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Duminică !a Baia de Criș
Expoziția-târg de taurine din rasa Pinzgau Serbările tineretului
în organizarea Direcției 

generale pentru agricultură și 
alimentație a județului Hu
nedoara, a Oficiului județean 
pentru selecția și reproducția 
animalelor, Circumscripției 
sanitar-veterinare și Primăriei 
Baia de Criș, Asociației 
județene a crescătorilor de 
păsări și animale și a 
Societății producătorilor 
agricoli din zona montană a

județului Hunedoara, du
minică, 30 august a.c., la Baia 
de Criș are loc cea de-a V-a 
ediție a expoziției târg de 
animale, consacrată revi
gorării rasei de taurine 
Pinzgau.

Manifestarea este întregită 
de o serbare câmpenească, 
precum și de organizarea 
unei tombole.

Cu acest prilej are loc și

un târg de toamnă de 
mărfuri, precum și o 
prezentare de utilaje 
agricole, în special cu 
utilizare în zootehnie. 
Organizatorii au lansat 
invitația ca la această 
manifestare să ia parte cât 
mai mulți crescători de 
animale interesați de 
revigorarea -zootehniei 
hunedorene. (N.T.)

• - Sandule, tu 
te-ai căsătorit din 

dragoste sau din 
interes?

Eu? Din 
prostie...

“Costești '98"
Sâmbătă (29 august a.c.) 

și duminică (30 august a.c.) 
la Costești au loc Serbările 
tineretului “Costești ’98". 
Sâmbătă, începând cu ora 19, 
sunt programate un poncert 
pop-rock, jocuri de artificii și 
o discotecă nocturnă, iar 
duminică, de la ora 11, vor 
avea loc spectacole folclorice 
susținute de cunoscute 
ansambluri, precum și de 
apreciați soliști vocali:

Mariana Anghel, Mariana 
Deac, Ciprian Roman, Ileana 
Rus, Maria Dan,«Viorica 
Brândușan Drăgan Mun
tean, Angheliria Timiș, 
Eugen Pistol, lonuț Fulea, 
Elena Evsei, Ana Almășana. 
Interpreții vor fi 
acompaniati de orchestra 
“Hațegana" a Casei de 
cultură din Hunedoara - 
dirijor Voicu Stănes 
(M.B.)
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COMENTAM Vizele pentru români
Se pare că de la o vreme, 

românii au devenit pentru 
câteva țări europene, sau cel 
puțin pentru guvernanții 
acestora, un fel de paria, apți 
pentru a fi mereu umiliți, puși 
în fața unor situații de-a 
dreptul discriminatorii în 
raport cu cetățenii altor țări. 
Mai întâi s-a creat spațiul 
țărilor care au aderat la acor
dul Schengen, între acestea 
și restul țărilor europene 
ridicându-se un adevărat “zid 
chinezesc”, ca nu cumva să 
se strecoare printre crenele 
vreun român, bulgar, alba
nez, ucrainean etc și să-i 
contamineze pe cetățenii 
Occidentului. Ce să mai 
vorbim despre batjocurile de 
la majoritatea ambasadelor 
din România ale țărilor din 
spațiul Schengen pentru 
obținerea vizelor de intrare 
sau tranzitare a acestor 
state?! Românii sunt supuși 
aici unor umilințe greu de 
suportat: liste de așteptare, 
cozi cu noaptea-n cap, purta
rea pe drumuri, amânarea, 
informarea eronată și altele.

A urmat apoi sfatul 
ministrului de interne 
austriac dat guvernelor 
maghiar și ceh admise anul 
trecut pentru intrarea în NATO 
și începerea negocierilor 
pentru aderarea la Uniunea 
Europeană (deci și la acordul 
Schengen) de introducere a 
vizelor pentru românii care 
vizitează sau tranzitează 
Ungaria și Cehia, cu scopul, 
zice-se, de a stopa trecerile 
ilegale ale frontierelor. Și ca 
să nu fie discriminați cetățenii 
români de origine maghiară, 
guvernul de la Budapesta a 
sugerat atunci acordarea 
acestora a dublei cetățenii. 
Dar cum tocmai atunci se afla 
la București adjunctul se
cretarului de stat al SUA, 
Strobe Talbot, care a aflat 
despre ce ne pregătesc 
vecinii din vest și a făcut o 
declarație prin care afirma că 
“Statele Unite nu vor permite 
discriminarea pe criterii 
etnice a cetățenilor unei țări 
europene”, guvernul de 
atunci al Ungariei a revenit 
nuanțat asupra acordării 

dublei cetățenii, făcând-o apoi 
uitată.

în Ungaria au avut loc însă 
noi alegeri, iar câștigătoarea 
acestora este dreapta ultra- 
naționalistă, reprezentată de 
partidele lui Viktor Orban și 
loszef Torgyan, al căror 
discurs electoral și post-elec
toral s-a radicalizat într-atât 
încât Orban a ajuns să spună 
că el este prim-ministrul 
tuturor ungurilor, iar Torgyan 
să ceară revizuirea fron
tierelor șț a Tratatului cu 
România. în aceste condiții, 
văzându-se și cu bagajele în 
căruțele NATO șl UE, guvernul 
ungar a reluat problema 
acordării dublei cetățenii 
ungurilor din țările vecine. Ba 
chiar există certitudinea - mai 
ales după vizita lui Viktor 
Orban în România și 
participarea sa la Universitatea 
de vară de la Tușnad, unde s- 
a întâlnit cu crema radicală 
udemerlstă și cu dna Zoe 
Petre, primul consilier al 
președintelui Emil Constan- 
tinescu - că la Budapesta se 
lucrează intens la amorsarea 

a ceea ce presa românească 
numea bomba capabilă să 
bulverseze relațiile româno- 
ungare și să zdruncine 
echilibrul întregii zone sud- 
est europene: acordarea 
cetățeniei ungare etnicilor 
maghiari din România.

Așadar, dubla cetățenie 
este repusă pe rol, 
discriminarea pe criterii 
etnice a cetățenilor unei țări 
în prag de realizare. Sigur, 
acum, secretarul de stat 
adjunct al SUA nu se mai află 
la București și până va auzi 
ce pregătesc vecinii noștri 
din vest va mai trece timp.

