
Statele 
Unite au 
atacat 

obiective 
din 

Afganistan
Statele Unite au întreprins, 

joi seară, atacuri militare cu 
rachete de croazieră asupra mai 
multor baze teroriste din 
Afganistan și unei uzine 
farmaceutice din Sudan, drept 
represalii față de atentatele 
comise împotriva ambasadelor 
americane din Tanzania și 
Kenya, relatează AFP.

Atentatele de la ambasadele 
americane de la Nairobi și Dar 
es Salaam, comise în data de 7 
august, s-au soldat cu 257 de 
morți și aproximativ 5.000 de 
răniți, președintele american 
declarând că serviciile 
americane de informații dețin 
date privind “responsabilitatea 
rețelelor teroriste ale lui 
Oussama ben Laden pentru 
aceste atentate”.

Președintele american Bill 
Clinton a precizat că atacurile 
au fost îndreptate împotriva 
grupurilor care au legături cu 
miliardarul saudit Oussama ben 
Laden, aflat în prezent în 
Afganistan, precum și asupra 
unei uzine farmaceutice din 
Sudan, unde se presupune că 
s-ar fi putut fabrica arme 
chimice.

(Continuare în pag. 8)

în temeiul art.65, alin.1 și 
3 din Legea administrației 
publice locale nr.69/1991, 
republicată, se convoacă 
Consiliul județean Hune
doara în ședință ordinară, la 
sediul acestuia, pentru data 
de 2 septembrie 1998, ora 10, 

■cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre 

privind acordarea unor 
împrumuturi temporare din 
fondul de tezaur județean pe 
anul 1998;

2. Proiect de hotărâre 
privind repartizarea pe 
trimestre a veniturilor și 
cheltuielilor bugetului pro
priu al județului Hunedoara pe 
anul 1998;

3. Proiect de hotărâre
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privind aprobarea Progra
mului estimativ de dezvoltare 
economico-socială a localită
ților județului Hunedoara pe 
perioada anilor 1998-2001;

4. Proiect de hotărâre 
privind modificarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al 
Direcției județene a 
Drumurilor - RA Deva, pe anul 
1998, ca urmare a negocierii 
contractului de management;

5. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea rapoartelor 
de activitate ale regiilor 
autonome de sub autoritatea 
Consiliului județean Hune

doara, pe semestrul I 1998;
6. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea conce
sionării patrimoniului public 
aferent sistemului de captare, 
tratare și transport al apel 
potabile pentru localitățile din 
Valea Streiului și Valea 
Mureșului;

7. Proiect de hotărâre 
privind ratificarea Contractului 
colectiv de muncă unic la nivel 
de ramură, pentru instituțiile 
de cultură de interes județean;

8. Proiect de hotărâre 
privind aderarea Consiliului 

județean Hunedoara la 
Confederația națională a 
aleșilor locali;

9. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea com
pletării* Programului de 
acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului 
județean Hunedoara pe anul 
1998;

10. Proiect de hotărâre 
privind suplimentarea nu
mărului de autoturisme și a 
consumului lunar de car
buranți pentru autovehi
culele din parcul auto al 
Consiliului județean Hune
doara.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

APARE LA DEVA

Sancțiuni 
usturătoare 

pentru cei care 
încalcă regimul 

silvic
Guvernul a adoptat în ziua de 20 

august o Ordonanță privind 
reglementarea regimului silvic și 
administrarea fondului forestier 
național. Romică Tomescu, ministrul 
Apelor, Pădurilor și Mediului, mă 
că proprietarii nu vor mai pute; tace 
chiar ce vor cu pădurile. El a anunțat 
că se va înființa, în cadrul 
Departamentului Pădurilor, o Direcție 
Generală de Control privind aplicarea 
regimului silvic.Tomescu a mai anunțat 
că sancțiunile prevăzute în această 
ordonanță sunt mai drastice, amenda 
maximă fiind de 25 milioane lei. 
Defrișarea pădurilor se pedepsește 
în continuare conform Codului Silvic 
cu închisoare de până la 3 ani. El a 
spus că speră însă ca printr-o altă 
lege aceste sancțiuni să fie majorate.

Suplimentare 
de trenuri 

spre Litoral
Trenurile spre Litoral vor fi 

suplimentate, în perioada 21 august - 
1 septembrie. Astfel, pe distanța 
București Nord - Constanța și retur 
se introduc în circulație trenurile ac
celerate 13681, cu plecare la ora 6,26 
din Capitală, și 13682, care va pleca 
din Constanța la ora 19,00. Această 
suplimentare este destinată să preia 
afluența de călător! s'- -Aispre 
Litoral în ultima parte a lunii august. 
(MEDIAFAX) 

Aportul salariaților de !a S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara

31 milioane lei ajutoare 
pentru sinistrați

în județul nostru
Vor fi folosite grupuri energetice 

cogenerative?
De la dl ing. Matei Oprita, 

șeful serviciului organizare- 
privatizare al S.C. Side
rurgica S.A. Hunedoara, am 
aflat că, la inițiativa 
administrației și sindicatului, 
salariații de la această 
unitate au dovedit încă o dată 
sentimentele lor de 
solidaritate cu oamenii 
ajunși la greu ca urmare a 
efectului inundațiilor și 
calamităților naturale din 
vara acestui an.

Ca o expresie concretă a 
sentimentelor ce le 
manifestă pentru sprijinul 
celor loviți de calamități stă 
și suma de 31 milioane lei 
care a fost strânsă din 

donațiile salariaților de la 
Siderurgica, sumă care s-a 
distribuit în această 
săptămână unor familii și 
persoane sinistrate, pe baza 
propunerilor primite de la 
Prefectură și administrația 
locală. Ajutoarele bănești s- 
au acordat pentru 23 de 
familii sinistrate din 
localitățile Lăpușnic, Tisa, 
Tătărăști, Vața de Sus, Birtin, 
Luncșoara și Șoimuș.

Pe lângă ajutoarele 
financiare, pentru refacerea 
gospodăriilor au fost 
distribuite, ca donații, și 
însemnate cantități de 
materiale de construcții. 
Familiei lui Crețu Vasile din 

satul Petros i s-au dat 800 
kg fier beton, 5 metri cubi 
de cărămidă recuperată și 
o tonă de var, iar familiei lui 
Cărmăzan Emilian din satul 
Luncșoara i s-au dat 500 kg 
ciment, 1800 țigle recupe
rate și doi metri cubi de 
cărămidă. De asemenea 
pentru refacerea unor 
poduri din comuna 
Mărtinești și din satul Săcel 
(Călan) s-au dat sub formă 
de ajutoare cantități 
apreciabile de fier beton, 
ciment și țeavă. Față de 
acest gest de solidaritate 
cei care au primit ajutoarele 
și-au exprimat sincerele lor 
mulțumiri. (N.T.)

,,în România sunt peste 200 
de orașe în care sistemele de 
încălzire urbană sunt centra
lizate" - se sublinia la recenta 
întâlnire de la Geoagiu a unor 
primari din județul nostru cu 
reprezentanți ai firmei „Comati" 
București și profesori univer
sitari de la Institutul Politehnic din 
Capitală. Acestea au la bază 
principiul unei centrale termice 
sau al unei centrale destinată 
producerii energiei termice și 
electrice care distribuie agentul 
primar în rețea. Centralele 
termice de municipii furnizează 
abur tehnologic de 6 până la 16 
bari presiune și apă caldă 
pentru agenții economici și 
consumatorii casnici. Combus
tibilii folosiți sunt fie gaze 
naturale, fie combustibilul lichid - 
păcură, ori (mai rar) cărbune.

Instalațiile energetice, folosite în 
aceste sisteme, sunt vechi de 
peste 20-30 de ani cu o 
concepție chiar mai veche. 
Aceasta face ca randamentul 
general să fie sub 50 la sută, iar 
prețul - atât al energiei termice 
cât și al celei electrice - să fie 
foarte ridicat. S-a mai menționat 
că rețeaua de transport și 
distribuție este la fel de veche, 
ea având pierderi foarte mari de 
energie termică atât datorită 
izolației termice, cât și direct prin 
scăpările de debit pe la 
neetanșeitățile conductelor sau 
armăturilor.

în acest sistem, prețul actual 
al energiei electrice este între 
64-80 USD/MW, funcție de zonă, 
iar cel al energiei electrice de 25 
USD/Gcal, prețuri foarte mari ce 
generează probleme deosebite 

atât agenților economici, 
instituțiilor, cât și populației.

Cu același prilej, s-au 
făcut propuneri de utilizare a 
unor grupuri energetice 
cogenerative, explicându-se și 
demonstrându-se cu ajutorul 
unor casete video avantajele 
folosirii acestora atât din 
punctul de vedere al costului 
mai redus cât și al faptului că 
sunt nepoluante.

Cogenerarea reprezintă 
producerea simultană a două 
sau mai multe forme de 
energie, prin utilizarea 
aceluiași combustibil primar. 
Cele mai răspândite aplicații 
sunt cu producerea combinată 
de energie electrică și termică,

___________ Estera SÎNA
(Continuare in pag. 8)

SINDICATELE DIN ENERGETICA 
SUNT GATA SĂ TRAGĂ 

HEBLUL LUMINII
îngrijorați că HG 365/1998 

privind restructurarea RENEL a 
fost pusă în practică fără 
consultarea sindicatelor și fără a 
se ține cont de opțiunile lor 
(unele, pertinente și realiste), 
liderii de sindicat de la FTDEE 
Deva și FE Deva-Mintia, din com
ponența Federațiilor “Univers", 
respectiv “Energetica", i-au 
invitat din nou, în cursul zilei de 
joi, 20 august a.c., la întâlnire pe 
reprezentanții presei. Aceștia au 
primit, ca și în alte rânduri, un set

de materiale spre studiu și 
întreținerea în cunoștință de 
cauză a dialogului cu gazdele. 
Ne-am edificat astfel mai bine 
asupra revendicărilor și 
somațiilor sindicaliștilor, adre
sate Guvernului României, ne
am reîmprospătat memoria cu 
articolele apărute în presă în 
prima jumătate a anului 1996, 
când puterea de azi era în 
opoziție și iniția moțiuni pe tema

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) â

Aspect din centrul municipiului Brad
Foto: Traian MÂNU

întâlnirea PI\1L cu 
mass-media

Filiala județeană Hunedoara 
a Partidului Național Liberal a 
avut, joi 20 august a.c., în 
municipiul Petroșani, o întâlnire 
cu presa locală și centrală. La 
manifestare au participat di 
Tiberiu Vladislav, deputat PNL în 
Parlamentul României, precum 
și lideri locali ai Partidului 
Național Liberal. întâlnirea a 
abordat o gamă variată de 
probleme dintre care cea mai 
importantă a fost aceea a 
aplicării algoritmului în Valea 
Jiului. S-a apreciat că, deși 
Convenția Democratică a 
câștigat alegerile, în principalele 
funcții de conducere ale zonei

se află tot reprezentanți ai 
Partidului Democrației Sociale 
din România. Fapt considerat 
anormal de către liderii filialei, 
trasând liderilor locali sarcina 
să soluționeze această 
problemă cât mai urgent. S-a 
discutat, de asemenea, 
despre reconversia forței de 
muncă în Valea Jiului, 
aplicarea Ordonanței privind 
zonele defavorizate, precum 
și despre proliferarea mafiei 
și a economiei subterane, fe
nomene ce, cum au apreciat 
organizatorii, trebuie com
bătute cu mai multă putere. 
(Tr. B.)

„Sărbătoarea 
pădurenilor”

Sâmbătă după-amiază 
(ora 17,00) la Căminul 
cultural Ruda (Ghelar) are 
loc concursul tinerilor 
interpreți vocali „La izvor de 
cânt și dor”, după care 
spectacolul invitaților se 
desfășoară pe Dealul 
Cornetului de la Poienița 
Voinii. Duminică, după 
întâlnirea de la Casa Muzeu 
din sat, după parada portului 

pădurenesc, spectatorii 
asistă la gala laureaților 
concursului de interpretare, 
la recitalurile unor valoroși 
interpreți de muzică populară 
din toate zonele folclorice și 
la evoluțiile formațiilor 
pădurenești. (V.R.)

’b ,Vega Deva, 
meci acasă

Sâmbătă, de la ora 11, 
suporterii echipei Vega Deva 
își pot urmări favoriții în 

întâlnirea din etapa a IV-a a 
Diviziei B, seria a ll-a, cu 
Apulum Alba lulia, ce îl are ca 
antrenor pe Romică Gabor. 
(S.C.)

La Certej 
Minerul - Flacăra Horezu 
în etapa a IV-a din Divizia 

C, seria a 3-a, elevii 

antrenorului principal Neluțu 
Petcu vor întâlni sâmbătă, de 
la ora 11, pe Flacăra Horezu, 
aflată pe locul 4 în clasament. 
Reamintim că Mineul Certej 
este pe locul patru după 3 
etape. (S.C.)

Centenar
Duminică, 23 august a.c., 

Biserica Ortodoxă din 
Câmpuri Surduc (comuna 
Gurasada) aniversează împli
nirea unui centenar. Mar
carea acestui moment va 
începe odată cu slujba reli
gioasă, la ora 9 (unde va 
participa și PS Timotei 
Seviciu, episcop al Aradului 
și Hunedoarei), urmată de 
"întâlnirea cu fiii satului” și 
apoi de o “Rugă de seară”. 
(G.B.)

'b Farmacii de 
serviciu

• în intervalul 22-23 
august, de gardă în Deva 
este farmacia ,,Artemis”, din 
bulevardul Decebal, bloc 
24.

• La Hunedoara este
deschisă pentru onorarea 
rețetelor farmacia
„Teafarmex”, amplasată în 
Micro 7, strada Viorele, 1, 
bloc 6, telefon 722870. 
(E.S.)



Cuvântul liber 22 - 23 AUGUST 1998

Sâmbătă
22 august

TVR 1
7.00 Bună dimineața, de la... 

lași! 9.15 Tip-Top, Mini-Top! 
10.05 Viața ca în viață (s) 10.50 
Viața particulară a lui Henric 
al Vlll-lea 12.30 Ordinea 
publică 13.30 Ecranul 14.10 
Video-Magazin de vacanță
15.45 Prefață la Festivalul 
Internațional George Enescu
16.20 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 16.45 Documentar 
istoric: Malta, insula poeziei 
(CFI) 17.40 Justiție militară (s, 
ep. 25) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 
111) 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă
19.55 Doar o vorbă „săț-i” mai 
spun! 20.00 Jurna!, Meteo
20.30 Cer întunecat (s, ep. 12) 
21.25 O seară la Corbeanca 
(II)... 22.30 Niagara (f. SUA, 
1953)

TVR 2
9.30 Pas cu pas 10.30 

Documente culturale (FI) 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 Față în 
față cu autorul 14.00 Ani de 
glorie (s, ep. 1) 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul 

\iubirii (s, ep. 126) 16.50 Perla

Duminică
23 august

TVR I
8.30 Lumină din lumină

8.55 Bacalaureat ’98 9.15 
Cenușăreasa (d.a); Degețica 
(d.a) 10.05 Ala-Bala, Portocala!
10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 14.30 Video- 
Mâgazin Estival 15.00 Serial 
de călătorii 16.45 Aladdin (d.a)
17.15 Super Gol Show 18.00 
Campionatul Național de 
Fotbal Divizia A: Dinamo - F.C. 
Național 19.55 Doar o vorbă 
„săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Duo fără supărare (f, 
SUA, 1995) 22.35 D-na King, 
agent secret (s, ep. 33) 23.30 
Fotbal Mondial 1998

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (CFI, 

1998) 9.00 Comorile lumii 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii noastre
11.20 Arii din „Flautul 
fermecat” 11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de Aur 14.00 Ani de 
glorie (s, ep. 2) 14.45 Vitrina 
persoanelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai

Luni
24 august

TVR I
8.30 Simba, regele Leu (d.a/ 

r) 9.10 Ferestre deschise (do/ 
r) 10.10 Meridianele dansului 
(r) 10.50 Ecranul (mag./r) 12.05 
Universul cunoașterii (do/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Em. în limba maghiară 18.10 
Simba, regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 286) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 21.00 
Bay watch (s, ep. 160) 21.50 
Nimic sfânt (s, p. 12) 22.45 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 
Ucraina, zi națională 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Doi ani 
de vacantă printre dinozauri 
\ ___

