 
care ne-a mirat", mărturisea 
vicepreședintele filialei; odată cu 
venirea lui Miron Cozma aici, 
"întreaga organizație a PNȚCD din 
Uricani, în frunte cu președintele, și- 
a dat demisia și a trecut la PRM". De 
altfel, deși nu va avea o funcție în 
biroul executiv al filialei județene 
(fiind însă membru în consiliul 
național al partidului), Miron Cozma 
va putea conta pe sprijinul politic al 
acesteia, după cum se afirma în 
cadrul conferinței de presă.

Tot numele liderului sindical al 
minerilor a fost invocat și în 
aprecierea pe care PRM a făcut-o 
asupra vizitei reprezentanților la vârf 
ai PD - Petre Roman și Radu 
Berceanu - în județul nostru;

refuzând să discute cu Miron 
Cozma și prin întreaga sa 
atitudine, “dl Berceanu a dovedit 
că nu este demnitar și nu are 
dorința să rezolve problemele cu 
care se confruntă județul nostru", 
vizita în ansamblu fiind 
considerată un fel de campanie 

electorală 
mascată, dar to
tal nereușită. 
Mai mult decât 
atât, membri ai

PD, dar și ai PSDR, au fost acuzați 
că aduc o faimă proastă partidelor 
lor, nedovedind cu nimic a fi so- 
cial-democrați; în cazul PSDR-ului 
(cel incriminat pentru posibile 
nereguli în administrarea județului 
fiind prefectul acestuia), s-a afirmat 
că se încearcă doar să fie 
acoperite matrapazlâcurile 
existente în județul nostru.

N-a lipsit de pe “ordinea de 
zi" a conferinței vizita primului 
ministru maghiar în țara noastră, 
calificată de către' conducerea 
filialei județene a PRM drept “un 
amestec grav în treburile interne 
ale României;... iar plăcerea de a 
ne simți înjosiți față de alții se simte 
până la cel mai înalt nivel, 
președintele și consilierul 
ajungând să susțină tot ce 
propune dl Orban”...

A consemnat 
Georgeta BÎRLA„

la fată -
f

unitate și bucurie
(n ziua sfintei sărbători a 

Schimbării la față - joi, 6 august a c. 
-,în parohia ortodoxă Răcăștie, din 
vecinătatea Hunedoarei, a fost 
oficiată o slujbă religioasă, urmată 
de o agreabilă întâlnire, la căminul 
cultural, între credincioșii din zonă. 
Slujba s-a ținut la biserica din 
localitate, care poartă hramul 
Schimbării la față și a fost oficiată 
de preotul Moise, de la 
Protopopiatul ortodox din Deva, 
preotul Oneț, de la parohia 
ortodoxă Peștișu Mare, preotul 
Bălteanu jr. de la parohia Josani și 
preotul Bălteanu sr., de la parohia 
Răcăștie. Au participat și cantorii 
din parohia Mănerău, în frunte cu 
epitropul Velișcu.

O plăcută prezență la 
eveniment - în cele două reprize 
ale sale - a fost cea a credincioșilor 
de rit reformat din zonă, care au 
venit împreună cu preotul lor, 
Lucaciu, și s-au integrat cu 
bunăvoință și înțelegere acțiunilor 
fraților ortodocși.

După cum ne-a comunicat un

mare patriot și creștin din 
Mănerău, inginerul pensionar 
Romulus Goțiu, “apostolii români 
și maghiari” s-au rugat împreună 
întru mântuirea lui Isus Hristos, a 
cărui schimbare la față, pe mun
tele Tabor, le-a deschis oamenilor 
ochii spre o credință pură, 
adevărată. Și tot împreună s-au 
aflat în afara sfântului lăcaș, la 
lăcașul cultural, într-o ambianță 
plăcută și bună dispoziție, așa 
cum o fac zi de zi - cu pocăință și 
speranță, cu înțelegere și 
întrajutorare - de când se știu pe 
meleagurile românești.

Și încă un lucru ne-a mai 
rugat dl Goțiu să consemnăm și 
anume că organizarea și reușita 
manifestării s-au datorat în 
principal epitropului Ștefan 
Gheorghioni, ca și preoților și 
tuturor credincioșilor prezenți, 
indiferent că au fost ortodocși 
sau reformați.

Dumnezeu să vă bine
cuvânteze!