Pecinginea Introducerii 
vizelor pentru românii care 
călătoresc sau tranzitează 
țările spațiului Schengen se 
lățește. Recent și ministrul 
de interne ceh a cerut 
introducerea obligativității 
vizei pentru cetățenii 
români. Și Cehia, după cum 
știți, se află cu bagajele în

Gh. PAVEL
(Continuare in pag. 8)

- In ziarul "Adevărul", 
nr.2564, de joi, 27 august 1998, 
a apărut o știre care privește un 
dosar al Judecătoriei Deva, 
care nu a fost înaintat tribu
nalului in vederea soluționării 
apelului, deși cele două 
instanțe se află în aceeași 
clădire și astfel ar exista riscul 

Dialog purtat cu 
dl loan Ardelean, președintele 

Tribunalului Hunedoara

prescripției răspunderii penale. 
Ce ne puteți spune despre 
acest lucru?

- Am citit articolul semnat de 
dl “N.M." în ziarul amintit și am 
fost surprins, atât eu cât și alți 
colegi magistrați de la parchet și 
instanțe, de lipsa de informare a 
autorului articolului menționat.

Pentru o informare corectă a 
cititorilor dv vă relatez ceea ce 
puteam comunica și ziaristului de 
la ziarul amintit, în situația în care 
se dorea obținerea unei 
informații corecte.

Dosarul menționat în articol 
privește pe fostul director 
Munteanu Emil, de la Credit Bank 
Deva, și a avut nr.4754/1997 la 

în librării - o gamă diversă de rechizite acum în preajma 
deschiderii noului an școlar.

Foto: Traian MÂNU

Judecătoria Devti. fiind 
soluționat la data de 5 ianuarie 
1998 de către această instanță 
și trimis la tribunal la data de 9 
februarie 1998 pentru 
soluționarea apelului declarat 
de inculpat.

La tribunal, dosarul a fost 
soluționat la 30 martie 1998, 

împotn.a soi. iu ‘uiițate 
făcând recurs a:ar parchetul 
cât și inculpatul. în prezent 
dosarul se află la Curtea de 
Apel A,ba Imi- fQg 
soluționării ce ;i uouă 
recursuri.

- Deci, dosarul se află la 
o instanță ierarhic supe
rioară tribunalului, ia care se 
susține că dosarul nu a 
ajuns încă?

- Situația relatată-este con
formă cu evidențele existente 
la cele două instanțe.

T./STRATE

(Continuare in pag. 8)

LUCRĂRI LA MAGISTRALA DE
DISTRIBUȚIE A GAZULUI METAN

Lucrările la magistrala de 
distribuție a gazului metan în 
orașul Aninoasa au ajuns în 
centrul localității. începute în 
1996, lucrările au parcurs, cu 
succes, zona satului Iscroni și 
mai mult de jumătate din locali
tatea Aninoasa, acum acestea 
desfășurându-se în preajma 
Școlii generale "Sf. Varvara”. Au 
început branșamentele și lucră
rile interioare în zona blocurilor 
de la Iscroni - precizează dl llie 

Botgros, primarul orașului 
Aninoasa - unde dorim ca, 
până în luna decembrie a 
acestui an, să ardă gazul 
metan în circa 70 de 
apartamente din Iscroni. 
Lucrarea, pe oraș, se va 
încheia în 1999, urmând a fi 
organizată licitație pentru 
studiul de fezabilitate în 
vederea introducerii gazului 
metan și în casele particulare 
din oraș. (L.L.)

“Zilele etnocul- 
tural artistice” 

începută în urmă cu două zile la 
Simeria, prima ediție a festivalului 
intitulat “Zilele etnocultural artistice” 
prilejuiește desfășurarea unor 
spectacole susținute de formații 
artistice aparținând principalelor etnii 
din țară, precum și de alte 
ansambluri folclorice hunedorene. 
Atât astăzi, cât și mâine, programul 
va începe la ora 17,00, în parcul 
Tineretului, finalul său fiind rezervat 
recitalurilor unor grupuri vocal- 
instrumentale locale. Manifestarea 
este organizată de Primăria orașului 
Simeria, Sindicatul liber RMR al S.C.

REVA Simeria și Casa de cultură 
“Sigismund Toduțâ" Simeria. (G.B.)

Inaugurarea cămi
nului cultural

Duminică, la ora 14,00, încep la 
Almaș Săliște manifestările prilejuite 
de inaugurarea noului cămin cultural 
din sat. După sfințirea noului lăcaș de 
cultură vor avea loc spectacole, la 
care își vor da concursul apreciați 
soliști de muzică populară, ansambluri 
și grupuri folclorice. Va fi lansată și 
caseta solistei Ana Almășana. (L.L.)

Meci atractiv la
Hunedoara

Sâmbătă, de la ora 11, spectatorii 
hunedoreni pot să-și urmărească favoriții 
într-o atractivă partidă de fotbal, 
CORVINUL (locul 7 în clasament) - UT 
Arad (locul 3). Meciul face parte din etapa 
a V-a din Divizia B, seria a ll-a. (S.C.)

Turneu de handbal 
feminin la Deva

Sâmbătă și duminică, Sala 
sporturilor din Deva va fi gazda unui 
turneu de handbal feminin organizat de 

Universitatea Remin Deva la care 
participă echipele Rapid București, 
ILSA Timișoara (ambele din liga națio
nală) și DWAR Craiova, Autonova S. 
Mare, FAMOS Odorhei și “U" Remin 
Deva din Divizia A. în lotul devean au 
venit 5 jucătoare noi. (S.C.)

: farmacii de serviciu
Unitatea farmaceutică “Salu- 

taris" va fi deschisă în Deva la finele 
acestei săptămâni. Este situată în 
strada Libertății, nr.1, telefon 
218291.

în același interval de timp, la 
Hunedoara va funcționa farmacia 
“Artmedica" din 0.14., b-dul 1848, 
nr.7, telefon 712149. (E.S.)

“AM DEVENIT ȚINTA ATACURILOR 
FURNIZORILOR11

S-a scris deseori despre 
greutățile și neajunsurile cu care 
se. confruntă instituțiile sanitare 
din județul nostru. Trist este faptul 
că aceste probleme, în loc să 
dispară, se accentuează pe zi ce 
trece. Dorind să consemnăm 
câteva aspecte legate de situația 
financiară a Spitalului municipal 
Hunedoara, am apelat la 
amabilitatea dnei Ana Păcurar, 
contabil șef.

- Dnă Ana Păcurar, am dori 
să ne spuneți câte ceva despre 
salariile celor care lucrează în 
domeniul sănătății.

- La acest capitol avem o 

noutate. De curând Direcția 
Sanitară a hotărât decalarea zilelor 
de salariu. Dacă până acum zilele 
de plată erau stabilite pe 21 - 
avans și 6 - lichidare, de acum 
prima chenzină va fi pe data de 
30, iar a doua pe data de 16. în 
această situație sunt doar cele 5 
spitale mari din județ, respectiv 
cele din Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Hațeg și Orăștie. în rest, 
se știe că salariile s-au majorat cu 
10 la sută, însă numai pentru 
cadrele medicale, în timp ce 
personalul administrativ, cel care 
practic duce reforma în spate, a 
fost dat uitării.

- Ce datorii aveți față de 
principalii furnizori?

-în privința medicamentelor, 
în luna august nu am primit nici 
un leu. La rețetele gratuite nu s- 
au plătit restanțele din 15 iunie 
a.c, în valoare de 527.105 mii lei, 
iar la rețetele compensate avem 
restanțe de la 1 aprilie a.c. 
reprezentând 1.989.018 mii lei. 
Suma totală pe care o datorăm 
furnizorilor de medicamente; și 
materiale sanitare se ridică la 
2.516.123 mii lei. Dacă la toate 

_________ Cristina CfNDA 
(Continuare în pag. 8)

boierea capului Sfântului 
^/oan botezătorul

S-a prăznuit la 7 ianuarie 
numele Sfântului loan Bote
zătorul, iar la 24 februarie aflarea 
capului său; astăzi, Sfânta 
noastră Biserică a rânduit prăz- 
nuirea tăierii capului celui ce a 
fost Înainte-Mergătorul Domnului. 
Sfântul loan Botezătorul a fost 
înaintea Domnului cu nașterea, 
dar și cu moartea; și precum 
Domnul Hristos a pătimit pentru 
păcatele oamenilor, tot așa și 
Înainte-Mergătorul Său a îndurat 
moarte mucenicească pentru 

regelui Irod.^fărădelegea

Bine știm că acest Irod, ce 
se mai numea și Antipa, a luat de 
soție pe o fiică a împăratului 
Arabjei. Dar după oarecare 
vreme, s-a vădit în sufletul lui Irod 
Antipa firea cea păcătoasă a 
tatălui său, Irod cel Mare, cel care 
a ucis pe pruncii din Betleem. 
Aprinzându-se el de patimă 
pentru Irodiada, soția fratelui său 
Filip, alungă pe soția sa legiuită 
și aduse la sine pe aceasta. 
Atunci Sfântul loan Botezătorul, 
păzitorul legii lui Dumnezeu, 
defăimătorul păcatelor omenești

suferi acea 
mustră înain 
Irod, ca și 

Irodiada, care

și propovăduitorul pocăinței 
neputând 
nelegiuire,
tuturor pe 
desfrânata
învoise la o asemenea fapti 
necurată. Dar mult timp 
păcătosul rege - îndemnat fiinc 
și de Irodiada - porunci ct 
Sfântul loan să fie legat în lanțur 
și aruncat în temniță. Luni și Iun 
de zile a zăcut Sfântul loan îi

Pr. dr. !.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 8)
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. SÂMBĂTĂ 

IlUi-29 au8ust

TVR1
9.05 Tip-Top, Mini-Top! 

(em. pt. copii) 10.05 Viața ca 
în viață (s) 10.50 Buck și 
brățara magică (f.a.SUA 
1997) 13.30 Ecranul (mag.) 
14.10 Video Magazin de 
vaccfriță (div.) 16.15 
Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 16.40 Albania - 
Tranziția (do) 17.35 Justiție 
militară (s) 18.25 Hollyoaks 
(s) 18.50 Teleenciclopedia 
19.40 Săptămâna sportivă
19.50 VIP - Paul McCartney
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo
22.35 Taina ei (dramă SUA 
1940)

TVR 2
8.30 Lumea sălbatică (do) 

9.00 Comorile lumii (do)
10.30 Documente culturale 
(do) 11.25 TVR Cluj-Napoca
13.30 O jumătate de oră cu 
P. Goma (r) 14.00 Ani de 
glorie (s, ep. 3) 16.30 D.a.
16.50 Santa Barbara (s,e p. 
632) 17.40 Tradiții 18.10 
Planeta cinema (r) 19.00

DUMINICA
30 august

TVRI
8.35 Cenușăreasa (d.a) 

9.00 Ala-Bala, Portocala! 
(em. pt. copii) 10.00 Lumină 
din lumină (ed. specială) 
12.00 Viața satului 13.30 
Tezaur folcloric 14.30 Video- 
Magazin estival 15.30 
Aladdin (d.a) 16.00 Lumină 
din lumină (ed. specială) 
18.00 Fotbal divizia A: Rapid- 
Steaua (d, București) J9.50 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Fantoma din 
Canterville (f. fant. SUA ’96)
22.35 D-na King, agent se
cret (s)

TVR’»
8.30 Lumea sălbatică a 

animalelor (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise (do) 10.30 
Cinematograful vremii 
noastre: Jean Renoir (p. II) 
11.20 Vitrina personajelor de 
operă 11.30 TVR lași 13.30 

^Creanga de Aur 14.00 Ani de

LUni 
31 august

TVRI
12.05 Universul cu

noașterii (do/r) 13.00 
Natasha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 17.30 Lumină 
din lumină (ediție specială) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
291) 19.50 VIP - Serge 
Bandu, dirijor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 21.00 
Baywatch (s, ep. 161) 21.50 
Nimic sfânt (s, ep. 13) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Repriza a treia. Emisiune de 
analiză a Campionatului 
Național de Fotbal

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s)
16.50 Santa Barbara (s) 17.40 
Tribuna partidelor parla

Istorie, memorie, recuperare 
(do) 19.30 Sporturi extreme 
(do) 21.30 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 
Conviețuiri. Din muzica 
romilor

ANTENA 1
9.00 O echipă fantastică 

(d.a) 9.30 Noile aventuri ale 
lui Flash Gordon (d.a) 10.00 
Ideea studio 10.05 
Bananaman (d.a) 10.15 
Alertă pe plajă (s) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 
13.00 Vedeta în papuci 13.30 
Umbre din trecut (thriller 
Canada/Fr./SUA 1991) 15.05 
Sandra, prințesa rebelă (s) 
16.00 Fotbal: Universitatea 
Craiova - Oțelul Galați (d) 
18.00 Decepții (s, ep. 11) 
20.00 Pe râul sălbatic (dramă 
SUA 1983) 21.30 A treia 
planetă de Soare (s) 22.00 
Ucigașii puterii (f.p. SUA 
1995) 23.30 Trei ași (f.p. SUA 
1991)

PRO TV
8.30 Ciberkidz(s) 9.00 Piz

zeria lui Sal (dramă SUA 
1989) 11.00 Gillette - lumea 

glorie (s) 16.30 Desene ani
mate 16.50 Santa Barbara (s) 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 
44) 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Western Union World 
Football 1998 (mag. sportiv)

ANTENA I
8.15 Controverse Istorice 

(do/r) 8.45 Spirit și credință
9.15 Animal Show (s) 9.45 
Bananaman (d.a) 9.50 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a)
10.15 Bananaman (d.a) 10.20 
Mighty Max (d.a) T1.00 
Poveștile prietenilor mei 
12.00 Orașele lurriii (do)
12.30 Descoperiri - Venezu
ela 13.30 Telemeridiane 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Decepții (s, ep. 
12) 19.30 Sparks (sj 20.00 O 

prințesă îndrăgostită (f. 
Anglia 1996) 21.45 Să fii cel 
mai bun (s, ep. 4) 0.30 
Rivalitate (dramă Canada 
’84)

PRO TV
8.30 Toți câinii merg în rai 

(d.a) 9.00 Mowgli (s) 9.30 Su
per Abracadabra 11.00 Doc
tor în Alaska (s) 12.00 Profeții 

mentare 20.10 Natacha (s, 
ep. 25) 21.00 Credo (mag.) 
22.00 CIA, nume de cod: 
Alexa (thriller SUA 1992)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 
O prințesă îndrăgostită (f/r)
12.50 Mileniul III (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambi
țioasă (s) 16.05 Iluzii (s, ep. 
33) 18.0 Decepții (s, ep. 13)
19.30 Dallas (s, ep. 77) 20.20 
Caracatița (s, ep. 8) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s) 
22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 58) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Nash Bridges (s, 
ep. 30)

PRO TV
9.55 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.40 Profeții despre trecut 
(r) 12.55 Știrile PRO TV 13.30 
American Anthem (f.a. SUA 
1986) 15.15 Tânăr și neliniștit 

sportului 11.30 PROMotor 
12.00 Heights (s, ep. 12)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Dragul de Raymond (s) 13.30 
Tom Show (s, ep. 3) 14.00 
Generația PRO 15.00 Echipa 
mobilă 15.45 Hercule (s, ep. 
78) 16.45 Conan (s) 18.15 
Film serial 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 A fost odată în 
America (f.p. SUA/ltalia 1984) 
0.00 Știrile PRO TV 0.10 
NYPD Blue (s, ep. 48) 1.00 
Frumusețe fatală (f.a SUA 
1987)

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 
Revanșa (f/r) 15.30 Omul 
mării (s, ep. 112, 113) 17.00 
Marielena (s, ep. 202) 17.45 
Din toată inima (s, ep. 167)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s, ep. 
168) 19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
158) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crirpă! (s) 22.30 Tudor (f.ist. 
România 1963) 

despre trecut (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Dragul 
de Raymond (s) 13.35 Tom 
Show (s) 14.05 Chestiunea 
zilei 15.00 Auto MP de For
mula 1 al Belgiei (d) 16.45 
Lumea filmului (mag.) 17.15 
Al șaptelea cer (s, ep. 37) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 137)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Marea răceală (dramă SUA 
1983) 22.00 Cybill (s, ep. 29)
22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Procesul etapei

AGASA
8.00 Tenis Finale celebre

9.30 Sport 10.00 Role 
Connex 10.20 Sport extrem
10.35 Arte marțiale 11.00 Mo
tor Sport 11.25 Raliu 11.45 
Volei Costinești 12.00 WNBA 
Action 12.30 Baschet NBA
13.30 Rugby feminin 14.00 F1 
- retrosp. 15.00 Volei 15.30 
Rugby 16.30 FIFA Mag. 17.00 
Jocurile bunăvoinței 18.45 
Retrosp. sportivă 19.00 Faza 
zilei 19.15 Sport 19.30 Casper 
(d.a) 20.00 Amanții muzicii (f. 
biogr. Anglia ’71) 22.00 
Bijuterii (dramă SUA 1992, p. 
4 

(s) 16.10 Nano (s, ep. 109) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Șuflet de femeie (s) 18.00 
Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fa
milia Bundy (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Cocoon I (co. 
SF SUA ’85) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s,ep. 146)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Midnight Run (s) 0.00 
Seaquest (s, ep. 27)

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 
Organizația (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (sj
18.30 Concursul de ACASA
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 159) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s/r)

PRIMA
8.30 A doua familie (do) 

10.00 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile 
(s) 11.30 Pământul: Bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal 
(em. sportivă) 13.30 Auto 
Campionatul național de 
raliuri 14.00 Creaturile 
nopții (do) 15.00 Zăpezile 
de pe Kilimanjaro (dramă 
SUA ’52) 17.00 Fotbal Pre
mier League (d) 18.00 911: 
Apel de urgență (s) 19.00 
Știri 19.45 Scarface (f.a. 
SUA 1983) 22.00 Centen
nial (s) 23.00 Știri 23.30 
Fotbal Premier League 
(înreg.)

PRO TV - DEVA
06.15-06.30 Desene 

animate 06.45-07.00 Re
trospectiva săptămânii (r) 
13.30-14.30 Generația PRO

ANTENA bDEVA
08.55-09.00 Muzică 

09.00-09.15 Știri (r) 09.15- 
09.30 Muzică 22.05-22.15 
“Săptămâna pe scurt” 
(retrospectiva știrilor) 22.30- 
24.05 Rondul de noapte y

PRIMA
10.00 Mecanica distrac

tivă (s) 11.30 Duminică la 
prânz (talkshow) 13.00 
Moto CM: MP al Cehiei 
14.00 Lumea lui Dave (s)
14.30 Față în față la Holly
wood (s) 15.00 Secretele 
bărbaților irezistibili 15.30 
în numele iubirii (do) 16.00 
Explorer (do) 17.00 Un alt 
început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri
19.45 Marioneta (co. SUA 
1994) 21,30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (s) 23.00 Știri 23.30 
Fotbal Premier League: 
Newcastle - Liverpool 
(înreg.)