Neagră (s, ep. 196) 17.40 
Tradiții 18.10 Planeta cinema 
(r) 19.00 Magazin sportiv 21.05 
Ateneu 22.30 în plină acțiune 
(r) 23.30 Conviețuiri

ANTENA I
9.00 O echipă fantastică 

(d.a, ep. 35) 9.30 Noile aventuri 
ale lui Flash Gordon (ep. 10) 
10.05 Bananaman (d.a) 10.15 
Alertă pe plajă (s, ep. 10) 11.00 
între prieteni 12.00 Mileniul III 
13.00 Vedeta în papuci 13.30 
Dumnezeu, amantul mamei și 
fiul măcelarului (comedie, 
Franța) 15.00 Sandra, prințesa 
rebelă (s, ep. 7) 15.30 Uragan 
în Paradis (s, ep. 9) 16.00 
Fotbal: FCM Bacău - F.C. 
Argeș - transmisiune în direct 
18.00 Decepții (s, ep. 4) 20.00 
Izvorul miraculos (f. dramă 
SUA) 21.30 A treia planetă sub 
soare 22.00 Forța din umbră (f. 
polițist, SUA, 1992) 23.30 Pe 
apa sâmbetei (comedie SUA, 
1990)

PRO TV
8.50 Ciberkidz (s, ep. 6) 9.20' 

A cincea maimuță (dramă, 
Brazilia 1990) 11.00 Gillette - 
lumea sportului 11.30 PRO 
MOTOR 12.00 Heights (s, ep. 
11) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 

frumoase melodii populare 
15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s, ep. 
127) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
197) 17.40 La izvor de dor și 
cântec 18.00 Alo, tu alegi! 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 
43)19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren 21.00 
Magazin sportiv: Atletism
23.30 Eveniment estival

ANTENA 1
8.15 Controverse istorice (r)

9.15 Animal Show (ep. 9, seria 
a lll-a) 10.20 Mighty Max (ep. 
26) 12.00 Orașele lumii: Saint 
Germain 12.30 Descoperiri (ep. 
21) 13.30 Telemeridiane 14.00 
Duminica în familie 18.00 
Decepții (s, ep. 5) 19.30 Sparks 
(f) 20.00 El e casnic, ea 
muncește (comedie, SUA)
21.45 Să fii cel mai bun (s, ep. 
3) 0.30 Aventuri în Africa (f, 
SUA, aventuri)

PRO TV
9.00 Mowgli (s, ep. 12) 9.30 

Super Abracadabra 11.00 Doc
tor în Alaska (s, ep. 75) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O 
Propoziție pe zi - retrospectiva 

(d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! 20.10 
Natacha (s, ep. 20) 22.00 
Prinsă în capcană (thriller SUA 
’92)

ANTENA 1
7.00 Știri 8.40 Fără limită 

8.50 Funny Face 10.00-Planeta 
vie (do) 10.25 Animal Show (s) 
11.00 El e casnic, ea muncește 
(f/r) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s, ep. 23) 16.05 
Iluzii (s, ep. 28) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 6) 19.30 Dallas 
(s, ep. 72) 20.20 Caracatița (s, 
seria II, ep. 1)21.15 Omul cu o 
mie de fețe (s) 23.00 Știri/Sport
23.15 Nash Bridges (s, ep. 25)

PRO TV
9.55 Tânăr și neliniștit (s/r)

11.30 Lumea filmului (r) 12.55

Dragul de Raymond (ep. 2)
13.30 Tom Show (s, ep. 1) 
14.00 Generația PRO 15.00 
Echipa mobilă 15.45 Hercule 
(ep. 77) 16.45 Conan (s, ep. 7)
17.45 PRO Fashion 18.15 
Adevărul gol goluț (ultimul 
episod) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vânătoarea lui 
„Octombrie roșu” (thriller, 
SUA, 1990) 22.20 Știrile PRO 
TV 22.35 NYPD BLUE - Viață 
de polițist (f, ep. 47) 23.30 Con
cert Rave 0.00 Judecătorul 
(thriller, SUA, 1982)

ACASĂ
8.00 Omul mării (r) 8.45 

Misterioasa doamnă (r) 10.30 
Dragoste și putere (r) 11.15 
Marielena (r) 12.00 Din toată 
inima (r) 13.30 Matlock (r)
14.15 Cinemateca de Acasă: 
Artista, dolarii și ardelenii (r)
15.30 Omul mării (ep. 105 și 
106) 17.00 Marielena (s, ep. 
196) 17.45 Din toată inima (s, 
ep. 155) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima 
(s, ep. 156) 19.30 Casper (d.a, 
ep. 15) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 152) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 15)
21.30 Verdict: Crimă! (ep. 93)
22.30 Moara cu noroc 0.30 
Matlock (ep. 30)

săptămânii 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ep. 3) 13.30 Tom 
Show (s, ep. 2) 14.05
Chestiunea zilei 14.45 Lumea 
filmului 15.15 Capcana de la 
miezul nopții (f, SUA, 1980, 
thriller) 17.15 Al șaptelea cer 
(s, ep. 36) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 136) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Made în America (f, 
SUA, 1993) 22.00 Cybill (s, ep 
28) 22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Procesul etapei

ACASĂ
9.30 Sport la minut - știri 

sportive 11.00 Motor Sport 
Magazin 11.25 Raliu 11.45 
Volei Costinești 12.00 WNBA 
Action 12.30 Baschet NBA: fi
nale celebre 13.35 Rugby 
feminin 14.00 Formula 1 - Re
view 15.00 Volei 15.30 Rugby 
- turneul celor trei națiuni
16.30 FIFA Magazin 17.00 
Jocurile Bunăvoinței 18.45 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.00 Faza zilei
19.15 Sport la minut 19.30 
Casper (d.a., ep. 16) 20.00 
Lawrence al Arabiei (f, Anglia, 
1962) 21.30 Danielle Steel’s: 
Bijuterii (f, dragoste, SUA, 
1992) 23.40 Copiii solari (f, 
SUA 1986)

Știrile PRO TV 13.30 Tăcerea 
nordului (dramă SUA 1981)
15.15 Tânăr și neliniștit (s)
16.10 Nano (s, ep. 104) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia Bundy 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Giuvaierul Nilului (f.a. 
SUA’85) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 142) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 High
lander (s, ep. 11) 0.00 Seaquest 
(s, ep. 23)

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena(s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r)13.30 Copiii solari (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, ep. 153) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 22.30 
Marele jaf al băncii (co. SUA 
1969)

PRIMA
8.00 Apărătorii Galaxiei 

(d.a) 8.30 Documentar Na
tional Geographic: A doua 
familie 9.00 Inspectorul Gad
get (d.a) 10.00 Adună-ți 
gândurile 11.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 11.30 Pământul: 
Bătălia Finală (s, ep. 20)
12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 13.30 Automobilism 
14.00 Creaturile nopții (ep. 2) 
15.00 Apărătorii pădurii (f. 
aventură, SUA) 17.00 Zona M 
- emisiune muzicală 18.00 
911: Apel de urgență (ep. 26) 
19.00 Știri 19.45 Fotografie 
pe scaunul electric (f, 
acțiune, SUA 1991) 22.00 
Centennial - Legende din 
lumea nouă (s) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.15-06.30 Desene ani

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

ANTENA VDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

PRIMA >
10.00 Mecanica

distractivă (s) 10.30 1999 (s, 
ep. 30) 11.30 Duminică la 
prânz - talk-show 13.00 
Campionatul Mondial de 
Motociclism 14.00 Lumea lui 
Dave (s, ep. 32) 14.30 Față 
în față la Hollywood 15.00 
Secretele bărbaților 
irezistibili (do) 15.30 în 
numele iubirii (s, ep. 10) 
16.00 Explorer (do. ep. 4) 
17.00 Un alt început (s, ep. 
21) 18.00 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 20/r) 19.00 Știri 19.45 
Lacrimi târzii (f, dramă 
Marea Britanie, 1988)21.30 
Călătorii în lumi paralele (ep. 
35) 22.30 Nimeni nu e per
fect (ep. 35)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 

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

ANTENA VDEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

PRIMA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s, ep. 7) 20.30 
Misterele din New Orleans (s)
21.20 Gideon Oliver (s, ep. 2) 
22.00 Fotbal Leeds United - 
Blackburn Rovers

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Divertisment 

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

ANTENA 1-DEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r)J/
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Este posibil să fiți atras 
într-o afacere secretă. 
Prudența trebuie pusă pe 
primul plan. Duminică, v-ați 
programat prea multe și 
riscați să fiți superficial. 
Intuiția dv. este maximă. O 
persoană mai tânără este 
foarte interesată ce se 
întâmplă cu banii dv. Nu 
aveți motive s-o îndepărtați.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Energia dv. fizică este la 
minimum și nu trebuie să 
forțați nota. Profitați de 
acest sfârșit de săptămână 
pentru a vă odihni. Un 
prieten vă aduce o veste 
bună. Aveți o stare psihică 
mai puțin fericită. Evitați 
activitățile ce vă supra
solicită. Relațiile dv. cu 
copiii vă vor îmbunătăți 
starea de spirit.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Dorința de a vă implica 
în activități intelectuale nu 
este binevenită. Mai bine 
ajutați-vă părinții în treburile 
casnice. Dacă, duminică, 
veți reuși să faceți drumul 
pe care vi l-ați propus, vă 
veți simți excelent. O veste 
despre cineva apropiat vă 
va stârni uimirea.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Pregătiți-vă de oaspeți, 
puneți-vă în valoare 
calitățile gospodărești. 
Familia vă este alături. Veți 
primi ceva ce vă doreați. 
Duminică, sunteți mai 
sensibil, mai romantic; veți 
avea o aventură senti
mentală, care vă va 
binedispune pentru mult 
timp. Părinții au probleme 
cu sănătatea.

3 LEU (23.VII -
2 2. VIII)

Un secret al unui prieten 
va ieși la lumină. Duminică, 
discuții în contradictoriu, 
care se vor aplana spre 
prânz. Vi se propune un nou 
serviciu, care vă va avantaja 
cel puțin în aparență; nu 
răspundeți pe loc. La 
serviciu, atmosfera este 
plăcută și veți lucra cu mai 
mult spor.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Discuții aprinse în 
familia dv. încercați să 
mediați aceste conflicte; fiți 
mai ponderat, altfel nu veți 
reuși mare lucru. Inițiativele 
dv. se vor bucura de succes. 
Adunați-vă puterile, căci vă 
așteaptă o zi plină. 
Persoana iubită vă face o 
imehsă bucurie.

□ BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Nervii dv. ar putea ceda 
azi, așa că nu vă angajați în 
activități care să vă 
obosească. Dacă aveți 
preocupări artistice, veți 
realiza ceva deosebit. 
Duminică, vă puteți bucura 
de fiecare moment. Cineva 
din familie are o surpriză 
plăcută pentru dv. Luni veți 
avea de făcut mai multe 
drumuri.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Evitați discuțiile în 
contradictoriu căci 
sunteți mai impresionabil. 
Nu luați azi nici o decizie, 
căci ar putea fi subiectivă 
și să încurce rău 
lucrurile. Duminică 
sunteți nerăbdător să vă 
revedeți cu prietenii. 
Oriunde vă veți duce, luni, 
veți face o impresie 
deosebită.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Ordine de zi încărcată; 
nu veți putea realiza ceea 
ce v-ați propus. Energia 
fizică este la limita 
inferioară, deci nu forțați 
nota. O femeie vă bârfește, 
dar nu o luați în seamă. Un 
dușman încearcă să tragă 
niște sfori pentru a vă face 
necazuri. Luni veți avea o zi 
mai bună.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Familia vă așteaptă 
pentru a vă avea în mijlocul 
ei. Nu uitați de problemele 
casnice pe care le tc 
amânați. Persoana iubita 
vă reproșează că sunteți 
prea pretențios. Duminică, 
activitățile artistice s-ar 
potrivi stării dv. sufletești. 
Luni, starea dv. nu-i prea 
bun*

O VĂRSĂTOR 
(20.1 ■’ 18.11)

Se pune problema unei 
călătorii, dar banii nu vă 
ajung. Noroc că aveți de 
unde să cereți. Banii vă 
trec printre degete și nu vă 
alegeți cu nimic. Aveți 
probleme de comunicare 
cu cei din jur și asta vă 
deranjează. Luni, discuții 
legate de niște drumuri; 
dar nu veți avea nici o 
scăpare.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Sunteți cam confuz din 
punct de vedere 
sentimental, deci nu luați 
nici o decizie. Duminică, 
discuții aprinse cu prietenii 
din cauza unor probleme 
financiare. O rudenie vă 
sfătuiește să reluați o 
afacere, dar intuiția vă 
avertizează să nu vă 
asumați nici un risc. Vă 
trebuie răbdare.
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Toți, fără excepție, cei cu care am stat de vorbă susțin că, de 
când în fruntea „Consumcoop” Ilia se află dl Dorin Moise, activitatea 
comercială din comunele Ilia, Vorța și Gurasada - raza de acțiune a 
unității - a pornit, după ani buni de declin, pe calea redresării. Fapt 
este că s-a obținut un profit de 100 milioane lei in 1997, iar primele 
șase luni din acest an au adus și ele profit. Este adevărat că o mare 
parte din acesta a fost și se investește în modernizarea activității de 
desfacere, dotarea cu aparate frigorifice etc. Drept este că se obține 
profit, deși cheltuielile sunt tot mai mari, mai precis tot mai scumpe.

- Ce stă la baza redresării? întrebarea am pus-o dlui Partenie 
Hui, contabilul șef al cooperativei. Interiocutorul ne-a răspuns:

- Am acționat pe două căi, în principal: mai buna aprovizionare, 
în strict consens cu solicitările oamenilor și realizarea unei serviri 
prompte a cetățenilor.

- De unde iuați marfă ?
- Ne străduim să luăm direct de la cei ce produc ocolind 

intermediarii. Aceasta ne permite să aplicăm un adaos comercial mic.
- Cât de mic ?
- Mergem până la 15 la sută la marfa de care populația are nevoie 

în fiecare zi. Cu prețurile mergem sub cel ce-l practică privatizații.
- iar ii ia are multe unități comerciale private.
- Are, dar concurența lor nu ne deranjează. Noi aducem marfă 

ieftină, cooperația este a oamenilor necăjiți care nu au bani mulți. 
Astfel de marfă avem în unitățile noastre de aceea oamenii apelează 
la noi.

Cea mai mare unitate comercială este ABC-ul ce funcționează în 
complexul comercial din centrul lliei. în unitate lucrează dna Mana 
Popa și cu fiica dumneaei Izabela. Dna Maria ne-a spus:

— Vindem de circa un milion pe zi. Vara însă cumpărăturile sunt 
mai puține, oamenii au mult de lucru în cămp.

Unitatea despre care scriem și-a extins aria prin punerea în vânzare 
a mobilei. Cele două lucrătoare îi servesc pe clienți cu cafea, suc și 
chiar cu bere amenajându-se un spațiu pentru așa ceva. Este încă o 
metodă de a-i atrage pe oameni în unitate să vadă ce sortiment variat 
de marfă le stă la dispoziție și, atunci când primesc pensia, șomajul 
sau salariul, să vină să cumpere.

Sigur, și în Ilia, ca și în alte comune mari, sunt spații comerciale 
nefolosite. Soarta lor se va hotărî după ce vor fi vândute celor ce le 
folosesc în prezent și qare au prioritate la cumpărare.
\__________________________________Traian BONDOR J

{ Preocupări \
I între principalele preocupări pe |
■ luna august ale Direcției generale ■
■ de muncă și protecție socială se J 
Inumără recuperarea în bazai 

| eșalonărilor făcute de comun acord |

Ia sumelor datorate de agenții ■ 
economici la bugetul de asigurări • 

| sociale, scop în care agenții | 
| economici în cauză au fost | 
J monitorizați. (
• Totodată, în compartimentul de • 
| forță de muncă și șomaj se | 
■ desfășoară activități pregătitoare ■ 
! constituirii Agenției de Ocupare și! 
I Formare Profesională ca și activități I 
| menite să ducă la ocuparea forței | 
«de muncă disponibilizate dini 
' mineritul Văii Jiului. (I.C.)

/performerii 
pot intra fora 

concurs la 
facultațe

Modernul hotel “Ponor” din Vata de Jos. 
Foto: Traian MÂNU

Absolvenții de liceu cu diplomă 
de bacalaureat care au obținut 
locul I, II sau III la Jocurile Olimpice 
și la Campionatele Mondiale - 
seniori, tineret și juniori - vor fi 
admiși la Academia Națională de 
Educației Fizică și Sport din 
București și la Facultățile de 
Educație Fizică și Sport din țară 
fără concurs de admitere, peste 
numărul de locuri, a declarat, 
agenției MEDIAFAX, Andrei 
Marga, ministrul Educației 
Naționale.