Dumitru GHEONEA

** Daca t/oi nu mă i/reti 
eu i/ă ? reau”

(Urmare din pag. 1)

facă din minerit ceea ce a fost; să 
fim o forță. Păi noi am dat jos 
guverne și acum, după 
disponibilizări, am ajuns să cerșim 
câțiva lei. Așa nu se mai poate. "

Marian Bitoran: “ Ce să mai 
facă! Nu mai poate face nimic 
acum Cozma. Nu mai este ceea 
ce a fost acum câțiva ani. Dacă 
merge la București și candidează 
pentru nu știu ce funcție politică 
înseamnă că îi pasă doar de el. 
S-a ajuns, se face politician și cu 
asta basta”.

Petruța Aioanei: “ Lasă-I 
domnule pe Cozma că avem noi 
alte griji mai mari. Ce îmi pasă mie

de Cozma când eu nu am ce să 
le dau la copii de mâncare. 
Bărbatul mi-a murit în mină și eu 
am rămas cu cinci copii. 
Muncesc pe ici pe colo că nu am 
nici prea multă școală. Poate să 
se facă politician, poate să fie și 
președinte că nu îmi aduce el 
de mâncare”.

Un pensionar: “ Am lucrat o 
viață în mină dar eu nu am 
văzut un asemenea dezastru 
cum este acum. Erau alte 
vremuri, minerii erau respectați, 
aveau un cuvânt de spus. Acum 
toată țara se duce de râpă. 
Poate că dacă vine Cozma la 
conducerea Ligii se mai pot 
îndrepta lucrurile. Cine știe... “

“Fugii pentru Șfânta
Maria”

(Urmare din pag. 1)

după-amiaza zilei de 16 august se 
va prezenta și primul CD al lui Luca 
Novac, care are deja 12 discuri cu 
melodii bănățene autentice. După 
spectacolul folcloric, Măriile și 
Mărioarele, așteptate cu drag de 
cântăreața cu același nume, pot 
intra în hora câmpenească sau se 
pot bucura de virșlii de Brad și de 
bere.

Solista care, pe lângă cântecul 
amintit deja (“Eu sunt fată de la

moți"), “care mi-a adus mult 
succes", a mai intrat în sufletul 
și în memoria iubitorilor de folclor 
și cu alte melodii (“Când vii bade 
de la Deva", “Moața-i cu ie și flori", 
“Bădișorule din Vața”, “Pe vale, 
pe Arieș” ș.a.), crede că mulți 
oameni de suflet se vor bucura 
de inițierea acestei sărbători. îi 
așteaptă să ia legătura cu 
dumneaei la telefonul 655425 și 
speră într-o participare record 
la “Rugă pentru Sfânta Maria".

Fondul Proprietății de Stat
A^LNTURI PUBLICITARE9

pentru 
i/ânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

Fondul Proprietății de Stat, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, 
sector 3, București, Direcția de privatizare scoate la vânzare prin licitație 
cu strigare în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/ 
1997 aprobată prin Legea nr. 44/1998 39,99% din acțiunile

Societății Comerciale “MAJESTIC” SA,
cu sediul în Deva, b-dul Decebal, bl. 16, județ Hunedoara, cod 

fiscal R7341838, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J20/392/1995, având:

Obiectul principal de activitate: alimentație publică
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la 

Oficiul Registrului Comerțului) : 88400 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 10825 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat: 5621 mii lei.
Structura acționariatului la data de 31/03/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1414 39,99
SiF 2034 57.52
PPM 88 2,,49
Alții - -
Total 3536 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 110891 lei/acțiune, iar 
valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 156799874 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de 
la Direcția Oferte a FPS între orele 8-16 până în ziua precedentă 
termenului de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500000 lei 
și taxa de participare de 250000 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - Deva, b-dul 22 Decembrie, nr. 37A sau în contul nr. 
251100980900224 deschis la BRD - SMB. Documentele pe baza 
cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE 
PREZENTARE;

- bulâtin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice 
române/străine);

- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea 

DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 31.08.1998, ora 12,00, la sediul 

Direcției Teritoriale FPS Hunedoara - Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 

doua ședință a licitației la data de 14.09.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este 

obligatorie pentru toți participanțij.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot 

procura DOSARE DE PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile 
prezentate mai sus.

Garanția de participare în valoare de 4703996 lei se achită la BRD 
- Sucursala Deva în contul nr. 251100980000607 sau la BRD - SMB în 
contul 251100980900313.

Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE 
PREZENTARE, a taxei de participare și a garanției de participare se 
face în contul nr. 25110000000242300008 de devize convertibile, în 
USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca 
Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele 
prevăzute în HG 55/1998, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a 
DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat cel mai târziu cu o oră 
înainte de începerea licitației, la sediul de mai-sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de 
vânzare - cumpărare în devize convertibile, la cursul valutar comunicat 
de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul 
principal să emită o scrisoare de garanție bancară valabilă 120 de zile 
calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția 
Teritorială FPS Hunedoara - Deva, dna Secașiu Rozalia, telefon 
211089 sau 214503.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând 
site-ul cu adresa www.sof.ro.