PRO TV * DEVA
07.00-07.30 Desene ani

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

ANTENA bDEVA
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”

22.30 Călărețul electricX 
(dramă SUA 1979)

. PRIMA
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) 20.30 
Misterele din New Orleans 
(s) 21.20 Gideon Oliver (s, 
ep. 3) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; Pulsul 
tranziției (talkshow)

PRO ȚV - CEVA
06.00-06.30 Divertisment 

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

ANTENA l-DEVÂ
16.35 -17.00 Program 

muzical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22,15 Știri locale (r)y

neteseep
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O BERBEC
(21.III - 20.IV)

Sunteți foarte receptiv la 
chestiuni oculte. E momentul 
să faceți ceea ce v-ați propus 
de mult timp, fără grabă și fără 
să așteptați rezultate imediate. 
Duminică, o relație sentimen
tală poate deveni una de 
afaceri, persoana în cauză 
fiind pusă pe fapte mari. Aveți 
mintea limpede și eficientă, 
putere de convingere, luni, 
încercați să vă găsiți parteneri 
pentru afacerile în care sunteți 
implicați, căci vă trebuie 
ajutor.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Veți fi foarte agitat datorită 
unei vești, care, deși nu vă 
privește personal, vă bucură 
mult. Duminică, relațiile cu 
partenerul de viață sunt cam 
tensionate, chiar fără motiv. 
Doar o veste despre niște bani 
vă ajută să vă încheiați ziua cu 
planuri mărețe. încercați să 
ascundeți o greșeală și rău 
faceți căci va fi descoperită 
mai devreme decât vă 
așteptați. Vă ajută o femeie. -

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

în actualitate - relațiile cu 
frații. Dacă le-ați putea spune 
ce vă deranjează și ce 
așteptați de la ei ați putea 
avea unele bucurii. O veste de 
departe ați _ putea primi 
duminică. încercați să 
terminați ceva început de 
mult. Atenție la gafei Dacă ați 
fi mai obiectiv luni ați vedea 
că nemulțumirile dv sunt 
nejustificate și e cazul să 
faceți schimbări în relațiile 
afective, să fiți prudent.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Inspirația vă e la 
maximum. Ați putea rezolva 
probleme profesionale sau 
financiare. Interesul pentru o 
persoană de sex opus poate fi 
greșit înțeles. Treburile 
gospodărești nu vă lasă să vă 
odihniți duminică. Faceți totul 
în timp record și vă permiteți 
unele mici plăceri culinare. Vă 
concentrați cu greutate, aveți 
dorința de a cheltui bani.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Ați avea chef de o 
drumeție și dorința vă e 
împlinită de o invitație, 
întâlniți o cunoștință pe care 
n-ați mai văzut-o de mult 
timp. Duminica ar putea 
începe cu o surpriză. 
Atmosfera în familie e foarte 
plăcută, dar trebuie să vă 
întâlniți cu persoana iubită. 
Ați putea s-o prezentați 
părinților. Luni vreți o 
schimbare de anvergură; 
aplecați urechea la sfatul 
altora.

O FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Informațiile pe care doriți 
să le folosiți nu sunt în 
totalitate exacte. Nu riscați ca 
să nu pierdeți bani și nu vă 
grăbiți. Duminică aveți o zi 
excelentă căci vă lăsați 
dominat de persoana iubită. 
Cadourile primite vă încântă. 
Atenție la gafe! Dorința de a 
vă impune părerile în fața 
șefilor vă aduce discuții 
interminabile. Cineva mai 
tânăr din familie are nevoie de 
sfatul dv.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Faceți planuri, primiți 
invitații de la prieteni, pe 
care nu doriți să-i refuzați, 
propuneri tentante de la 
persoana iubită. Plecarea 
la drum a unui prieten sau 
chiar a dv, duminică vă 
avantajează în egală 
măsură. Luni vă irită 
imposibilitatea de a 
colabora cu colegii de 
serviciu. Vina vă aparține 
căci n-aveți răbdare, 
încercați să mai lăsați din 
pretenții.

3 SCORPION
(23.X - 21.XI)

Exercitați o mare 
influență asupra priete
nilor și partenerilor de 
afaceri; inventivitatea dv 
vă face să creșteți în ochii 
lor. Duminică nu sunt 
excluse accidentele 
casnice, problemele de 
sănătate ale unei 
persoane din familie. Luni 
ați putea dv avea nevoie 
de un medic, fie și doar 
pentru investigații. Aveți 
multe drumuri de făcut și 
nu le puteți evita.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20. XII)

Prioritare sunt relațiile 
cu părinții. Atenție să nu 
spuneți ceva care ar putea 
deranja. Și în privința 
realizării profesionale pe 
care o așteptați ați putea 
face un pas. Duminică nu 
vă încredeți în afacerea 
propusă de o femeie. Mai 
bine verificați-o discret. 
Atenție la mâncare, luni. 
Activitățile intelectuale se 
potrivesc stării dv de spirit.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Apare un eveniment 
important în familia dv. Nu 
vă agitați prea mult, căci 
starea sănătății dv nu e 
dintre cele mai bune. 
Duminică faceți drumuri 
scurte să vă întâlniți cu 
prietenii. Pentru rude nu 
vă mai rămâne timp. Vă 
surprinde o veste. Luni 
trebuie să faceți față unor 
cheltuieli masive, primiți o 
veste bună, o călătorie 
nesperată s-ar putea 
concretiza.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

O dispută cu partenerul 
de viață e posibilă de 
dimineață. Dacă vă 
susțineți cu înverșunare 
punctul de vedere nu 
realizați nimic. O dispoziție 
de zile mari aveți duminică. 
Sunteți inspirat în luarea 
unei decizii ale cărei roade 
se vor vedea mai târziu. 
Dacă plecați la drum luni 
trebuie să fiți prudent și să 
evitați investițiile.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Relația cu persoana 
iubită primește noi 
dimensiuni. Jocurile de 
noroc ar putea să vă 
rotunjească bugetul. 
Duminică familia se 
hotărăște să vă ajute într-o 
chestiune majoră. Ascul
tați propunerile medicului 
fără să vă speriați. Aveți 
ocazia să înlăturați defi
nitiv o problemă de 
sănătate care vă deranja 
de multă vreme.
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într-o scrisoare pe care ne-a 
adresat-o dl Traian Ciocan din 
municipiul Brad sunt relatate o 
serie de întâmplări legate de un 
eveniment în familie, prilej cu care 
au fost sacrificați doi porci. 
Aceștia nu au putut fi dați însă în 
consum colectiv deoarece 
examenul trichinologic indica la 
unul dintre ei prezența parazitului 
Trichinella Spiralis, cazuri în care 
se interzice cu desăvârșire 
utilizarea cărnii în consumul uman. 
Neavând încredere deplină în 
primul examen efectuat la 
Circumscripția sanitar-veterinară 

, pentru controlul alimentelor din 
■ Brad, dl T.C. a repetat examenul la 

o altă circumscripție sanitar- 
veterinară, unde s-a constatat cu 
surprindere, după cum se arată 
în scrisoare, că , probele 
prezentate de la cei doi porci erau I negative, adică nu erau infestați 
de parazit.

Ca urmare se cere conducerii 
activității sanitar-veterinare din 
județ să fie luate măsuri pentru 
clarificarea situației aduse în 
discuție și sancționarea dnei dr. 
Ileana Mihoc de la circumscripția 
din Brad.

în vederea stabilirii adevărului, 
împreună cu dl dr. Dimitrie loschici, 
director al Direcției Sanitar 
Veterinare a județului, ne-am

Șl PADTEA 
deplasat la Brad. Din discuția cu 
dna Mihoc am desprins faptul că 
în fața unor asemenea situații 
neplăcute, la constatarea cazurilor 
de trichineloză, oamenii au reacții 
din cele mai neașteptate, fiecare 
proprietar de animale fiind tentat

CEALALTA

să conteste rezultatele testelor de 
laborator, având în vedere că 
animalul respectiv reprezintă o 
valoare pe care nimeni nu este 
dispus să o piardă. Dar, în fața 
probelor concludente nu există 
cale de compromis sau de risc. Așa 
cum prevede HG nr.524/1994 în 
cazul constatării infestării cu 
parazitul Trichinella Spiralis, 
carnea și organele animalului se 
distrug (se îngroapă) sub supra
vegherea organului constatator.

Din discuția purtată cu dna 
Mihoc am notat faptul că, pentru a 
evita orice dubii, a cerut ca 
proprietarul porcilor să ducă la 
laboratorul DSV din Deva probe 
pentru digestia artificială, care sunt 
cele mai concludente și de 
necontestat, cu. condiția ca 
acestea să fie luate de medicul 
veterinar și trimise în pungi sigilate.

între timp, niște contraprobe, cele 
cu pricina, neinfestate (care 
puteau să fie luate însă din 
carne provenită de la alt animal 
sacrificat) au fost deja trimise 
la CSVCA Deva. Cum rezultatele 
au fost contradictorii, dna dr. 
Mihoc, însoțită fiind de dl Cioară, 
ofițer la Poliția municipiului Brad, 
a solicitat o declarație scrisă de 
la dl T.C. din care să rezulte că 
nu va da în consum colectiv 
carnea rezultată de la cei doi 
porci, evitându-se astfel orice 
consecințe imprevizibile

Respectând strict litera legii, 
cum afirma dl loschici, se 
impunea ca, pe baza rezultatelor 
analizelor, în cazul când se 
constată infestarea cu Tri
chinella Spiralis, carnea și 
organele să fie distruse prin 
îngropare. în același timp, corect 
și deontologic este ca atunci 
când există nedumeriri asupra 
rezultatelor, să se facă o 
confirmare sau infirmare a lor 
numai prin laboratorul din cadrul 
DSV Deva, privind digestia 
artificială, astfel fiind posibil să 
fie întărită autoritatea medicului 
veterinar.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

Hunedoara. Castelul 
Corvinețtilor - aspect 
din curtea interioara. 
Foto: Traian MÂNU

.*- ■

i *
a. 1

La Consumcoop' 
Geoagiu

In consens 
cu 

solicitările 
populației 

sătești
Cum am aflat de la dl Aurel 

Doboș, președintele Consumcoop 
Geoagiu, în prezent personalul 
unității este preocupat de 
asigurarea rechizitelor școlare în 
cele 18 magazine sătești pe care 
le aprovizionează. Au fost făcute 
comenzile către „Pehart" Petrești, 
solicitându-se 15000 de caiete de 
tipuri diferite, și către „Metalchim" 
Deva pentru cerneluri, pixuri, 
stilouri. N-au fost uitate nici 
uniformele școlare și articolele de 
lenjerie pentru copii, care vor fi 
asigurate prin „Sarmintex” Deva.

Totodată, cooperativa apro
vizionează populația satelor aparți
nătoare de Romos, Geoagiu și 
Balșa cu semințe de cereale și 
plante tehnice, îngrășăminte 
chimice, tărâțe, sare, petrol, 
articole pe care alți comercianți nu 
le asigură.

Aport însemnat în realizarea 
unei aprovizionări în consens cu 
cerințele sătenilor îl are dl loan 
Turdeanu, merceolog, ca și 
lucrătorii gestionari Paula Sinea, 
Roman Bunea, Maria Gâlea, Silvia 
Oroian, cu sprijinul conducerii 
cooperativei. De menționat că nu 

. sunt restante la furnizori. (E.S.) j
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Dorindu-și talie subțire și picior 
de Cenușăreasă

ÎN ÎNTÂMPINAREA
DORINȚEI CITITORILOR

"Cei nechibzuiți ia vorbă 
sunt ca împunsăturile de sabie, 
pe când limba celor înțelepți 
aduce tămăduire. ”

"Omui cu gând rău ațâță 
ceartă și defăimătorul 
desparte pe prieteni". (Pildele 
lui Solomon - Vechiul Testa
ment).

Au luat ființă, în anii de după 
Revoluție, numeroase cabinete 
particulare pentru tratamente de 
tot felul și de înfrumusețare și în 
localitățile județului nostru. Cum 
e firesc, cei care apelează la 
acestea o fac cu scopul de a se 
trata de anumite afecțiuni sau, 
după caz, pentru a-și îmbunătăți 
cât de căt aspectul exterior. 
Așteptăndu-și rândul, mai 

| schimbă o vorbă, două între ei 
sau chiar cu personalul de 

Magazinul “NEXUS 2000" de pe str. A. Mureșanu din Deva 
pune la dispoziția amatorilor o bogată videotecă și 

numeroase casete audio.

, ---------------- --------------------------

Masini-unelte performante
Serviciul de gospodărie comunală din cadrul Primăriei 

municipiului Hunedoara a achiziționat de curând câteva 
mașini-unelte performante cu ajutorul cărora se vor efectua 
lucrările de întreținere. Este vorba de o mașină de găurit, 
un polizor și o motouneaită pentru tăiat gardul viu, toate 
marca Bosch. (Cr.C.)