Instituțiile de învățământ supe
rior cu profil sportiv sunt autorizate 
să stabilească reguli de înscrieri, 
fără susținerea concursului, peste 
numărul de locuri, și a tinerilor 
participant! la competiții olimpice 
și mondiale care au obținut locurile 
IV, V sau VI, precum și a sportivilor 
calificați cu echipele naționale - 
seniori, tineret și juniori - la 
turneele finale ale Jocurilor 
Olimpice, Campionate Mondiale și 
Campionate Europene. Facilitățile 
menționate mai sus se acordă 
sportivilor care au obținut 
performanțele respective pe 
timpul studiilor gimnaziale și 
liceale sau într-o perioadă de 
maximum trei ani de la absolvirea 
liceului, a mai spus Marga.

"Mircea Drac sau Lupta cu 
ultimul imperiu"

Cu destule rezerve am pur
ces la lecturarea cărții lui Viorel 
Patrichi, intitulată "Mircea Druc 
sau Lupta cu ultimul imperiu", 
apărută la Editura "Zamolxe" din 
București. în ultimii 8 ani piața 
cărții a fost inundată de tot soiul 
de biografii romanțate și false 
memorii, încât era firească leha
mitea. La capătul unei lecturi 
captivante, în stare de înfrigu
rare, având mereu pe buze între
barea "Cum este cu putință" 
urmată de convingerea că "som
nul Națiunii naște lași și nemer
nici", deveneam cu certitudine 
mai bun, mai român, mai om. 
Știam că nu știusem mai nimic 
despre golgota neamului româ
nesc de peste Prut, despre dra
ma unor români care se numără 
cu milioanele și tot cu milioanele 
și-au pierdut sau își mai pierd 
identitatea de neam și limbă, în
crederea, speranța. Citind 
această carte - mărturie ai sen
zația că un lan de grâu din cel 
mai nobil s-a sălbăticit prin cor- 
cire cu buruiana, de la o gene
rație la alta, până a devenit pâr
loagă sau holdă de pir și negară.

Amintirile depănate sub 
semnul lucidității, când la per
soana I a sincerității, când la 
persoana neutrului narativ și a 
timpului trecut, împănate cu do
cumente (scrisori trimise și pri
mite, file de jurnal, documente, 
memorii), devin radiografia unor 
suflete pure sau alterate, mărturii 
despre cum se nasc și cum se 
ofilesc conștiințe, despre pro
cesul jalnic și scârbavnic al 
transformării pădurilor în cozi de 
topor. Dacă ești un cititor cinstit 
măcar cu tine pe parcursul 
multor pagini te mustră con
știința sau chiar îți este rușine 
pentru ce ai știut și nu ai știut 
despre frații tăi din teritoriile 
ocupate, cât de urât ai gândit 
sau mai gândești despre ei, cât 
de nedrept i-ai judecat; cât de 
ușor p-al dat votul unor 

politicieni, președinți de țară și 
prim-miniștri interesați doar de 
mărirea și chiverniseala lor.

Cartea lui Viorel Patrichi este 
și un semnal de alarmă, poate 
chiar ultimul înainte ca șubreda 
corabie a speranțelor de reîntre
gire să se scufunde. Ea poate fi 
citită ca un bildungsroman sau 
romanul devenirii și formării unui 
tânăr într-un Imperiu al împilării; 
roman al memoriilor stratificate pe 
generații (străbunic, bunic, tată, 
copii) aflate în necontenită stare

Cartea unei vieți 
pilduitoare și a 

unui destin 
tragic

de veghe și de alertă. Este cartea 
unei cauze căreia i s-a închinat, 
până la sacrificiu, o viață, dar și 
evocarea unei epoci revolute. 
Sinceritatea mărturisirii, senină
tatea biblică a iertării fratelui de 
către frate, chiar dacă, cândva, 
unul dintre ei a fost Cain, frigul 
înstrăinării și al străinismului care 
însoțește lectura și cu care sute 
de ani am trăit noi, ardelenii, des
chiderea permanentă către ana
logii, sentimentul frustrării și chiar 
al vinovăției pentru șansa pierdută 
și câte altele conferă certificat de 
calitate cărții lui Viorel Patrichi. 
Motoul din O. Goga, poetul 
pătimirii noastre, care îi considera 
"pe opresorii care strangulează 
popoarele un fel de tâlhari ai 
umanității". Din păcate nici autorul, 
nici Mircea Druc nu cunosc 
fenomenul hungarist și, în con
secință, atunci când îl abordează, 
incidental, emit naivități.

Pe de altă parte "... Lupta cu 
ultimul imperiu" înlesnește o reală 
cunoaștere a fraților noștri din teri
toriile cotropite (și mai recent cedate 
printr-un rușinos tratat de pace cu 
Ucraina), care trăiesc drama 

poporului evreu sau pe cea a 
transilvănenilor din perioada 
Dualismului Austro-Ungar. 
Identitatea de soartă merge până 
la grija cu care părinții dau copiilor 
nume latine care nu pot fi 
rusificate. Un rol important în eco
nomia cărții îl au scrisorile, care 
completează biografia unui om și 
însumează drama unui popor mă
cinat de atâtea rele dobândite în 
procesul supraviețuirii: dezbinarea, 
servilismul, delațiunea, moralitatea 
precară. Disecția în "organismul 
bolnav" merge până la identificarea 
cu mărturiile lui Dimitrie Cantemir 
din "Descrierea Moldovei". Multe 
rele, boli și simptome le-am avut și 
le mai avem și noi cu prisosință, 
din anii panslavismului biruitor: 
minciuna, delațiunea, opor
tunismul, inclusiv compromisul de 
a scrie pentru șefi lucrări științifice 
și teze de doctorat.

Cartea "Mircea Druc sau 
Lupta cu ultimul imperiu" se ci
tește cu interes (datorită bogăției 
și ineditului informației) și cu 
plăcere (datorită stilului alert 
obținut prin schimbarea neaș
teptată a registrului comunicării). 
Lectura are darul de a crea con
vingeri precum acestea: spe
ranțele nu au murit atâta vreme 
cât mai sunt români ca llașcu și 
Druc. Istoria ne-a oferit șanse 
tocmai atunci când ne cu
prinsese un somn letargic. 
Norocul în istorie apare rar sau 
te-ocolește dacă îi dai cu tifla 
Naționalismul a fost groparul 
comunismului și nu democrația, 
cum se mai crede. Comunitatea 
Statelor Europene, din același 
motiv, va să fie un bluf. Politi
cianismul a fost și este răul cel ' 
mai rău care ne-a marcat istoria i

GiigorHAȘA,
membru al Uniunii Scriitorilor

Notă: Luni, la Deva, va 
avea loc lansarea cărții, și 
întâlnirea cu Mircea Druc.

----- J

România a rămas în urma
România și Bulgaria sunt 
irele țări în tranziție din Europa 

Centrală și de Est care beneficiază 
de un cadru legal al investițiilor 
străine abia din anul 1997, reiese 
dintr-un studiu asupra legislației 
investițiilor străine, pe ansamblul a 
zece state în tranziție, realizat de 
Direcția de Promovare și Relații 
Externe - Agenția Română pentru 
Dezvoltare (ARD).

Celelalte state examinate în 
studiul ARD dispun de legi ale 
investițiilor străine care nu s-au mai 
modificat drn 1988 (Ungaria), 1990 
(Republica Cehă), 1991 (Polonia, 
Estonia, Letonia), 1992 (Lituania, 
Slovacia), 1994 (Slovenia), ceea ce 
denotă o coerență evidentă a 
cadrului legal în materie.

Spre deosebire de Bulgaria, în 
România este vorba despre o 
ordonanță de urgență a Guvernului 
și nu de o lege propriu-zisă. Primul 
act normativ pentru reglementarea 
investițiilor străine în România - 
Ordonanța de urgență 31/1997 - a 
fost aprobată în iulie 1997 de Ca
mera Deputaților, dar retrasă în 
septembrie de la Senat, după ce s- 
a constatat că acordă prea mari 
facilități fiscale investitorilor străini, 
insuportabile pentru buget, și că 
este discriminatorie față de 
investitorii autohtoni. La 24 
decembrie, a fost adoptată o nouă 
Ordonanță de urgență - 92/1997 - 
care acordă tratament egal 
investitorilor străini și români, 
renunțându-se la facilitățile care 
implicau un efort bugetar imposibil 
de susținut. Normele de aplicare a 
Ordonanței au fost aprobate de 
Guvern la 16 februarie 1998. Numai 
Camera Deputaților a aprobat, până 
în prezent, Ordonanța respectivă.

Reperul de bază al comparației

privind legislația investițiilor - nivelul 
impozitului pe profit - evidențiază o 
diferență apreciabilă între rata 
minimă și cea maximă a impozitului 
pe profit perceput în țările din Europa 
Centrală și de Est. în Ungaria, 
impozitul este de numai 18%, în timp 
ce în Slovacia și Bulgaria se ridică 
la 40%. Cu un impozit pe profit de 
38%, România se situează aproape 
de limita superioară a plafonului, 
urmată de Polonia (36%), Republica 
Cehă și Estonia (35%), Lituania 
(29%), Letonia și Slovenia (25%).

Cea mai substanțială reducere 
a impozitului pe profit, pentru 
investițiile străine, este prevăzută de 
legislația ungară, unde impozitul 
poate fi redus cu 100% pentru 
activitățile de cercetare-dezvoltare 
(pentru cinci ani) și pentru investițiile 
în capacități de producție realizate 
în zone unde șomajul depășește 
15% (pentru cinci ani, numai dacă 
vânzările nete cresc anual cu cel 
puțin 5% din valoarea investiției). 
Reduceri ale impozitului pe profit în 
funcție de domeniul de activitate se 
practică și în Estonia, unde pentru 
investițiile în domenii considerate 
prioritare se acordă scutire de 
impozit pe doi ani și reducere de 50% 
pentru următorii doi ani, iar pentru 
firmele din domeniul agricol se aplică 
o reducere de 50%; în Lituania - 
pentru firmele care investesc în 
transporturi (reducere de 20%), in
dustria de mașini, echipamente, 
prelucrarea produselor agricole 
(20%), comunicații, informatică și 
exploatare auto (15%), obținerea din 
activități agricole a cel puțin 60% din 
venituri-(10%); în Polonia - pentru 
firmele care prelucrează și exportă 
produse marine (reducere până la 
35%) Republica Cehă negociază, la 
rândul său, concesii la taxe pentru

proiectele de investiții considerate 
importante pentru economia 
națională. Tn România nu există 
asemenea facilități.

în ceea ce privește reducerile 
de impozit în funcție de valoarea 
investiției și de participarea 
capitalului străin, cea mai generoasă 
este legislația din Estonia și Letonia, 
unde, dacă proporția de capital 
străin este de cel puțin 30% și suma 
investită de minimum 50.000 dolari, 
firma este scutită de plata 
impozitului pe doi ani, iar în următorii 
doi ani beneficiază de reducere de 
50%. în Slovacia, se acordă o 
reducere a impozitului de 75% 
pentru firmele care investesc cel 
puțin 5,7 milioane de dolari, iar suma 
rezultată din reducere este 
reinvestită în Slovacia. în Polonia, 
firmele care au investit cel puțin 2 
milioane ECU pot să-și deducă 
această sumă din veniturile obținute 
în anul respectiv și în următorii trei 
ani, până la 25% anual, ceea ce 
reprezintă o reducere cu 30-40% a 
impozitului. în România nu există 
asemenea facilități.

Cele mai complexe 
reglementări în funcție de acest 
criteriu-aparțin Ungariei și Bulgariei 
Ungaria acordă o scutire totală la 
plata impozitului pe 10 ani, dacă 
valoarea investiției este de 15 
milioane de dolari, cu condiția ca 
investiția să fie făcută într-o zonă 
subdezvoltată sau într-un județ cu 
șomaj mai mare de 15% în ultimii 
doi ani, ca vânzările nete să crească 
•anual cu cel puțin 5% din valoarea 
investiției și ca numărul de angajați 
să crească, începând cu al doilea 
an, cu 100 de persoane. Bulgaria 
oferă scutire de plata impozitului în 
primul an de activitate și scutire pe 
trei ani, plus o reducere în următorii

celorlalte tari din» Europa
doi ani, dacă participarea statului 
este mai mică de 33%, dacă s-au 
efectuat toate plățile din contractul 
de privatizare, profitul net este în 
creștere și 50% din suma rezultată 
în urma scutirii de impozit este 
reinvestită - sau dacă participarea 
străină depășește 50%, capitalul so
cial depășește 5 milioane de dolari 
și peste 50% din suma rezultată în 
urma scutirii de impozit este 
reinvestită. în România nu există 
asemenea facilități.

Țările central și est-europene 
acordă stimulente fiscale și în funcție 
de destinația fondurilor investite. în 
Polonia, firmele care cheltuiesc 
pentru aplicarea unor licențe, patente 
sau pentru utilaje destinate 
producerii de echipamente medicale 
sau pentru implementarea 
standardului de calitate ISO 9000 pot 
beneficia de o reducere a impozitului 
pe profit de până la 35%, respectiv 
de până la 15% pentru veniturile 
obținute din reciclarea deșeurilor, 
prelucrarea produselor agricole, ma
rine, din navigație și construcții. în 
Republica Cehă, Polonia, Lituania, 
Estonia, Slovacia și România, 
bunurile și echipamentele care 
reprezintă aport la capital sunt scutite 
de taxe vamale, reglementare 
nuanțată de la caz la caz (în Polonia, 
li se aplică TVA 0%; în Slovacia, 
scutirea este valabilă numai dacă 
partea străină reprezintă ce! puțin 
35% din investiție, iar valoarea 
acesteia este de minimum 285.000 
dolari). Firmele care importă materii 
prime sau echipamente în vederea 
obținerii de bunuri destinate 
exportului sunt scutite de taxe de 
import în Republica Cehă și Bulgaria. 
Investițiile în active materiale 
beneficiază de o reducere a 
impozitului de până la 40%, în

Slovenia, iar pentru investițiile în 
mijloace fixe se pot reduce 10% din 
valoarea investiției, în Republica 
Cehă.

Regimul de amortizare 
accelerată (posibilitatea deducerii 
progresive din profitul impozabil a 
prețului utilajelor) se practică în Re
publica Cehă, Polonia și România, 
în privința deducerilor din profitul 
impozabil, se deduc: o cotă din 
prețul de achiziție a activelor (10% 
- în Republica Cehă, 20% - în 
România, numai pentru 
echipamentele tehnologice); 
sumele reinvestite, până la 25% din 
profitul net (Estonia). Cheltuielile cu 
amortizarea și cele cu reclama și 
publicitatea sunt deductibile din 
profitul impozabil exclusiv în 
România.

Recuperarea pierderilor anuale 
se poate face din profiturile obținute 
în următorii șapte ani (Republica 
Cehă), cinci ani (România, 
Slovenia, Bulgaria), trei ani 
(Polonia).

Există, de asemenea, facilități 
speciale pentru firmele care 
investesc în zone cu șomaj ridicat 
(Ungaria, Polonia, Republica 
Cehă), pentru firmele care 
angajează șomeri (Slovacia, 
Slovenia) sau persoane cu handi
cap (Estonia), pentru firmele mici 
și mijlocii (Republica Cehă, 
Lituania). în România nu există 
asemenea facilități.

în fine, România este singurul 
dintre cele zece state în care nu 
există o instituție specializată în 
atragerea investițiilor străine, ci 
doar un Departament de 
Promovare a Investițiilor Străine, 
constituit în cadrul Ministerului 
Privatizării. (MEDIAFAX)

LA CULES
DE ROȘII

Poliția italiană a arestat, 
zilele trecute 211 imigranți 
clandestini, dintre care 166 
lucrau la negru, la cules de 
roșii, în regiunea Bari, din 
sudul Italiei, informează AFP, 
care citează surse polițienești.

Patruzeci și cinci dintre 
imigranți tocmai debarcaseră 
în Italia, fiind arestați în cursul 
mai multor operațiuni 
polițienești. Pe litoralul din 
Otrante au fost reținuți 13 kurzi 
irakieni și 15 albanezi din 
Kosovo, dintre care cinci copii 
și două femei. Cu toții au fost 
găzduiți, temporar, într-un 
centru special amenajat, din 
portul Otrante.