Fondul Proprietății de Stat - Direcția teritorială Hunedoara, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, Deva scoate la vânzare prin licitație cu strigare în 
conformitate cu prevederile Ordonanței deUrgență nr. 88/1997 
aprobată prin Legea nr. 44/1998 40% din acțiunile

Societății Comerciale “COMSIM” SA
cu sediul în Simeria, str. Piața Unirii, bl 18 parter, județ Hunedoara, 

cod fiscal R2150799, număr de înmatriculare la Oficiui Registrului 
Comerțului J20/594/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul produse 
alimentare și nealimentare

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la 
Oficiul Registrului Comerțului) : 1153850 mii lei.

•Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 
1902523 mii lei.

Profitul net al ultimului an încheiat: 10085 mii lei.
Structura acționariatului la data de 31/03/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 18462 40
SiF 9090 19,69
PPM 18602 40,31
Alții - -
Total 46154 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 57674 lei/acțiune, iar valoarea 
pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 1064777 mii lei.

DOSARUL/ FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi 
procurat zilnic de la Direcția Teritorială a Fondului Proprietății de Stat 
Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării 
licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1500000 
lei, taxa de participare de 2500000 lei și garanția de participare în 
valoare de 31943310 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul 
Direcției teritoriale Hunedoara sau în contul nr. 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE 
PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE 
PREZENTARE;

- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice 
române/străine);

- delegație din partea societății comerciale ofertante.

Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea 
DOSARULUI DE PREZENTARE.

Licitația va avea loc la data de 31.08.1998, ora 9,00, la sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 
doua ședință a licitației la data de 14.09.1998, la-aceeași oră.

Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este 
obligatorie pentru toți participanții.

Pentru participare la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot 
procura DOSARE DE PREZENTARE și de către alți ofertanți în 
condițiile prezentate mai sus.

Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE 
PREZENTARE, a taxei de participare și a garanției de participare se 
face în contul nr. 25110000000242300008 de devize convertibile, în 
USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca 
Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele 
prevăzute în HG 55/1998, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a 
DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră 
înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de 
vânzare - cumpărare în devize convertibile, la cursul valutar comunicat 
de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul 
principal să emită o scrisoare de garanție bancară valabilă 120 de zile 
calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara, dna Secașiu Rozalia, telefon 211089 
sau 214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține 
consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția teritorială 
HUNEDOARA,

str. 22 Decembrie, nr. 37 A, DEVA, scoate la vânzare prin 
LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, 40% din 
acțiunile

Societății Comerciale “IMINI” S.A.
cu sediul în Brad, str. Crișul Alb, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal 

R7349904, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 
J20/394/1995 având:

Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea cărnii 
și a preparatelor de carne.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la 
Oficiul Registrului Comerțului): 53.675 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 5.120 
mii. lei.

Profitul net al ultimului an încheiat: 4.699 mii lei.
Structura acționariatului la data de 31/03/1998 este:

Acționar Nr. act iu ni °A
F.P.S. 21.470 40
S.I.F. - -
P.P.M. 32.205 60
Alții - -
Total 53.675 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.083. lei/acțiune, iar 
valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 23.252 mii lei.

DOSARUL/FISA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi 
procurat zilnic de la Direcția Teritorială a Fondului Proprietății de Stat 
Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării 
licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 
lei, taxa de participare în valoare de 250.000 lei și garanția de 
participare în valoare de 697.560 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul nr. 
251100980000607 deschis la B.R.D. - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE 
PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE 
PREZENTARE;

- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice 
române/străine);

- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea 

DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 31.08.1998, ora 14, la sediul 

Direcției Teritoriale Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 

doua ședință a licitației la data de 14.09.1998 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este 

obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot 

procura DOSARE DE PREZENTARE și de către alți ofertanți în 
condițiile prezentate mai sus.

Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE 
PREZENTARE a taxei de participare și a garanției de participare se 
face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile, 
în USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca 
Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele 
prevăzute în H.G. 55/199,8, art.51, prevăzute în Secțiunea C a 
DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră 
înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de 
vânzare-cumpărare în devize convertibile, la cursul valutar comunicat 
de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul 
principal să emită o scrisoare de garanție bancară valabilă 120 de zile 
calendaristice de'la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara, dna SECASIU ROZALIA, TEL. 
211089, 214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține 
consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro