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

serviciu. Nimic rău în asta, nu-i 
așa ? Câte subiecte de discuții nu 
pot fi abordate, câte probleme n- 
are omul și ce bine îi face să se 
mai destăinuie! Numai că există 
un anume cabinet în care aceste 
dialoguri au degenerat în bârfe. 
Cleveteala este acolo pe primul 
loc și începe chiar de la cei care 
fac servicii aici și care preferă 
cliente loiale, ascultătoare și care 
la rândul lor le susțin și le 
alimentează răutățile, defăimând 
pe unii și pe alții. Unele dintre 
obișnuitele cliente au chiar 
predilecție pentru așa ceva pentru 
că suferința lor, răutatea vin tocmai 
de la aspectul fizic deloc atrăgător.

Se spune acolo, amplificându- 
se apoi totul, că doamna X care nu 
era decât o vânzătoare - sortatoare 
de cartofi a ajuns azi mare șefă 
prin metode mai puțin corecte

Foto: Traian MÂNU 

(ochi dulci și mai mult decât atât 
unora), că tânărul domn Y nu-i în 
toate mințile de vreme ce și-a 
părăsit nevasta pentru că nu i-a 
permis, vezi bine, să aibă un 
amant care să-i ajute în 
ascensiunea lor în viață, că 
domnul Z ar fi un bigam - și ce-i 
cu asta că doar nici nimfomana de 
nevastă-sa nu-i mai bună?; se zice 
că o persoană bine cunoscută lor 
ac umbla cu vrăji ca să-și poată 
mărita fiica mai tomnatică, că 
frumoasa divorțată cu un copil vrea 
să se mărite cu un tânărpe‘care I- 
a sedus, sperând că-i va crește 
fiica, că știu ei precis cine anume 
a prădat familia din strada Florilor; 
în fine, câte și mai câte nu se pun 
la cale, câte persoane nu sunt 
ponegrite pe nedrept (și chiar pe 
drept în unele cazuri), încât vrănd- 
nevrând îți pui întrebarea: “Oare

PILIII BĂNESTÎ\
9

Prin Legea nr.126/1998 
privind modificarea și 
completarea unor acte normative 
în vederea eliminării legăturilor 
dintre nivelul unor drepturi 
salariate, de asigurare sau de 
asistență socială și nivelul 
salariului de bază minim brut pe 
țară, se vizează și drepturile pe 
care le au persoanele cu handicap.

Legea prevede că, dacă nu are 
alte venituri proprii în afara 
pensiei de urmaș, persoana adultă 
inaptă de muncă datorită 
handicapului beneficiază de 
ajutor special lunar (care inițial 
a fost de 112500 lei) pe toată 
durata handicapului. în cazul 
în care se realizează un venit până 
la acest cuantum, persoana 
respectivă va primi diferența 
dintre ajutorul special lunar și 
venitul respectiv. Dacă este vorba 
de o afecțiune care creează handi
cap ireversibil, ajutorul special 
lunar este stabilit pe toată durata 
vieții.

Nevăzățorii, indiferent de 
veniturile realizate sau vârstă, 

K.------------------------------- -------  

ce satisfacție diabolică au cei 
care nu scapă nici un prilej de 
a-și arunca otrava limbii, rănind 
persoane nevinovate care se 
întâmplă să afle toate minciunile 
puse pe seama lor?" Căci 
“buzele cele grăitoare de 
minciună sunt urâciune înaintea 
Domnului”-sespune în Pildele 
lui Solomon din Biblie.

Nu mai plecați urechea la 
gurile defăimătoare, nu uitați că 
dacă gimnastica, masajul, dușul 
și sauna fac talia mai subțire, 
nici într-un caz nu fac picior de 
Cenușăreasă și nici spinarea 
dreaptă. Să nu vă încovoiați mai 
tare din pricina poverii cu care 
vă încercați sufletul ascultând, 
acceptând și întărind blamarea 
semenilor.

Estera SÎNA

beneficiază pe toată durata 
handicapului de o pensie 
socială lunară (care de la 
1.10.1997 a fost în valoare 
de 238000 lei). La cei 
asimilați gradului II de 
invaliditate, această pensie este 
egală cu 50 la sută din 
cuantumul stabilit pentru 
nevăzătorii asimilați gradului 
I. Dacă cumulează salariul cu 
pensia pentru limită de vârstă, 
pensia IOVD sau pensia pentru 
pierderea capacității de muncă, 
nevăzătorii pot opta pentru 
acestea ori pentru pensia 
socială. Dacă desfășoară 
activitate salariată, nevăzătorii 
pot cumula pensia socială cu 
una din celelalte pensii stabilite 
potrivit legii.

Atât ajutorul special lunar 
cât si Pensia socială acordată 
nevăzătorilor se indexează la 
aceeași dată si în aceleași 
condiții ca si Pensiile pentru 
limită de vârstă si mu qg 
depusă.

/na JURCONE 
--________X

Biblioteca Clubului Side- 
rurgistul Hunedoara adă
postește peste 100.000 
volume, precum și variate 
colecții de ziare și reviste, 
după cum ne informează dl 
Mircea lonaș, zjî 
bibliotecar.j'fl 
După numărul.F" 
de cărți, estelB 
clasificată caM 
fiind cea ma:|l 
mare biblio-M 
tecă din muni- > 

Biblioteca 
Clubului 

Siderurgistul 
Hunedoara

cipiu, cea mai mare bibliotecă- 
sindicală din țară, iar pe plan 
local este pe poziția a doua 
după cea județeană.

Rafturile adăpostesc 
scrieri cu caracter enciclo
pedic, acoperind toate do
meniile, de la beletristică și 
bibliografie școlară, la cărți 
tehnice. Cititorii, în jur de 
7.000-8.000 pe an, sunt 
angajați ai combinatului, însă 
au acces la bibliotecă și

Poliția Devei pe fază
Hoții de bijuterii
Cu ocazia unor acțiuni 

organizate de lucrătorii 
Biroului Poliției Criminale au 
fost depistați Florian Mobjila 
din Alexandria și Emil Corcoz 
din Hunedoara care au 
pătruns în locuințele unde nu 
erau invitați și nici chemați și 
au sustras fiecare bijuterii în 
valoare egală - două milioane 
de lei. Primul a pătruns în 
casă străină cu chei potrivite - 
cum le-o fi potrivit? - al doilea 
profitând de faptul că ușa unui 
apartament era deschisă. Ar 
fi bine să închidem mai bine 
ușile caselor noastre.