Poliția de frontieră a reținut 
10 albanezi în apropiere de 
Brindisi și alți șapte locuitori 
din provincia iugoslavă 
Kosovo, în apropiere de Bari.

Poliția italiană a mai 
efectuat o serie de razii în 
fermele agricole din regiune, 
în cursul cărora a descoperit 
166 de imigranți clandestini, 
care lucrau fără contract de 
muncă. Majoritatea erau 
albanezi și nord-africani.

Italia, care se confruntă cu 
un aflux de imigranți, în 
ultimele luni, a fost nevoită să 
semneze acorduri în vederea 
repatrierii cu mai multe state. 
Ministrul italian de Interne a 
declarat, că 392 de imigranți 
clandestini, sosiți în Italia din 
iulie până acum, au fost deja 
repatriați în țările de origine.
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Remediu pentru tensiunea arterială
Slujba de duminică și citirea Bibliei cu 

regularitate, recomandate pentru sănă
tatea sufletului, ar putea fi un remediu 
pentru tensiunea arterială ridicată, afirmă 

i cercetătorii americani în revista "Inter
national Journal of Psychiatry in Me
dicine", citată de AFP. Studiind peste 
2v300 de persoane de peste 65 de ani 
membre ale unei comunități protestante 
din Carolina de Nord, echipa de cercetători 
de la Universitatea Duke din Durham a 
constatat că cei care respectă cu asi
duitate toate practicile religioase au, în 
medie, o tensiune arterială mai scăzută cu 
40 la sută decât a celor mai puțin con
știincioși.

De asemenea, medicii au constatat că 
obișnuiții misei săptămânale au în medie

o tensiune arterială diastolică (mărime 
direct proporțională cu riscul congestiei 
cerebrale și cel al accidentului cardiac) 
mai mică decât cei care nu vin cu regu
laritate la biserică. Această legătură între 
practica religioasă și tensiunea arterială 
este mai puternică în cazul persoanelor 
de culoare și al celor între 65-74 de ani. 
"Această diferență este importantă și 
semnificativă clinic", a explicat coor
donatorul echipei, Harold Koenig. Autorii 
studiului au precizat, totuși, că rezultatele 
"ar putea fi limitate de localizarea geo
grafică a eșantionului studiat".

în cursul studiilor precedente ale echi
pei, acești savanți au demonstrat o legă
tură directă între activitatea religioasă și 
sistemul imunitar al persoanelor vârstnice.

Chibzuință în folosirea 
frigiderului

Frigiderul este nelipsit din gospodăriile moderne ale zilelor 
noastre. El are anumite reguli, care trebuie cunoscute de către 
gospodine, pentru a-l folosi în condițiuni eficiente și cu lungă durată. 
Se va așeza într-o încăpere mai răcoroasă. El trebuie să stea drept, 
să nu fie înclinat sau să oscileze. Chibzuință gospodinei face ca 
fiecare compartiment al frigiderului să fie cât mai bine folosit. 
Alimentele care se introduc în frigider trebuie să fie foarte curate, bine 
ambalate. Nu se vor așeza în farfurii descoperite sau împachetate în 
hârtii de ziar etc. Carnea nu se pune în frigider în ambalajul în care 
a fost adusă de la magazin și mai cu seamă nespălată. Se găsesc în 
comerț recipienți din materiale plastice, celofan, pergament, pungi din 
polietilenă.

Nu se vor introduce în frigider vasele cu mâncare caldă. Se va 
lăsa mâncarea să se răcească și apoi se va pune la rece. Altfel 
frici derul se va aburi și pe pereții lui interiori se va scurge apă. Nu 
puneți alimentele înghesuite, căci nu va mai circula aerul rece printre 
ele și le va dăuna'. Chibzuință în așezarea alimentelor în frigider 
prelungește viața acestuia,.căci nu va fi suprasolicitat în sarcina 
electrică. Frigiderul pus în priză nu se deschide curent ca orice dulap. 
P!erde temperatura și se consumă în zadar. Se și uzează mai rapid. 
Se recomandă reglarea termostatului pentru temperaturi medii. După 
nevoi se va căuta să nu se umble toată ziua la reglarea temperaturilor.

Frigiderul se dezgheață lent o dată pe săptămână, când se curăță. 
La plecarea în concediu lăsați ușa deschisă, să se aerisească. 
Bineînțeles după^d a fost dezghețat și curățat.

f Dinții
i premierului
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• Consilierul de stat în Gu- 1 
I vernul României Petrișor Peiu a I 

| precizat că premierul Radu Va- | 
Isile și-a tratat doi dinți și și-a . 

făcut o lucrare dentară după 1 
| vizita oficială pe care a între- |
| prins-o în Israel. Peiu a arătat că | 
J operația a fost făcută de un prie- . 
I ten al premierului Radu Vasile și I 
| a costat 2.000 de dolari. "Dacă | 
■ ar fi costat 50.000 de dolari, cum ■ 
! a apărut în presă, această sumă ! 
I ar fi ajuns pentru 25 de dinți, dar I 
| dânsul e oltean și nu poate avea | 
I decât 24", a spus consilierul de ■ 

stat. I
k__________________________ y

Finanțarea»
Banca Mondială va finanța dezvoltarea 

celor mai sărace zone din România prin 
acordarea unui împrumut de 20 milioane 
dolari, în cadrul programului Fondului 
Român de Dezvoltare Socială, care are o 
finanțare de 45 milioane dolari. Acești bani 
vor fi folosiți pentru reparații sau construcții 
de drumuri, puțuri de apă, rețele de electri
ficare. Pentru bătrânii nevoiași și săracii cu 
probleme de sănătate vor fi construite 
adăposturi.

"Așteptăm de la localitățile cu probleme 
să facă programe pentru dezvoltarea infra
structurii rurale, pentru programe de asis
tență socială și pentru a ajuta săracii să se 
implice într-o afacere aducătoare de profit, 
astfel încât în timp să scape de sărăcie", a 
declarat Farid Dhanji, adjunct șef al misiunii 
Băncii Mondiale de la București.

dezvoltării
Pentru a beneficia de acești bani, 

autoritățile române vor prezenta pro
iectele specialiștilor Băncii Mondiale, 
împrumutul va fi destinat unui număr de 
aproximativ 600 mii de oameni, adică 
12% din săracii României, estimați la 
cinci milioane de oameni. Programul de 
finanțare va fi supus aprobării con
ducerii Băncii Mondiale în această 
toamnă.

Conform criteriilor băncii, peste 20% 
din populația țării trăiește sub pragul 
sărăciei. Cei mai defavorizați sunt țăranii, 
ale căror venituri sunt de două ori mai mici 
decât cele ale orășenilor.

Cele mai sărace județe din România 
continuă să rămână Vaslui, Botoșani și 
lași. Multe sate sărace există însă și în 
zonele din sudul țării și Dobrogea.

Implant de os uman
Un os al degetului mare de

• la mână, dezvoltat plecând de la 
| celule umane, a fost implantat 

| pentru prima aată la un om, la 
J Facultatea de Medicină a Univer- 
I sității Worchester din Massa- 
| chussetts, transmite AFP.
• Raul Murcia, în vârstă de 37 
■ de ani, și-a pierdut degetul mare 
I de la mâna stângă de la nivelul 

| articulației, într-un accident, la 
I începutul verii. Recuperând ce-
• lule din osul secționat, profesorul 
| Charles Vacanti, specialist în

cultura țesuturilor, a reușit să le 
multiplice în laborator.

Săptămâna trecută, un chi- | 

rurg a implantat la capătul osului | 
amputat o proteză în forma osu- . 
lui care lipsește, pe care au fost I 
plasate celulele respective. Aces- | 
tea se vor dezvolta în continuare ■ 
și vor umple cavitățile protezei, * 
formând din nou un os veritabil. I 

Folosirea propriilor celule ale | 
pacientului va elimina orice risc . 
de respingere din partea orga- ■ 
nismului, au precizat medicii. |

j Un octogenar portughez înșelat*
| Un octogenar și-a pierdut toate economiile, fiind convins de un | 
■ escroc să schimbe toți banii în bancnote euro, transmite AFP. s 
• Abordat de un așa-zis angajat al unei bănci, bătrânul a fost • 
| convins că Banca Portugaliei va retrage din circulație bancnotele |

| obișnuite. El i-a dat escrocului 1.300.000 de escudos (peste 7.000 | 
. de dolari) și a așteptat ca acesta să se întoarcă de la mașină, unde . 
I a spus el că are niște euro. Așteptarea i-a fost zadarnică. Mai mult ■ 
| decât atât, bătrânul i-a dat "funcționarului de la bancă" și niște | 
■ obiecte din aur, pentru a rotunji suma de euro pe care urma să o ■ 
* primească. . *

------:-----------------  
îngrijirea 

plantelor de 
cameră

Trebuie să știți că plantele 
de cameră se tem foarte mult de 
curenții de aer. E drept că aerul 
și lumina sunt absolut necesare, 
evitați însă să le expuneți la 
soare puternic sau la curent. Nu 
le curățați, stropindu-le. Ștergeți 
însă destul de des praful de pe

■ Temperatura trebuie să fie 
nde și maxi

mum 22 grade. Evitați schim
bările bruște de temperatură, 
veciră’atea surselor de căldură 
.caloriferul, soba).

Stropitul să se facă cu apă la 
temperatura camerei. Trei-patru 
stropituri pe săptămână sunt 
suficiente. Nu le mutați dintr-un 
loc în altul, dar la 2 ani, plantele 
trebuie schimbate în alte ghi
vece.

PE ARȘIȚA ASTA, BEREA E BUNA!
Consumul de bere înregistrat, în primele șase luni ale anului 1998, 

în România, a depășit cu 1,5 milioane de hectolitri consumul 
înregistrat în întreg anul 1997, a declarat agenției MEDIAFAX preșe
dintele Asociației Berarilor din România, Virgil Mailat.

Potrivit centralizărilor, în prima jumătate a acestui an, românii au 
băut 4,681 milioane de hectolitri de bere adică 936 de mii de sticle de 
bere. în anul 1997, a fost înregistrat, la nivelul întregii țări, un consum 
de 3,454 milioane de hectolitri de bere (691 de milioane de sticle).

Președintele Asociației Berarilor din România, Virgil Mailat, afirmă 
că în anul 1998 industria românească de bere se va revigora în urma 
consumului mare înregistrat până în prezent. El estimează că în acest 
an, consumul de bere va depăși consumul record înregistrat în 
România în 1988 care a fost 51 de litri pe cap de locuitor. Mailat spune 
că potrivit centralizărilor preliminarii consumul de bere din lunile iulie 
și august este cel mai mare înregistrat vreodată în această perioadă. 
El consideră că decizia Ministerului Finanțelor de a timbra băuturile 
a stimulat consumul de bere din România.

Președintele Asociației Berarilor afirmă că producătorii de bere din 
România întâmpină numeroase dificultăți din cauza faptului că producătorii 
particulari de hamei fixează prețuri apropiate de cele ale hameiului din 
import. Virgil Mailat susține că această situație îîdetermină pe producătorii 
de bere din România să recurgă la importuri de hamei și malț.

Virgil Mailat a mai declarat că, în cursul lunii septembrrie, va 
depune o adresă la Ministerul Finanțelor prin care va solicita intro

ducerea unui sistem diferențiat de accize la hameiul și malțul din 
import în funcție de capacitatea de pwoducție a importatorului. Mailat 
propune ca fabricile de bere cu o capacitate de producție de până la 
150.000 de hectolitri să beneficieze de accize mai mici decât fabricile 
de bere mari. El spune că sistemul diferențiat de accizare va permite 
supraviețuirea fabricilor de bere mai mici.

NORD-COREENII MOR DE FOAME
Foametea a provocat, în ultimii trei ani, moartea a circa 2,4 

milioane de nord-coreeni, a afirmat la Beijing o delegație a Con
gresului american, care a efectuat o vizită de o săptămână în Coreea 
de Nord, informează AFR "între 300.000 și 800.000 de persoane mor 
în fiecare an din cauza penuriei alimentare. Această situație se 
înregistrează de trei ani, afectând o populație de 23 de milioane de 
oameni", a declarat, la întoarcerea din Coreea de Nord, Mark Kirk, 
membru al comisiei pentru relații internaționale a Camerei Repre
zentanților.

"La Hyesan, în apropiere de granița cu China, am văzut liceeni de 
15-16 ani a căror statură este jumătate față de cea a adolescenților 
americani de aceeași vârstă. Ei suferă de prea mulți ani de mal- 
nutriție", a adăugat congresman-ul american. El a spus că a văzut într- 
un spital o fetiță de 11 ani care nu cântărea decât 15 kg.

Regimul de la Phenian a devenit în întregime dependent de 
importuri, pentru a se aproviziona cu alimente, după trei ani de 
catastrofe naturale care au agravat criza economică provocată de 
destrămarea URSS, sustinătoarea tradițională a Coreei de Nord. 

_______________________ ’ _______ J__________________________Jj

Un pericol 
pentru sănătate

Aparatura din secțiile de ra
diologie este extrem de veche și 
uzată, cantitatea mare de radiații 
emisă punând în pericol viața 
pacienților și a personalului me- 
dico-sanitar, a declarat agenției 
MEDIAFAX Hajdu Gâbor, minis
trul Sănătății.

Potrivit statisticilor Ministe
rului Sănătății, fiecare român 
face, în medie, o dată pe an, un 
examen radiologie (pulmonar, 
dentar, abdominal etc.).

Achiziționarea aparaturii de 
radiologie necesită fonduri foarte 
mari. Conducerea Ministerului 
Sănătății va solicita Executivului 
o garanție guvernamentală de 
300 de milioane de dolari pentru 
obținerea unui împrumut extern, 
necesai achiziționării unor apa
rate radiologice noi.

Numărul gravidelor 
infectate cu I B s-a 

triplat
Numărul gravidelor infectate 

cu virusul HIV sau care suferă 
ae diverse afecțiuni cu transmi
tere sexuală s-a triplat în 1998, 
fuțâ de anul precedent, a decla
rat prosei Sorin Puia, șef secție 
drn cadrul Spitalului de Obstre- 
tică și Ginecologie "Panait Sîrbu" 
Ducurești. înmulțirea bolilor cu 
‘r=insmitere sexuală în rândul 
/iitcarelor mame are drept cauză 
iipsa efectuării obligatorii a tes
telor HIV în primele luni de sar
cină, dar și ignoranța gravidelor 
care nu se prezintă la medic 
pentru efectuarea controalelor 
periodice sau a investigațiilor 
necesare în astfel de cazuri, au 
spus specialiști din mai multe 
clinici de profil.

S-a mai precizat că tot mai 
multe gravide internate în clinica 
bucureșteană din Giulești au 
sifilis, hepatită sau SIDA, motiv 
pentru care ele solicită, adesea, 
întreruperea sarcinii.

Deși numărul acestor bolnave 
este tot mai mare, fondurile spi
talelor de specialitate rămân insu
ficiente pentru efectuarea obliga
torie a testelor HIV. "Pentru tratarea 
unui nou născut seropozitiv sunt 
necesare, anual, sute de milioane 
de lei. Introducerea obligativității 
testului HIV pentru toate viitoarele 
mame ar contribui la reducerea, 
chiar oprirea, înmulțirii copiilor 
infectați cu HIV, micuți condamnați 
la moarte înainte de a se naște", a 
adăugat doctorul Puia.

O parte din coca 
navei Titanic

O parte din coca navei Titanic, cântărind 20 
de tone, a fost adusă la suprafață de către 
cercetătorii canadieni și americani, transmite AFP.

Expediția de recuperare este finanțată în 
parte de postul de televiziune Discovery Channel, 
care a anunțat că o bucată mare din coca navei 
se află la bordul vasului Abeille, care adăpostește 
echipa de cercetători.

Placa recuperată are 6,5 metri lungime și 
patru lățime. Ea provine de pe puntea de clasa 
întâi a Titanicului și va ajuta cercetătorii să 
înțeleagă de ce s-a scufundat "cea mai sigură 
navă din lumd", cum era numit vasul la vremea 
reșpectivă. Fragmentul a fost găsit la 16 kilometri 
distanță de epavă. O primă tentativă de recu
perare a sa, în 1996, a eșuat.

Expediția actuală, ca și cea din 1996, are ca 
scop determinarea cauzelor catastrofei care a 
dus la moartea a 1500 de pasageri din cei 2200 
de pe Titanic. Acesta s-a scufundat pe 4 aprilie 
1912, după ce s-a ciocnit cu un aisberg, în 
Atlanticul de Nord.

Alpiniști români în munții Himalaya
Membrii unei expediții românești în 

munții Himalaya au descoperit filme foto și 
alte obiecte care se presupune că aparțin 
unor alpiniști japonezi dispăruți în urmă cu 
15 ani pe versantul Nanga Parbat. Patru 
dintre cei zece membri ai grupului de 
alpiniști români au găsit, la altitudinea de 
aproape peste 7000 de metri, în drum 
către vârful Nanga Parbat (8125m), rămă
șițele unei tabere de exploratori: bucăți 
dintr-un cort, saci de dormit, lapte con
densat, primusuri și un film foto. Filmul 
foto, perfect conservat, a fost găsit într-o 
bucată de gheață. După developare, el a 
scos la iveală imagini dintr-o expediție 
japoneză în Himalaya, despre care se 
presupune că este cea din 1983, ai cărei 
membri, în număr de cinci, nu au mai fost 
găsiți. Pozele îi înfățișează pe doi dintre 
alpiniștii japonezi.

Câteva zile mai târziu, după ce alpi
niștii români au coborât la 3500.m, ei au 
descoperit pe o stâncă din apropiere, 
inscripționate în piatră, numele unor alpi
niști dați dispăruți. Pe stâncă erau scrise

numele a trei alpiniști japonezi - S. lida, 
M. Yamada, Y. Takamori - precum și aata 
- 7.12.1983. Corpurile acestora nu au fost 
găsite, cel mai probabil ei căzând victime 
ale unei avalanșe după ce și-au instalat 
tabăra la altitudinea de 7000 de metri.

Expediția brașoveană "Nanga Parbat 
1998", organizată de Clubul Alpin Român 
Transilvania și finanțată de PRO TV Bra
șov, a plecat spre Pakistan, în data de 25 
mai. Traseul stabilit era ruta numită 
"Shell", explorată pentru prima dată, în 
1976, de un alpinist austriac.

Membrii expediției au fost: Alexandru 
Floricioiu, șeful expediției, Ladislau Hathăzi, 
Florin Ularu, Daniel Marc, Szocs Imre, Mihai 
Soare, Sorin Păltănea, Kurt Hans Schnabel, 
Sorin Muntz si medicul grupului, Florin 
Bogdan. Alpiniștii români au atins altitudinea 
maximă de 7850 m. Din cauza vremii nefa
vorabile, ei au fost însă nevoiți să renunțe la 
încercarea de a pune steagul românesc pe 
unul dintre cele 14 vârfuri de peste 8000 m 
din munții Himalaya. Expediția românească 
a revenit în țară pe 21 iulie.
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Reflects*
săptămânii

"Arta are asemeni 
focului o putere de su
blimare. Chiar otrava și 
urâtul trecute prin fla
căra sa purificatoare 
vor da naștere ia 
frumos ".

V

vme mm
Cu VICTOR HUGO

"Arta dăruiește aripi, nu cârji".
"în domeniul artei nu există lumină fără căldură".
“Arta este generatoare de civilizație, așa cum floarea răs

pândește parfum".
"A fi sensibil la artă înseamnă a fi incapabil să faci un rău".
"Istoria trece, arta rămâne".
"Arta este eternă".
"Un sunet sublim e-ntreaga artă".
"Arta are văi răcoroase în care sufletele se apleacă să guste 

poezia râurilor sacre".
"Toți gânditorii, fără a căuta ce are sfârșit sau început, 

sculptează aceeași stâncă, stânca infinită a artei".
"Marele crez al artei este fraternitatea".

—...............

Pastile contra 
prostiei

d "înțeleptul își schimbă părerea, prostul niciodată".

d "Marea înțelepciune a omului constă în a-și cunoaște 
prostiile".

4 "începutul înțelepciunii e sfârșitul prostiei".

d "Omul prevăzător se înșală o dată, prostul de două 
ori".

i "înțeleptul își amintește de prieteni întotdeauna, omul 
prost numai la nevoie".

4 "Niciodată n-o lua înaintea unui înțelept; niciodată nu 
merge în urma unui prost".

<5 "Prostul se gândește la avere, înțeleptul la fericire".

J "Mai bine dojana celui înțelept decât lauda prostului".
•* "Mai bine înțelept între cei morți decât prost printre 

vii".
d "înțeleptul e liber, prostul e sclav".

' "Prostul ridică tonul, înțeleptul doar zâmbește".
d "Este o mare artă să rămâi înțelept printre proști".
d "O singură zi a unui înțelept e mai prețioasă decât 

întreaga viață a unui prost".
<5 "Dacă înțelepții n-ar greși, proștii s-ar spânzura".

4 '®urerea prostului o vindecă timpul; durerea înțe
leptului o‘vindecă mintea".

"Pățania învață pe proști, prudența pe înțelepți", 
d "înțeleptul vorbește despre ce vede, prostul despre ce 

aude".

Sonet cu răbdări prăjite
Deși e vară și e vreme bună,
Iar oamenii normali sunt în vacanță, 
Aleșii noștri, dându-și importanță, 
Ne dau prin TVR câte-o minciună;

Și brav e că o fac cu nonșalanță,
Crezând și-acum că gloata e 

nebună,
Iar spusa lor e-a faptelor arvună -
O pledoarie plină de prestanță.

Noi trebuie să credem că, de mâine, 
Dorinți și visuri ne vor fi-mplinite, 
Că, sigur, ne va fi cu mult mai bine 
Trecuți de faza "ființe necăjite", 
Și-având Reformă, din belșug, pe 

pâine,
Condimentată cu răbdări prăjite.

Dumitru HURUBĂ

g CLEPSIDRA

Dumnezeu sau 
ochii dracului?

Pe vremuri, la țară când 
se spunea despre cineva că 
e un om "fără Dumnezeu" era 
o dojana și o jignire. Azi cre
dința în Dumnezeu se trans
formă cu ușurință într-un mo
tiv de profit, un mijloc de par
venire facilă. Mă întreb câtă 
credință are acel părinte ce 
își reneagă fiul doar pentru 
că nu vrea să adere la noua 
religie pe care el a desco- 
perit-o pentru că i s-au oferit 
multe ajutoare. Banii sunt 
ochii dracului, o știm cu toții. 
Și dacă iubirea nu se poate 
cumpăra, se pare că credința 
da!

Dar oare ce fel de cre
dincios al lui Dumnezeu este 
cel care bea, înjură și își 
urăște copilul? Unde e 
schimbarea? Asta o fac și cei 
necredincioși. Isus a permis 
lui luda să-l vândă pe 30 de 
arginți, El a fost blând și ier

tător, cum oare atunci un pă
rinte ce se numește credin
cios nu-și poate ierta copilul 
și nu-i poate accepta credința 
și religia în care tocmai el 
părintele l-a botezat și l-a 
crescut?!

întoarcerea la Dumnezeu 
se poate face chiar în religia 
în care ai fost botezat de mic, 
în religia bunilor și străbunilor 
tăi, nu cred că e necesară 
convertirea la o altă religie... 
chiar dacă acolo vin ajutoare 
materiale și bănești. Nu o 
religie în sine este "pașa
portul" spre viața veșnică ci 
însăși credința! Rămâi unde 
ești și acolo întoarce-ți chipul 
și sufletul spre Dumnezeu.

Să fii atras de credința în 
Dumnezeu și nu de avan
tajele pe care le obții aderând 
la o anumită religie!

Ina DELEANU

în fața unui mormânt, 
/ un bărbat bine plânge cu hohote:

- Oohh! De ce a trebuit să 
. mori tocmai tu?

înduioșat de lamentările 
bărbatului, atât de sfâșietoare, 

' cineva care se plimba prin cimitir 
i se adresează:

/ - Nu vă supărați, era tatăl
sau vreun frate?

/ - Nu, domnule... Era primul
soț al nevesti-mii!

© - De ce ați jefuit tocmai
. acest magazin? - întreabă 

1 judecătorul.
- Pentru că e aproape de 

/ casă și n-am vrut să-mi las
apartamentul gol mult timp. Doar 

/ știți bine ce vremuri nesigure 
trăim...

Doi soți s' ,u de vorbă: .
- Știi că vecinii noștri, Costel ’ 

și Anuța, divorțează?
- Dar de ce? Un cuplu atât ' 

de simpatic... Șl cine-i de vină?
- Bărbatul, evident! S-a întors \ 

din delegație cu o zi mai devreme...

© între prieteni:
- Străbunicul meu a venit in y 

America în căutarea libertății, dar 
n-a găsit-o; străbunica mea a . 
sosit cu următorul vapor...

© Un polițist, ajungând din \ 

urmă o mașină care circula 
periculos, îi spune șoferi/ui:

- Ah, marcă japoneză... 
sunteți desigur un kamikaze...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

5

ș

LegileluiGavto
Adevărurile mele

Unele adevăruri, desigur, ar putea fi și altfel, dacă n-ar fi ale mele.
Legea datului in bobi

Când crezi în minuni, te vei lovi de ele la tot pasul.
Don Juan argumentează

Femeile sunt schimbătoare pentru a mai tempera nestatornicia 
bărbaților.

Extras din eseul "Viața in cerc"
Adesea alergăm spre viitor cu speranța că vom prinde o clipă 

din trecut.
Citat din lucrarea "Practica și teoria"

E mai ușor să acuzi minciuna decât pe mincinos.
Legea privitului peste gard

Când jinduiești prea mult la grădina vecinului, a ta rămâne-n 
paragină.

Nu mai fi superstițios
Păstrează doar superstițiile care îți convin.

Din categoria "Toate la timpul lor"
Natura nu ne dezvăluie secretul gravitației pentru că prea am 

luat-o razna.
Din tratatul (in curs de apariție) "Toți suntem egali"
Prostul și deșteptul când se privesc, uimirea e reciprocă și la fel 

de profundă.
Aria nemuririi

Ne naștem cu fiecare clipă. Probabil și cu ultima.

'"Âșc/ffr
din jurnalul lui Jules Renard

îs. "Dacă ne-am gândi la 
tot norocul pe care l-am avut fără 
să-l merităm, n-am îndrăzni să 
ne mai plângem”.

îs. "Gustul morții nu poate să 
meargă fără dezgustul pentru rest".

îs "Nu te poți vindeca de 
boala scrisului decât căzând 
bolnav într-adevăr, bolnav de 
moarte, și să mori".

îs "Talentul? Să vezi ade
vărul cu ochi de poet".

PULBERE DE STELE '-

îs "Nopți fără somn, nopți 
lungi în care creierul se iluminează 
ca un mare oraș. Și ce defilare 
frumoasă de visuri pe care le crezi 
realitate! Dimineața nu mai sunt. 
Măturător neînduplecat, deștep
tarea a împins totul la canal..."

3 Regulile de fier ale lui Ray
Măsoară ca un micrometru, precis, 
însemnează cu o cretă, discret.
Taie cu securea, definitiv
3 Legi pentru birouri

1. Mașinile defecte vor funcționa perfect când va apărea 
reparatorul.

2. Plicurile și timbrele care nu se lipesc când le umezești tu, se 
vor lipi de alte lucruri, când nu vrei tu.

O Ghid de buzunar pentru științele moderne
1. Dacă e verde sau se agită, e biologie
2. Dacă miroase urât, este chimie.
3. Dacă nu funcționează, este fizică.
3 Extensiile lui Cert la ghidul de buzunar al științelor modeme
1. Dacă e de neînțeles, e matematică.
2. Dacă nu are sens, este ori economie, ori psihologie.

Selecție de /. LEAHU

Actrița care a devenit una 
dintre cele mai mari stele ale es
tradei și ecranului zilelor noas
tre, cea care a "luat" practic 
cvasimajoritatea premiilor con
stând în "Oscar"-uri, "Globuri de 
aur", premii "Emmy" și "Discuri 
de aur" și de platină, este JULIE 
ANDREWS. S-a născut în sub
urbia londoneză Walton-on- 
Thames la 1 octombrie 1935, 
într-o familie de artiști.

Debutează pe scenă în 
1947 și după succesele din tea
trele muzicale londoneze, debu
tează pe Broadway, în "mu- 
sical"-uri, afișul cu "My Fair

Lady" fiind neschimbat doi ani! 
Walt Disney o lansează în "mu- 
sical"-ul "Mary Poppins" - 1964, 
regia Robert Stevenson, obținând 

O "guvernantă" 
cucerește 

lumea
premiul "Oscar". Urmează suc
cesul succeselor sale, cu "mu- 
sical"-ul "The Sound of Music" 
(Sunetul muzicii) - 1965, în regia 
lui Robert Wise, în rol de guver
nantă a copiilor unui văduv, obți
nând cel de-al doilea "Oscar".

După "Darling Lili" -1969, re
gia Blake Edwards (soțul ei), se 
retrage de pe ecran, face înre

gistrări și efectuează un lung 
turneu în Europa, Japonia și 
Australia. Atunci când se 
credea că a spus "Good bye" 
ecranului, soțul ei îi încredin
țează rolul titular în "Ten" (Zece) 
-1978 și "The Man Who Loved 
Women" (Bărbatul care iubește 
toate femeile) - 1983.

Din filmografia ei mai men
ționăm filmele "Torm Courtain" 
(Cortina sfâșiată) - 1966, regia 
Alfred Hitchcock, "Star" 
(Steaua) - 1968, regia Robert 
Wise și "Top Secret" (Strict 
secret) -1976, în regia lui Blake 
Edwards. De asemenea, apare 
într-un rol dramatic în "Duet for 
One" (Solo pentru doi) - 1986, 
regia Andrei Konczalowsky.

Adrian CRUPENSCH!

ORIZONTAL: 1) Strălucirea perle
lor apărută pe zăpada unui surâs; 2) 
Discipol al răului îmbrăcat în hainele 
conștiinței - Pitoresc reprezentant al 
înaltelor splendori silvestre; 3) Măsură 
decisivă pe talerul victoriei - Voiaj de 
nuntă într-o lună de miere; 4) Mani
pulatoare uzuale într-un sistem clasic 
de comunicație - Tratament local pece
tluind exuberanțe afective; 5) Perdea 
de ceață pentru ochi în suferință - 
Simbolic antidot al repetiției scripto- 
logice; 6) Mijloc inductiv cu reacție 
acută - Ordinul vânătorilor câștigători 

•de trofee; 7) Apelativ depersonalizat cu 
atributele impoliteții - Portul fără dană 
din vremuri imemoriale; 8) Tip de for
mulare la o judecată de valoare - Sti
mulator al apetitului prin tehnica amâ
nării; 9) Viespi umane atrase de mias
mele mahalalelor - Nivelul maxim al 
acumulărilor nedorite; 10) Inconsistența 
ideatică a unor aspirații absurde.

VERTICAL: 1) Păguboși inocenți la păscutul 
oilor negre; 2) Punct de convergență pe coor
donatele timpului - Meloman notoriu privat de 
libertate; 3) Tărși împodobiți cu verdele veseliei - 
Subiect picant citit din vârful limbii; 4) Sisif modern 
în variantă feminină - Hlamidă sidefie din zestrea 
naturii; 5) Jongleur verbal la spectacolele dreptății 
(abr.) - Efect de impact cu rezonanță impresionabilă; 
6) Artificier prolific cu scântei verbale - Liant grama
tical pentru lipit contrariile; 7) Ordin laconic pentru 
supușii ogrăzii - Sistem obișnuit de accedere la o 
prezentare; 8) Săgetat furtiv pe câmpul de obser
vație - Artificiu tehnic pe calea dispariției; 9) Infinitivul 
dezolant al unei măreții apuse - Izvor nesecat de 
purtări alese; 10) Tranchilizante picante în trata
mentul insipidității.

Vasi/e MOLODEȚ
Dezlegarea careului "SIMEZE" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) PARAȘUTIST; 2) AMANA-INAR; 3) ROTI- 

ERETE; 4) ARAMIT-LUP; 5) L-TACIT-CA; 6) IB- 
LUCID-N; 7) ZAR-REGALA; 8) ARACI-ATOT; 9) 
TONA-ARACI; 10) ASIMILAȚIE.

!! MAT ÎN 2 MUTĂM
II 
II Controlul 

poziției:
Alb: Rc4, De5,
Tc1, Na7, Ne8
Negru: Rf3, p: e6

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. o - o! N~
2. Ta1 mat

1. ... Nb3
2. Ne8 mat

1. g4
2. Tf4 mat
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mareșalul Antonescu
Acest adevărat testament politic 

al mareșalului Ion Antonescu a fost 
scris în prima sa "celulă", în seara 
zilei de 23 august 1944, pe filele unei 
agende de birou pe anul 1930, care 
i-a aparținut regelui Carol II. Agenda 
a fost păstrată până în toamna anului 
1984 de către general-maior (r) 
Gheorghe Teodorescu, fost în ziua de 
23 august 1944 șef al Gărzii Pala
tului, având atunci gradul de maior. 
Generalul Gh. Teodorescu intrase în 
posesia acestei agende în dimineața 
zilei de 24 august, scoțând-o de sub 
dărâmăturile "Casei mici” a Palatului 
regal din Calea Victoriei, care fusese 
bombardată de aviația germană. 
Actualmente, agenda se află în fon
durile Muzeului de istorie a României.

Precizăm că acolo unde cuvin
tele s-au dovedit indescifrabile, s-a 
marcat locul prin trei puncte; de ase
menea, s-au păstrat prescurtările 
utilizate în original.

Astăzi 23 august 1944, am venit 
în audiență la rege la ora 15 1/2 pen
tru a-i face o expunere asupra situa
ției frontului și a acțiunii întreprinsă 
pt. a scoate țara din greul impas în 
care se găsește.

Timp de aproape 2 ceasuri regele 
a ascultat expunerea, păstrând ca de 
obicei o atitudine forțat rezervată, 
aproape indiferentă.

La expunerea mea a asistat la 
audiență dl Mihai Antonescu, l-am 
arătat regelui că de aproape 2 ani dl 
Mihai Antonescu a căutat să obțină 
de la anglo-americani asigurări pentru 
viitorul țării și i-am afirmat cu această 
ocazie că, dacă aș fi găsit înțelegere 
și aș fi putut găsi înțelegere pentru 
asigurarea vieții, libertăților și conti
nuității istorice a acestui nenorocit 
popor, nu aș fi ezitat să ies din răz
boi nu acum, ci chiar de la începutul 
conflictului mondial, când Germania 
era tare.

în continuare, i-am arătat con
versația avută, imediat la întoarcerea 
mea de pe front, in noaptea de 22/ 
‘23, cu d-nii Clodius și Mihalache și 
în dimineața zilei cu dl Gh. Brătianu.

D-lui Clodius i-am vorbit în fața 
d-lui M. Ant. pe un ton răspicat și i- 
am amintit că, atât prin dl M.Ant. de 
acum câteva luni, cât și în februarie, 
la ultima întrevedere, am arătat Ger
maniei, că dacă frontul nu se va 
menține pe linia Tg. Neamț - N. lași 
- N. Chișinău - Nistru, România va 
căuta soluția politică pentru termi
narea războiului.

l-am arătat d-lui Clodius că nici o 
țară și nici chiar Germania nu ar putea 
continua războiul în caz când 
jumătate din teritoriul ei ar fi ocupat 
și țara total la discreția rușilor.

l-am cerut, ca și dl M.Ant., să 
arate acest lucru la Berlin, să roage 
să înțeleagă poziția țării noastre în 
fața cataclismului ce o amenință și 
să-mi dea dezlegarea a trata un 
armistițiu, dorind să ieșim din această 
situație ca oameni de onoare și nu 
prin acte care ar dezonora pentru 
vecie țara și pe conducătorii ei.

Dl. Clodius a promis că va arăta 
exact dorința noastră; i-am arătat că 
noi trebuie să ne luăm libertatea de a 
ne apăra viața viitoare a neamului.

Relativ la conversația cu dl Miha
lache, deși ea a durat câteva cea
suri, totuși i-am arătat numai esen
țialul.

Dl Mihalache mi-a cerut să mă 
sacrific și să fac eu pacea, oricât de 
grele ar fi condițiile puse.

l-am răspuns că eu, fiind expo
nentul unei revoluții care m-a adus 
fără a fi pus eu la cale sau să fi avut 
vreo legătură cu ea, la conducerea 
statului, dăndu-mi mandatul să recon- 
stituiesc granițele țării, să restabi
lesc ordinea morală și să pedepsesc, 
aducăndu-i în fața tribunalului popo
rului, pe acei care... catastrofa grani
țelor și prăbușirea dinastiei. Cum țara 
îmi impusese și pe legionari și mai 
târziu și războiul, pentru a legifera 
actele mele, am cerut aprobarea țării 
pentru faptul că schimbasem din 
luptă regimul legionar pentru trădările 
sale și pentru că intrasem în război în 
aclamațiile și cu asentimentul întregii 
națiuni trecusem forțat de operațiuni 
și Nistrul.

Țara, prin câte 3 milioane de 
voturi, mi-a dat dezlegare și a apro
bat tot ce eu făcusem.

In'consecință, a accepta astăzi 
propunerile Molotov însemnează:

a) a face un act politic de renun
țare și pierderea Basarabiei și Buco
vinei, act pe care România nu l-a 
făcutpănă acum niciodată de la 1812 
și până la ultimatumul Molotov.

ham adăugat că după părerea 
mea, făcând acest act, putem pierde

beneficiul Chartei Atlanticului, în care 
Roosevelt și Churchill s-au angajat, 
printre altele, "să nu recunoască nici o 
modificare de frontieră, care nu a fost 
liber consimțită."

Azi a semna propunerea Molotov 
însemnează a lăsa mari răscruci pentru 
viitorul țării și în ceea ce privește 
granițele țării;

b) să bag țara pentru vecie în ro
bie, fiindcă propunerile de armistițiu 
conțin și clauza despăgubirilor de 
război neprecizate, care bineînțeles 
constituie marele pericol, fiindcă drept 
gaj al plății lor rușii vor ține țara ocu
pată nedefinit. Cine, am spus d-lui 
Mihalache, își poate lua răspunderea 
acceptării acestei porți deschise, care 
poate duce la robia neamului?

c) a treia clauză și cea mai gravă e 
aceea de a întoarce armele în contra 
Germaniei.

Cine poate, am arătat d-lui Miha
lache... poate să-și ia răspunderea 
consecințelor t/iitoare asupra neamului, 
a unui asemenea gest odios, când 
putem să ieșim din război oricând dorim.

Am avea bazele viitoarei politici a 
statului asigurate și i-am afirmat că 
dacă... de dl Maniu pe care l-am lăsat 
și i-am înlesnit tratativele directe cu 
anglo-americanii sau de dl Mihai Anto
nescu, care a tratat cu știința mea, eu 
nu m-aș da la o parte și aș da, dacă mi 
s-ar cere, orice conces, pentru a scoa
te România din război, luăndu-mi curajul 
și răspunderea să spun Fuhrerului în 
față că România se retrage din război;

d) a patra condiție cerută de Molo
tov și de anglo-americani este să dau 
ordin soldaților să se predea rușilor și 
să depună armele, care ne vor fi puse 
la dispoziție pentru ca împreună cu 
rușii să alungăm pe nemți din țară.

Care om cu judecată întreagă și cu 
simțul răspunderii ar putea să dea 
soldaților țării un astfel de ordin care 
odată enunțat ar produce cel mai mare 
haos și ar lăsa țara la discreția totală a 
rușilor și germanilor?

Numai un nebun ar putea accepta 
o astfel de condiție și ar fi pus-o în 
practică.

Vecinătatea cu Rusia, reaua ei 
credință față de Finlanda, țările baltice 
și Polonia, experiența tragică făcută de 
alții, care au căzut sub jugul Rusiei, 
crezăndu-i pe cuvânt, mă dispensează 
să mai insist.

Notez că atunci (când) ni s-au pro
pus acestea, situația militară a Germa
niei, deși slăbită, era totuși încă tare;

e) în sfârșit, propunerile Molotov 
mai conțineau și clauza care ne impu
nea să lăsăm Rusiei dreptul de a pă
trunde pe teritoriul României oriunde va 
fi necesar, pentru a izgoni pe nemți din 
țară. Adică, sub altă formă, prezenta 
ocupațiunea rusească cu toate conse
cințele ei.

Reamintind toate acestea d-lui 
Mihalache, el mi-a spus, ceea ce a 
constituit o surpriză pentru mine, că 
trebuie să mărturisească că d-lor, adică 
național-țărăniștii, s-au înșelat; au 
crezut în sprijinul anglo-americanilor, 
însă și-au făcut convingerea definitivă 
că aceștia sunt total nepregătiți de a 
indispune păruși și că suntem lăsați la 
totala lor discreție, ca și Polonia și 
poate alte țări. In consecință, trebuie 
să ne considerăm o generație sacrifi
cată, să ne resemnăm și să așteptăm.

l-am răspuns d-lui Mihalache că 
într-o astfel de situație este de preferat 
ca un popor, pe care-/ așteaptă, dacă 
are siguranța că îl așteaptă o aseme
nea soartă, să moară eroic, decât să-și 
semneze singur sentința de moarte.

Dl Mihalache a insistat incă o 
dată să accept să fac eu armistițiul și 
să semnez pacea, fiindcȘ condițiile 
puse sunt condiții de pace nu de ar
mistițiu (este sublinierea d-sale). Bine
înțeles, am declinat (refuzat) aceasta.

in dimineața zilei de astăzi, pe 
când eram in Consiliul de Miniștri, a 
cerut să mă vadă dl Gh. Brătianu, 
care, spre deosebire de dl Mihalache, 
mi-a declarat că vine de la o întreve
dere dintre d-nii Maniu și Dinu Brătianu, 
și că vine cu mandatul formal de la 
ambii că sunt de acord și că își iau 
alături răspunderea, dacă accept să

fac eu tratative de pace.
l-am răspuns că accept cu con

diția să mi se dea în scris acest 
angajament, să accepte ca el să fie 
publicat, pentru ca poporul să vadă 
că s-a înfăptuit unirea internă și 
pentru ca străinătatea, aliații și ina
micii să nu mai poată... prin dezbi
narea noastră.

Dl Brătianu urma să-mi aducă 
adeziunea scrisă înainte de audiența 
mea la rege, fiindcă voiam să merg la 
această audiență cu hotărârea luată, 
adică să-i pot afirma că dat fiind 
faptul că s-a realizat unirea politică 
internă, îmi pot lua angajamentul să 
încep tratativele de pace. Generalul 
Sănătescu a intervenit în discuții de 
două ori și și-a luat angajamentul, 
fără să i-l fi cerut, că-mi va aduce 
dânsul acest angajament, pentru care 
i-am mulțumit.

Cum regele spunea ca aceste tra
tative să înceapă imediat dl Mihai Anto
nescu i-a spus că așteaptă răspunsul 
de la Ankara și Berna pentru a obține 
consimțământul Angliei și America de a 
trata cu rușii. Aceasta, fiindcă Churchill, 
în ultimul său discurs, a spus, vorbind 
despre România, că "această (ară va fi 
in curând la discreția totală a Rusiei", 
ceea ce era un avertisment că vom fi 
atacați în forță și că vom fi total la 
discreția lor și că va trebui să tratăm 
mai intim cu rușii.

Acest "mai intim" legat și de alte 
indicații pe care le-am avut pe căi 
serioase, a determinat pe dl M. Anto
nescu să arate regelui că este o 
necesitate să mai aștepte 24 de ore, 
să primească răspunsurile pe care le 
așteaptă și după aceea să continue 
cu tratativele.

Eu am confirmat că sunt de acord 
cu aceste condiții, chiar cu plecarea d- 
lui M. Antonescu la Ankara și Cairo 
pentru a duce tratative directe.

in acest moment, regele a ieșit 
din cameră, scuzăndu-se față de 
mine, și discuția a continuat câtva 
timp cu generalul Sănătescu, (acesta) 
revenind cu afirmația că va aduce el 
adeziunea scrisă a d-lor Maniu, Bră
tianu și Titel Petrescu.

Când eram în curs de discuțiuni 
și mă plictiseam așteptând revenirea 
regelui pentru a pleca, regele intră în 
cameră și în spatele lui apare un 
maior din garda Palatului cu 6-7 sol
dați cu pistoalele în mână.

Regele a trecut în spatele meu 
urmat de soldați, unul din soldați m-a 
prins de braț pe la spate și generalul 
Sănătescu mi-a spus: "D-le mareșal, 
sunteți arestat pentru că nu ați vrut 
să faceți imediat armistițiu".

M-am uitat la soldatul care mă 
ținea de brațe și i-am spus ca să ia 
mâna de pe mine și, adresându-mă 
generalului Sănătescu în obrazul Re
gelui, care trecea în altă cameră cu 
mâinile la spate: "Să-ți fie rușine; aces
tea sunt acte care dezonorează un 
general". M-am uitat fix în ochii lui și i- 
am repetat de mai multe ori apostrofa.

După aceea, bruscat, am fost 
scos din cameră pe culoar, unde o 
bestie de subofițer mi-a spus să scot 
mâna din buzunar, ceea ce am refu
zat. După aceea, împreună cu dl 
Mihai Antonescu, am fost băgat la 
ora 17 într-o cameră "Safe" Fichet și 
încuiați cu cheile.

Camera nu are decât 3 m pe 2, 
este fără fereastră și fără ventilație.

După 2 ore s-a deschis ușa și ni s- 
au oferit două scaune aduse din afară.

Nu s-a avut nici o dorință de a 
se da acestei camere-celule cel puțin 
aspectul curat. Este plină de praf și 
într-o dezordine organizată.

lată cum a ajuns un om, care a 
muncit 40 de ani, ca un martir, pentru 
țara lui, care a salvat-o de 2-3 ori de la 
prăpastie, care a scăpat de la o teribilă 
răzbunare pe membrii dinastiei, care a 
luat jurământul tânărului rege în stri
gătele mulțimii care îmi cerea să dau pe 
toți din Palat pentru a fi linșați și care a 
servit timp de 4 ani, cu un devotament 
și cu o muncă de mucenic, armata 
înfrântă, țara și pe regele ei.

Istoria să judece.
Mă rog lui Dumnezeu să fereas

că țara de consecințele unui act cu 
atât mai necugetat cu căt niciodată 
eu nu m-am cramponat de putere. De 
mai multe ori am spus regelui în 
patru ochi și în prezența d-lui M. 
Antonescu că, dacă crede că este 
un alt om în țară, capabil să o ser
vească mai bine ca mine, eu îi cedez 
locul cu o singură condiție, să pre
zinte garanții și să nu fie un ambițios 
sau un aventurier.

ML Antonescu 23. Vilii. 1944 
Scris în celulă
(Din "Caietele MAGAZIN 

ISTORIC nr. 1" 1993)

FȚfr aportez: La 31 august 
I \1944, s-au deplasat la 

București generalii-locotenenți 
(I.Z.) Susaikov și Tevcenkov, căro
ra Consiliul militar al Frontului (2 
ucrainean) le-a încredințat misiu
nea să clarifice unde se află ma
reșalul Antonescu și, dacă îl des
coperă, să-l ia sub paza noastră.

La indicația generalului-loco- 
tenent Susaikov, membru în 
Consiliul militar al Frontului, gene
ralul locotenent Tevcenkov, șeful 
Direcției politice a frontului, s-a

Cum a ajuns 
Antonescu în 

mâinile 
sovieticilor?

deplasat la comandamentul ro
mân al garnizoanei general de 
corp de armată (losif) Tudorescu 
(corect, Teodorescu), și, prin 
intermediul acestuia, au fost 
convocați pentru convorbiri mi
nistrul de interne Petrescu (co
rect, Aurel Aldea) și primarul 
orașului, generalul (Victor) Dom- 
brovski.

După câteva tergiversări și 
intervenții, ei au declarat că Anto
nescu a fost arestat, locul unde 
se află nu le este cunoscut, dar 
există o persoană care îl știe.

După al doilea avertisment 
categoric al generalului-loco- 
tenent Tevcenkov, asupra faptu
lui că comandamentul militar so
vietic dorește să afle și să vadă 
unde și cum este ținut mareșalul 
Antonescu, comandantul garni
zoanei, generalul de corp de ar
mată Tudorescu, a luat legătura 
telefonică cu guvernul. După un 
timp, a sosit un om îmbrăcat în 
civil, care s-a prezentat ca fiind 
membru al C.C. al Partidului Co
munist Român, Emilian (corect, 
Emil) Bodnăraș (care) cunoaște 
bine limba rusă. La întrebarea 
unde se află mareșalul Anto
nescu, el a răspuns că acesta 
se găsește sub paza comuniș
tilor, într-o locuință conspirativă.

Atunci generalul-locotenent 
Tevcenkov, împreună cu Bodnă
raș, cu generalul-maior Burenin, 
comandantul sovietic al comen- 
duirii orașului, și cu un grup de 
40 soldați și ofițeri sovietici, drept 
pază, s-au îndreptat spre locul 
unde se afla arestat Antonescu.- 

într-o căsuță cu un etaj la 
marginea Bucureștiului, la etaj 
se afla mareșalul Antonescu, iar 
la parter - Mihai Antonescu, ge
neralul de corp de armată Vasi- 
liu, generalul de corp de armată 
Pantazi și colonelul Elefterescu.

Paza interioară a arestaților 
era compusă din zece civili înar
mați cu revolvere. Nu exista pa
ză exterioară.

Generalul-locotenent Tev
cenkov i-a comunicat lui Bodnă
raș că, din cauza pazei proaste, 
comandamentul sovietic ia asu
pra sa paza arestaților și îi va 
transporta în dispozitivul trupelor 
proprii. La aceasta Bodnăraș a 
răspuns că ar fi fost mai bine 
dacă arestații ar fi rămas pe loc 
și ar fi fost întărită paza cu sol
dați sovietici.

După respingerea acestei 
propuneri, Bodnăraș a rugat să 
fie luată și paza lor. Această ru
găminte a fost satisfăcută și trei 
comuniști români i-au însoțit pe 
arestați- spre noul loc. Bodnăraș 
a mai spus că guvernul (român) 
nu dorește ca Antonescu să 
ajungă la Moscova.

La 31 august, orele 17.00, 
grupul de arestați a fost trans
portat la punctul de comandă al 
Armatei 53, unde a stat sub pa
za noastră o noapte, iar în dimi
neața zilei de 1 septembrie a 
ajuns la punctul de comandă al 
Frontului (2 ucrainean).

R. Malinovski, /. Susaikov 
(Din "Caietele Magazin 

istoric nr. 1" 1993)
__________________________

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN 
DATA DE 19.08.1998 PENTRD 

FIRMELE DIN JUDEȚUL HDNEDOARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

SIMBOL SOCIETATE PREȚ MiN. PREȚ MAX. PREȚ MEDIU VARIAȚIE % 

CPL CARMETAPLAST 7500/e/xț. 7500iei/od 7525/ei/ad -1

CON CONDOR DEVA 0 0 0 0

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚ MIN. PREȚ MAX. PREȚ MEDIU VARIAȚIE %

AUE ALIMENTARA HO. 2200lei/uct. 2200/ei/ad. 2200/ei/ad 0

CSIA CAS1ALDEVA 2000lei/ad. 2000/ei/ad. 2000lei/ad 0

HABE HABER HAȚEG I60lei/od. 170lei/od. 164,85/ei/ad +0,11

MĂRN MARMOSIM 1800iei/od. 2000/ei/od. 1970,0! lei/od 4,50

PANC PANICORHD. 320leț/cd. 320!ei/ad. 320tei/ad ■1,40

S/DG SIDERURGICA lEOOie/od. 1700/ei/ad. 1649,37!ei/ad

ULP! ULP1ADEVA B40ki/ad. 840!ei/ad. 840lei/ad 0

Căderea prețurilor bursiere nu s-a oprit în ședința 
din 19.08, dar s-a încetinit. Indicele compozit Bet C 
care reflectă evoluția prețurilor tuturor acțiunilor ■ 
cotate la bursă a scăzut cu 11,19puncte, variind cu - 
1,81 %.

SVM Active International
Agent de valori mobiliare 

Marcela LOVIȘTE

Deva, Str. E. Gojdu, nr.83, tel: 227094
Vă oferă:

0 PRESTĂRI SERVICII
^reparații în construcții și instalații;
' fabricare de betoane, mortare, prefabricate 

din beton;
^lucrări de înveiitori, șarpante;
^lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală;
Mucrări de izolații și protecții anticorozive;
^lucrări de instalații electrice;
%>lucrări de pardoseli și placare a pereților;
^lucrări de zugrăveli și vopsitorii.

0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
construcții și instalații

0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 
EN DETAIL

imateriale de construcții;
ielemente de dulgherie și tâmplărie;
iambalaje din lemn.
0 ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

SjtetfCH mici - c/eita hmw!

Filiala Electrocentrale 
Deva

Aduce la cunoștința populației muni
cipiilor Deva și Brad că repornirea termo- 
ficării (după finalizarea reviziei) se va 
face numai după achitarea datoriilor pe 
care le înregistrează S.C. APATERM S.A. 
Deva și RAGCL Brad pentru energia ter
mică consumată.

S.C. UNIREA PREȘ
(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

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.
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UANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren și proiect casă, 
sat Batiz, 1330 mp, gaz. Tel. 
230795, orele 21-23 (8484)

• Vând teren intravilan Geoa- 
giu Băi (eventual parcelat), 
leagăn pentru copil și bicicletă 
Pegas bărbătească. Tel. 
216590.

• Vând casă, 6 camere, 
Simeria, Libertății, nr. 12. Tel. 
260398 (6336)

• Vând apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri. Tel. 
231036, după ora 19 (6332)

• Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, preț negociabil. 
Tel. 626440, după ora 19. (6340)

• Vând garsonieră, cu mo
dificări. Geoagiu Băi, bl. G.1, 
ap.7 (8973)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate. Deva, Bălcescu, 
bl. 17 A, etaj 2, ap. 50. Tel. 
626259 (6345)

• Vând casă în Simeria. Tel. 
260067 (6347)

• Vând casă, Deva, Marga
retelor, nr.9 și pian. Tel. 626594 
(6353(

• Vând casă, cu grădină în 
Băcia, lângă primărie. Tel. 054 
672191 (6359)

• Vând casă cu grădină, gaz, 
apă. Orăștie, Unirii, 135, tel. 
247849 (6053)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, Brad. Tel. 626964 (9320)

• Vând urgent casă mare, cu 
toate dependințele și grădină 
de 7 ari, în corn. Vinerea, str. 
Principală, nr. 153, lângă bise
rică. Relații la tel; 062 217558, 
092376290, sau 225243 (6343)

• Vând Skoda S 100, preț 
negociabil. Tel. 624540, între 
orele 10-22 (6274)

• Vând ARO camionetă, 320 
D, an fabricație 1989, 35 mili
oane lei. Tel. 054/214859 
(6355)

• Vând Moskwich 408, înscris 
în circulație. Tel. 728473, 
718539 Hunedoa- iȘ074)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit, 092/368868.(OP)

• Vând oțel beton diametrul 
6,8,10,12. Tel. 213637 (6229)

• Vând celular Ericsson 628, 
în cutie, cu accesorii și cartelă. 
094825496 (6351)

• Vând mobilă bucătărie și 
vitrine sufragerie, preț avantajos. 
Tel. 214961 (6344)

• Vând sisteme 486, 586, 
686, prețuri avantajoase. Tel. 
233543 (6344)

ÎNCHIRIERI

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

• Ofer de închiriat hală de 120 
mp, pentru depozit en gros, în 
Simeria. Tel. 092/281343 
(6352)

OFERTE DE
SERVICII

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

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

• Primăria comunei Beriu 
organizează licitație publică 
pentru executarea de lucrări 
curente la Școala Primară 
Cucuiș. Documentațiile de 
licitație se pot procura contra 
cost de la Primăria Comunei 
Beriu. La licitație pot participa 
persoane fizice autorizate și 
persoane juridice. Ofertele se 
pot depune la sediul Primăriei 
Beriu până la 1 septembrie 
1998. Licitația va avea loc în 
3.09.1998, ora 10. Informații tel. 
054/646170 (6054)

• întreținem persoană pen
sionară la țară, 20 km, din Deva, 
contra cedare apartament. Tel. 
230795 (8485)

• La 30 august 1997, după 
o lungă și grea suferință, a 
trecut în neființă și odihnește 
alături de mama sa,

RAVECA
în cimitirul din Alba lulia, în al 83- 
lea an de viață și al 62-lea an de 
căsnicie, aceea care a fost

Societate comerciale
Vinde prin depozitul-magazin sita

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche)
nrmAtoarele produse: 

Caiete școlare 
dictando și matematica

Alcool 87
Vodcfi 32

Pom Jamaica 32 â
 Lichior căpșuni 32*

Lichior vișine 25

I ichior cireșe negre 20
De asemenea, vinde:

S.C. "AGRO 
COMPANY" 

SRL
Sîntuhalm, nr.123 

Angajează 
® electrician de 

întreținere;
E instalator de apă 

și întreținere.

Informații la sediul 
firmei.

Cooperativa 
"PRESTAREA" 

Simeria 
Scoate la licitație 

spațiile situate 
în Simeria, str. 1 
Decembrie, parter

Licitația va avea loc în 
data de 26 august 1998.

• Caut fete pentru contract 
dansatoare Italia. Oferim core
grafie. Tel. 094/805901 (8961)

• Doriți să câștigați între 100- 
200 mii lei/zi? Sunați la 094/ 
210257. (6253)

• Angajez personal pentru 
chioșc alimentar, program non 
stop. Tel. 212064 (6350)

• Angajăm șoferi profesio
niști necăsătoriți, sub 26 ani, 
pentru plecări în străinătate, pe 
termen nelimitat. Tel. 054 
233454, orele 11-14,30, 092/ 
227600 (6363)

• SC Interstar Chim SRL 
angajează agent comercial 
pentru județul Hunedoara. 
Condiții studii cel puțin medii, 
mașină personală, experiență 
în vânzări. Tel. 092 247365 
(6365)

• Consilier juridic, jurist cu 
vechime și experiență înde
lungată solicit angajare cu 
contract de muncă sau pres
tări servicii.Informații zilnic la 
tel. 216653 (6240) '

■>. Cki.,
',r- PUBLICITATE PRIN

•MiVABHIIL LIBER"

COMEMORĂRI

• Astăzi se împlinește un an 
de la dispariția dragului nostru 
soț și tată

ROMAN MELTIȘ
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Letiția, Liliana și 
Valentin. (8526)

Dacia Service Deva, 
reprezentanta 

ROMSTAL
Angajează

Inginer 
marketing

Condiții: absolvent al 
Facultății de Construcții, 
secția instalații, posesor 
auto și permis de conducere 
categoria B.

vitae până în data de 
28.08.98. Informații la tel: 
225840, interior 29.

I----------------------------------------------------------------------------------------- 1

I Companie multinațională I 
' Angajează șofer categoria C j
| Condiții:

V experiență în distribuție; ,
/ vârsta maximă 35 ani;

prezență fizică agreabilă.
! Relații la telefon: 054/224880. ;

înv. EMILIA BOLOG 
(n.MUNTEANU)

Nu a apucat să-și cunoas
că mama decedată curând 
după naștere și a fost cres
cută de bunica ei

TEODORA
în casa și împreună cu familia 
lui

CULITA
și mătușa

MARIA PANCU
din Alba lulia.

A fost îndrumată și a urmat 
Școala Normală"Andrei Șa- 
guna" din Sibiu, de tatăl său 
lacob din Teiuș, revenit din 
primul război mondial și recă
sătorit la Deva.

învățătoare în satul Henig și 
apoi în Bărăbanți în care, în cei 
doi ani de lucru, a organizat la 
școală prima expoziție de cu
sături populare lucrate cu ele
vele sale și apoi a fost mutată în 
satul Micești alți trei ani după 
care a fost transferată la Alba 
lulia, unde a participat activ și la 
alfabetizarea populară.

Mamă a trei fete: Monica, 
Emilia, Mihaela cu ginerii: Nelu, 
Costel și Romulus, apoi bunică 
a cinci nepoți și străbunică a patru 
strănepoți, toți sănătoși și în plină 
dezvoltare.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace și urmașilor să le rămână 

ICI.
modestie și străduințe spre 
binele și progresul tuturor.

Parastasul de pomenire se 
va oficia sâmbătă, 29 august 
1998, în Catedrala Ortodoxă 
din Deva.

Soțul Vasile V. Bolog - Bămuc 
- Hondroman din Geoagiul de 
Sus, județul Alba, cu urmașii.

Bere Silva 1/2 
Berc Pcgun 1/2 

Apă minerală Bucovina 1,5 L 
Hârtie Igienică I

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14.
L La cerere, marfa poate fi adusă la unitatea dvs. ,
V—.............. .............  ,.........................-...... .........Z

VREMEA
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări 

accentuate și local vor cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice și de intensificări ale vântului. Izolat, în zona de 
munte, cantitățile de apă pot depăși 15-20 l/mp. Valorile maxime 
ale temperaturii aerului se vor situa între 24 și 32 de grade.

S.C. SCORPION COMPANY
SRL

Cu sediul in Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l 
Vinde la preturi convenabile 
următoarele mijloace fixe:

• Cuptor rotativ de pâine;
• Saviem 7 t cu izotermă specială 

pentru transport pâine.
Relații la tel: 092/294199-

CRllpiSRLALBA IULIA
I

I

I I ferestre, uși, fațade PVC
! I - geam termopan
li- Sisteme tabulare PVC. 

Tr ii sport și montaj asigurat.
1 Solicitați oferte la

1 Bd. Carol I, nr. 107.

IteL/ fax: 058810578;

Materiale germane, 
^tehnologie germană, 

calitate germană.

NUMAI IN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

La cele mai bune prețuri:
> toată gama de rechizite școlare;
> toată gama de caiete speciale 
ARAMIS, prin Bibliofor, distribuitor 
unic pentru județul Hunedoara;
> biciclete Mountain Bike cu plata 
în 12 rate.

■b FABRICA DE PĂLĂRII

CRISTINA
O Translator limba germană

pentru deplasări în străinătate;

O Confectioner calificat - femei, vârsta maximă
35 ani;

O Ucenic pălărier.
Informații la Biroul personal al S.C. MODE PĂLĂRII CRISTINA S.R.L.,

str. Lucian Blaga, nr.10.
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Tabâra de creație de la 
GeoagȚÎu-Băi

La Complexul Borza din Geoagiu-Băi au fost 
cazați cei 10 pictori participant la prima ediție a taberei 
de creație organizată în stațiune. în majoritatea lor 
creatorii sunt hunedoreni. Eva Sutd, Mircea Bâtcă, 
losif Mâtyâs, loan Cârjoi, loan Tengheru și Torino 
Bocăniciu. Hunedorean prin naștere (în Vaidei) și 
bucureștean prin domiciliu este dl Aurel Nedel. In 
tabără au mai fost prezenți, în perioada 10-23 au
gust, soții Gyongy și Nica loachim, din Cluj. Iar ca 
invitată specială, imprimând taberei... un caracter 
internațional, a fost dna Erika Hofmman, din Germania.

Când am ajuns la complex, i-am găsit doar pe 
domnii Nedel și Bocăniciu. Primul mi-a prezentat 
eșarfele din mătase naturală aduse de colega 
germană și pictate de dumnealui în tabără. Lucrările 
de pictură le realizează în atelierul de la Vaidei, în 
care e prezent de primăvara până toamna. Am stat 
de vorbă cu dumnealui și cu dl Bocăniciu, „botezat” 
aici și Juventus, despre rostul acestei tabere. Ea a 
avut menirea să-i apropie, să-i facă să-și uite orgoliile, 
să le faciliteze schimbul de păreri pe lângă faptul că 
i-a ajutat să se documenteze. S-au legat amiciții, 
oamenii s-au simțit bine și firește au realizat schițe 
necesare apoi în realizarea lucrărilor. De altfel 
acesta era motivul pentru care majoritatea creatorilor 
erau plecați în împrejurimile stațiunii.

Treptat, treptat artiștii plastici reveneau din 
peregrinările de documentare, l-am întâlnit și pe dra 
Eva Siito, pe dnii losif Mâtyâs și loan Cârjoi. Din 
discuții am mai aflat că în tabără au avut ocazia să 
se întâlnească cu români din Banatul sârbesc 
împreună cu care au realizat o expoziție comună, 
au dezbătut soarta acestora de minoritari în 
Iugoslavia, au plecat la Costești. în timpul taberei au 
existat deplasări și la Balșa, Cheile Cib, Densuș, 
Strei, Sarmizegetusa, vizitându-se mai ales bisericile.

Acumulările din timpul taberei vor fi valorificate 
în atelierele proprii: Lucrările astfel realizate, în primul 
rând, dar și altele vor constitui materialul expoziției 
deschise în septembrie la Galeriile „Forma" Deva. 
Peisaje, naturi moarte, flori sau figuri umane, realizate 
în stilul propriu fiecărui artist plastic, vor putea fi 
atunci admirate. Și „recolta este bogată", după cum 
m-au asigurat interlocutorii, încântați de condițiile 
asigurate de Inspectoratul pentru Cultură al județului, 
prin strădaniile deosebite ale inspectorului său șef, 
dl loan Sicoe. în așteptarea vernisajului expoziției, 
care va prezenta „fructele” inspirației și 
documentării din prima ediție a taberei de creație de 
la Geoagiu-Băi, nu ne rămâne decât să le urăm spor 
la lucru creatorilor.

Viorica ROMAN

[„Visul la care nu;
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| graco.e în limba maternă dar și dreptul de a-și păstra
J și îngriji monumentele trecutului istoric. (V. ROMAN)

putem renunța9
Filiala Deva a Asociației culturale PRO 

Basarabia și Bucovina înființată în septembrie 1990 
are o istorie deși scurtă destul de agitată am putea 
spune, dacă ne gândim că o vreme, cel puțin „le
gal", chiar dacă împotriva voinței membrilor săi, a 
fost și desființată. Acum ființează restrâns, la nivel 
de relații interumane între cei născuți în cele două 
teritorii românești.

„Când sunt acțiuni care vizează aceste 
pământuri românești de la răsărit - mărturisește dl 
Mihai Cimbru, președintele filialei - participăm și 
noi”. Așa cum se vor implica în întâlnirea cu Mircea 
Druc și în lansarea cărții despre activitatea sa - 
„Mircea Drucsau lupta cu ultimul imperiu”-ce au 
loc luni la Deva.

Conștienți că nici un partid sau guvern nu poate 
da acum soluție de reunificare a teritoriilor 
românești, membrilor asociației le rămâne acest 
mare vis la care nu pot renunța. Nu ridică pretenții 
pentru că nu au cum dar continuă să viseze, 
încearcă să mențină punți de legătură, contacte 
cu cei de dincolo, chiar dacă nu și la nivel de 
autorități. Legăturile sunt menținute prin rudele și 
cunoscuții cu care corespondează, prin acțiuni de 
sprijin cultural cu cărți și reviste. Pentru vizite 
organizate nu dispun de fonduri, acestea 
realizându-se individual.

O mare speranță a membrilor filialei devene a 
Asociației PRO Basarabia și Bucovina este legată 
de aplicarea, în litera sa, a tratatului încheiat de 
România cu Ucraina. Acesta prevede lucruri 
importante privind sprijinirea spiritualității românești 
i. ' ui primul rând învăță .tântui de toate

Valorile medii și maxime, 
pentru perioada 10-16 august 
'98, ale poluanților gazoși 
analizați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fenoli) s-au 
încadrat și pentru această 
perioadă în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/1987. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Valea Jiului 
la data de 10.08.1998 pentru 
dioxidul de azot și la data de 
14.08.1998 pentru dioxidul de 
sulf.

Pentru amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină 
numai pe zona Hunedoara, 
valorile maxime au fost 
înregistrate în data de 
13.08.1998 și respectiv în 
10.08.1998 și 11.08.1998.

Pulberile în suspensie au

/
întâlnire cu Mircea Druc

Luni, 24 august, la ora 10, în sala festivă a 
Prefecturii dl Mircea Druc se va întâlni cu 
simpatizanții săi. La ora 14, la Librăria “Gheorghe 
Lazăr” Deva, se va lansa volumul "Mircea Druc 
sau lupta cu ultimul imperiu” al lui Viorel Patrichi. 
în aceeași zi invitatul basarabean va fi prezent și 
la Orăștie. (V.R.)

Casă de piatră
în comuna Sîntămărie Orlea au fost oficiate, 

în perioada trecută din acest an - cum ne-a 
spus dna Fedi Balica, secretara primăriei - 14 
căsătorii. Printre ultimele perechi ce au spus „Da" 
în fața Ofițerului stării civile se numără cea 
alcătuită din Sanda Costache și Cosmin 
Buteanu. Tuturor noilor perechi Casă de piatră!

Ajutoare sociale
Sigur, ca peste tot și la Pui sunt multi oameni 

necăjiți sau care au venit din care abia pot trăi. 85 
dintre aceștia au fost ajutați cu bani de la bugetul 
comunei. In fiecare lună lks-a dat acestora câte 
141.000 de lei. Am aflat că jumătate dintre cei ce 
primesc ajutor social sunt țigani, mulți oameni în 
putere, dar fug de muncă ca necuratul de tămâie, 
cum se zice.

Apartamente vândute 
populației

în comuna Baru Mare există 180 de 
garsoniere și 220 de apartamente construite de- 
a lungul anilor pentru lucrătorii de la 
„Refractara", dar nu numai. La ora actuală toate 

^locuințele sunt vândute celor ce le ocupă. a

Starea mediului
avut valori medii care s-au 
încadrat în limita admisă de 0,15 
mg/mc aer/24b, cu excepția 
zonei Zlaști, unde este depășită 
limita admisă.

Pulberile sedimentabile 
înregistrează depășirea limitei 
admise de 17gr/mp/lună pe zona 
Teliuc de 3,69 ori și pe zona 
Chișcădaga de 4,97 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama 
absorbite se menține în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu. Raportate la 
valorile de atenție stabilite 
pentru depuneri atmosferice de 
200 Bq/mp/zi și la aerosoli 

atmosferici de 10,0 Bq/mc, 
valorile medii în această 
perioadă au fost doar de 0,40 
Bq/mp/zi și, respectiv, 1,94 Bq/ 
mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și de 
prelucrare a cărbunelui, au avut 
o valoare medie de 2273 mg/1 și 
o valoare maximă de 3879,0 mg/ 
1, valoare înregistrată la data de 
14 august 1998.

Față de perioada anterioară 
se constată o creștere a 
cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 641 mg/1 pentru 
valoarea medie.

Unitățile R.A Române au

SINDICATELE 
DIN 

ENERGETICĂ
(Urmare din pag. 1) 

crizei energetice, ca, după 
accederea la guvernare, să 
facă promisiuni sforăitoare, pe 
care azi le ignoră cu nonșalanță.

Dnii Adolf Mureșan, pre
ședintele sindicatului energe- 
ticienilor de la FTDEE Deva și loan 
Marc, vicelider al sindicatului liber și 
independent din FE Deva-Mintia, 
ne-au înfățișat pe scurt 
nemulțumirile sindicaliștilor din 
domeniul energetic față de 
interesele abjecte ale unor politicieni 
care vor să-și subordoneze acest 
sector strategic al economiei 
naționale, ceea ce va avea 
repercusiuni grave și profunde 
însăși asupra vieții sociale a 
românilor.

La întrebarea noastră - Ce 
așteaptă acum sindicatele din 
energetică de la Guvernul si 
Parlamentul României si ce 
demersuri vor întreprinde în 
continuare -, dl Adolf Mureșan s-a 
explicat:

- Așteptăm ca Executivul să 
retragă și să anuleze Hotărârea 
nr.365/1998 de restructurare a 
RENEL și înființare a CONEL, 
hotărâre nelegală și necon
stituțională; așteptăm sentința 
Tribunalului Municipiului București la 
recursul depus de Federația 
"Univers” referitor la cererea 
RENEL de înregistrare a Companiei 
Naționale de Electricitate - CONEL; 
așteptăm ca Parlamentul să 
urgenteze dezbaterea și 
adoptarea Legii patrimoniului public, 
conform căreia rețelele de 
transport și distribuție a energiei 
electrice au regim de domeniu 
public și trebuie să rămână în 
administrarea statului; așteptăm ca 
reprezentanții celor două federații 
sindicale din energetică să fie 
chemați la dialog și negocieri în 
această spinoasă chestiune a 
restructurării și reorganizării RENEL 
- proces pe care noi îl acceptăm, 
dar numai realizat în condiții de 
eficiență, încât costul energiei să 
nu apese și mai mult pe umărul 
populației.

Până la primirea răspunsurilor 
mult așteptate, energeticienii au 
organizat joi, în întreaga țară, 
conferințe de presă, iar în ziua de 
25 august vor participa la mitinguri 
de protest în fața prefecturilor în mai 
multe județe ale țării, inclusiv la noi, 
în Deva. Dacă guvernanții și 
politicienii vor rămâne impasibili la 
aceste presiuni, dacă vor continua 
să le ignore propunerile și sugestiile, 
sindicatele din domeniu vor aborda 
alte forme specifice de luptă cu 
puterea, putând ajunge să tragă 
heblul luminii din casele oamenilor.

Să sperăm că premierul Radu 
Vasile nu va dori să rămână în 
istorie ca șef al unui Guvern în 

^beznă._______________________  

analizat, în cursul lunii iunie, 
50 de agenți economici privind 
modul cum se respectă 
valorile limită stabilite pentru 
indicatorii de calitate ai apelor 
uzate la evacuarea acestora în 
apele de suprafață. Din cei 50 
de agenți economici doar 25 
evacuează ape uzate 
corespunzător epurate. 
Diferența de 25 de agenți 
economici prezintă depășiri la 
unul sau mai mulți indicatori.

Pentru aceste depășiri, 
E.G.A.Tg. Jiu a aplicat 
penalități în cursul lunii iunie 
de 25,507 mii. lei, iar S.G.A. 
Deva a aplicat în cursul lunii 
iulie penalități în valoare de 
6,326 mii. lei.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Voi* fi folosite grupuri 
energetice cogenerative?

(Urmare din pag. 1)

dar sunt utilizate și cele cu 
producere de energie mecanică și 
termică sau chiar de agent frigorific. 
Energia termică produsă poate fi 
sub formă de abur tehnologic (la 
una sau mai multe presiuni), apă 
fierbinte (pentru termoficare sau 
menajeră) sau gaze fierbinți pentru 
uscarea diferitelor produse. în unele 
scheme, aburul este produs la 
parametri înalți, destins printr-o 
turbină cu generare de energie 
electrică și după aceea utilizat în 
procesul tehnologic.

Aceste grupuri pot oferi căldura 
sau energia electrică de care au 
nevoie agenții economici în procesul 
tehnologic la un preț absolut 
competitiv. Dacă energia 
combustibilului primar este de 
100%, ea se va regăsi în energie 
electrică (25%), energie termică 
utilizabilă (61%) și pierderi de 
energie la evacuarea gazelor calde 
de 14% ; acest ultim procent poate 
fi redus folosind încă un cazan 
recuperator de căldură, rezultând 
apă caldă menajeră practic la un 
preț derizoriu, caz în care 
randamentul global poate ajunge la 
97%. Aceste grupuri folosesc 
drept combustibil gazele naturale, cu

Statele Unite au atacat
obiective din Afganistan

(Urmare din pag. 1)

Cele șase obiective situate pe 
teritoriul afgan, la 160 de kilometri 
sud de capitala Kabul, în 
apropierea graniței cu Pakistanul, 
fac parte din "cel mai mare com
plex musulman de antrenament, 
din lume” potrivit unui responsabil 
al serviciilor americane de 
informații.

Uzina de la Chifaa din Sudan, 
aflată în apropiere de Karthoum, 
făcea parte, potrivit unui 
responsabil al serviciilor americane 
de informații din cadrul unui com
plex militaro-industrial sudanez, 
finanțat în parte și de Oussama ben 
Laden. Unul din compușii chimici 
produși în această uzină era un 
compus necesar pentru fabricarea 
gazului neurotoxic VX.

Generalul Henry Shelton, șeful 
statului major interarme, a declarat 
că "această bază servea drept 
refugiu teroriștilor, oferind 
infrastructura necesară efortului 
internațional de finanțare, aici fiind 
antrenați teroriștii în tehnica și 
tactica terorismului internațional”. 

Declarația lui Bill Clinton privind lansarea 
de atacuri asupra unor baze teroriste din 

Sudan și Afganistan
“Astăzi, am ordonat forțelor noastre armate să atace bazele teroriste din 

Afganistan și Sudan, din cauza amenințărilor pe care le reprezentau pentru 
securitatea noastră națională. Am afirmat de mai multe ori că terorismul este 
unul dintre cele mal mari pericole cu care suntem confruntați în această nouă 
eră mondială, l-am văzut spiritul viciat acționând săptămâna trecută, în cursul 
atentatelor cu bombă de la Nairobi și Dar-es-Salaam, când și-au pierdut viața 
americani și africani nevinovați, în timp ce mii de alte persoane au fost rănite. 
Astăzi, am ripostat. Statele Unite au lansat un atac, în această dimineață (joi 
dimineață - n.n), asupra uneia dintre bazele teroriste cele mai active din lume. 
Ea este situată în Afganistan și este condusă de grupări afiliate lui Oussama 
ben Laden - o rețea care nu este patronată de nici un stat, dar e la fel de 
periculoasă ca și altele cu care ne confruntăm. Am atacat, de asemenea, o 
bază din Sudan având legătură cu fabricarea’armelor chimice. Ținta noastră a 
fost baza de operațiuni șl de infrastructură rețelei teroriste. Obiectivul nostru a 
fost să reducem capacitatea lor de a ataca obiective americane și persoane 
inocente.

Am ordonat aceste atacuri din patru motive:
Mai întâi, pentru că dispunem de dovezi convingătoare că aceste grupări 

au jucat un rol-cheie în atentatele asupra ambasadelor din Kenya și Tanzania.
în al doilea rând, pentru că aceste grupări au mai întreprins atacuri teroriste 

împotriva americanilor și în trecut. în al treilea rând, dispunem de informații 
potrivit cărora ele planificau noi atacuri împotriva cetățenilor noștri și ai celor 
din alte țări, care'ar fi făcut, inevitabil, victime civile, după cum am constatat, 
în mod tragic, și în Africa. în al patrulea rând, pentru că încercau să-și procure 
arme chimice și alte arme periculoase. Teroriștii nu trebuie să aibă nici o 
îndoială că, în fața amenințărilor lor, America își va proteja cetățenii și va 
rămâne în fruntea luptei mondiale pentru pace, libertate și securitate.

Mă întorc acum la Washington pentru a fi informat de către echipa mea 
însărcinată cu problemele apărării despre ultimele evoluții ale situației. Voi face 
o declarație mult mai detaliată în această după-amiază, la Casa Albă. Vă 
mulțumesc".

presiune ridicată la 40 bari. Se 
mai poate folosi Kerosenul sau 
alt combustibil ușor dacă nu 
conține sulf sau vanadiu.

Beneficiari ai acestui nou 
sistem pot fi atât agenți economici, 
cât și orașele care trebuie să 
asigure încălzirea locuințelor și 
necesarul de apă menajeră. 
Avantajele de bază sunt 
următoarele: «reducerea costu
rilor și creșterea competitivității 
produselor; reducerea poluării 
atmosferei, emisiile de noxe în 
atmosferă reducându-se mult; 
• prețul energiei electrice cu abur 
indus este de 25-29,95 USD/MW, 
iar cel al energiei termice de 9-11 
USD/Gcal; «randamentul global al 
grupului cogenerativ este de 75- 
80%, iar cu utilizarea cazanelor 
recuperative suplimentare se 
poate atinge 90%.

S-a subliniat în cadrul 
întâlnirii că se simte o lipsă a 
informației economice și tehnice 
și că ministerul este cel care 
trebuie să distribuie informația în 
teritoriu. Mai este nevoie de voință 
și de inteligență. „Importantă este 
voința de a face ceva, pentru că 
banii vor veni. Să depășim niște 
bariere și mentalități, să vrem să 
facem ceva pentru calitatea vieții."

El a mai precizat că operațiunile 
s-au desfășurat la orele locale
19.30 - în Sudan și, respectiv, 
20.00 - în Afganistan

Bill Clinton, care se afla în 
vacanță în Massachusetts în 
momentul atacurilor, s-a întors, 
aproximativ la ora 18.30 GMT, la 
Washington, unde a condus o 
reuniune de urgență privind 
situația existentă, la care au 
participat principalii responsabili 
diplomatici și militari.

Clinton a precizat, în cadrul 
unei intervenții televizate, că 
decizia privind atacarea 
complexului de antrenament joi 
a fost luată având în vedere că 
serviciile americane de informații 
au precizat că în această zi 
urmau să se afle aproximativ 
600 de persoane în acest’e 
tabere de antrenament, iar î 
paralel urma să se desfășoare 
o reuniune a responsabililor 
organizațiilor teroriste.

Pentagonul nu a furnizat 
detalii privind mijloacele utilizate, 
indicând că la operațiuni au 
participat doar unităti americane. 
(MEDIAFAX)

a ____ Ziar editat de
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