A călcat pe bec
Cornel Negru, din Deva, 

str. Bejan, bl.79. apt.46, lucra 
la Atelierul de expediții al S.C. 
“Casial” Chișcădaga. într-o zi 
s-a dus la serviciu sub

familiile acestora, ceea ce 
reprezintă majoritatea 
populației orașului, precum 
și numeroși studenți. 
Făcând o ierarhizare a celor 
mai solicitate genuri de 

carte, în frunte 
■îse află volume 
Tldin bibliografia 

Bșcolară, apoi li- 
Iteratura de 
divertisment, dar 

r și cea de
' informare, de 

natură istorică, socială și 
economică.

Achiziționarea de carte 
se face, spunea interlo
cutorul, ținând cont de 
dorințele cititorilor, dar și de 
ceea ce credem noi că este 
necesar. Am mai notat că 
din bugetul anual alocat 
aprovizionării cu carte s-au 
cheltuit până în prezent 25 
milioane de lei.

Cristina CÎNDA

influența băuturilor al
coolice. A fost depistat în 
această stare și a fost trimis 
acasă. L-a depistat politia. 
De ce n-au făcut-o oare șefii 
dumnealui?

Alo, atenție mărită
Cu ce gânduri a intrat 

Marius Ciobanu, în vârstă de 
18 ani, în magazinul "Shop 
Telecom” din Deva nu se 
știe, și, de fapt, n-are nici un 
fel de importanță. A căscat 
gura la marfă și, la un mo
ment dat, profitând de 
neatenția vânzătoarei a 
sustras o cartelă DIALOG 
ALO care costă circa 
1.319.000 lei. Alo, mai 
multă atenție la marfa ce o 
avem în grijă. Hoțului i s-a 
întocmit dosar pentru furt 
calificat. (Tr.B)
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|0 parte din bunurile familiei Ceaușescu 
scoase la licitație

irâiirgiLiill die Cănite die lai Neptunr

O parte din bunurile familiei 
Ceaușescu au fost evaluate de 
către o comisie specială din care 
au făcut parte, printre alții, 
reprezentanți din cadrul 
Ministerului de Finanțe și din Re- 

l gia Autonomă Administrația 
I: Patrimoniului Protocolului de Stat

I (RAAPS), Directorul RAAPPS,
II Mihai Nica, a declarat pentru 
II MEDIAFAX că evaluarea a fost 

| pur tehnică, neluându-se încă în 
. considerare și elementul istoric, 
' respectiv faptul că obiectele au 
| aparținut familiei Ceaușescu.

Mașinile familiei Ceaușescu 
r.i' fost evaluate la suma totală 

'A ne 560.800.000 de lei, fiecare din
------------ -------- 

ele valorând după cum urmează: 
Dacia 1100, an de fabricație 1968 
-4.700.000 de lei; Volkswagen, an 
de fabricație 1971 - 25.400.000 de 
lei; Hilman, an de fabricație 1974 - 
32.900,000 de lei; Mercedes 
350ST, an de fabricație 1973 - 
31.900.000 de lei; Buik Electra 
225, an de fabricație 1975 - 
115.400.000de lei; autobuz Salon 
Ellman Diesel 750, an de fabdcație 
1984 - 350.500.000 de lei. Aceste 
sume ar putea fi mai mici sau mai 
mari decât cele cu care bunurile 
vor fi licitate.

Comisia specială a făcut și 
evaluarea articolelor de îmbră
căminte care au aparținut lui 

Nicolae Ceaușescu și soției sale. 
Hainele de blană, costumele și 
încălțămintea celor doi au fost 
evaluate la suma totală de două 
miliarde de lei.

RAAPPS va contacta două 
mari case de licitație, Christie și 
Sotheby's, pentru a le înainta 
oferta de a se ocupa de vânzarea 
acestor bunuri.

Până acum scoaterea la 
licitație a autoturismelor nu a fost 
posibilă din cauză că nu au fost 
stabilite caracteristicile tehnice și 
de fabricație ale mașinilor, aces
tea neavând, conform declarațiilor 
lui Mihai Nica, “nici un fel de act
de proveniență". (MEDIAFAX)

Târgul de Carte de la 
Neptun, desfășurat în perioada 
16-23 august la clubul Bazin din 
localitate, a înregistrat vânzări 
de peste 400 de milioane de iei, 
conform estimărilor făcute, 
pentru MEDIAFAX, de 
Gheorghe Todor, directorul 
manifestării.

La cea de-a cincea ediție a 
acestui târg au participat 20 de 
edituri dintre ceie mai 
importante din țară, precum 
Huma ni tas, Nemira, ALL, RAO 
și Tribuna Economică. Conform 
estimărilor făcute de 
organizatori, târgui a fost vizitat 
de circa 400.000 de turiști.

Scriitorul Mircea Cărtărescu 
a primit, pentru antologia de 
poezie "Dublu CD", prezentată 

de Alex. Ștefănescu, redactor 
șefia "România literară”, marele 
premiu al Juriului. Alături de el, 
mai multe edituri au primit 
premiul pentru excelență și 
medalia municipiului Mangalia: 
editura Nemira, pentru colecția 
"Totem"; editura Humanitas 
pentru colecția “Procesul 
comunismului"; grupul editorial 
ALL pentru lucrările din 
domeniu! învățământului și 
pentru contribuția la 
restructurarea învățământului 
românesc. Premii ex-aequo au 
fost oferite editurii Codex, 
pentru inițiativa editorială din 
domeniul managementului, și 
scriitorului Roberto Quagiia, 
prezent la manifestare, pentru 
literatură SF.

“Autorii români au fost mai 
bine reprezentați ca niciodată. 
Criteriile de apreciere ale juri ului 
au avut ia bază ideea de 
promovare a literaturii româ
nești”, a declarat pentru 
MEDIAFAX Gheorghe Todor.

El a mai spus că ediția de 
anul viitor, care se va desfășura 
tot în tuna august, va avea o altă 
structură. Organizatorii inten
ționează fie să pună în centrul 
târgului un autor ajuns ta 
maturitatea creației, precum 
Octavian Paler, GabrielLiiceanu 
sau Alexandru 
Paleologu, fie să 
dedice fiecare zi a 
târgului unui astfel 
de scriitor.

^Thbloufî semnate 
^/Jucbian și 

J^alladg In licitație
Două tablouri semnate Ștefan Luchian și 

Theodor Pallady au fost vândute, în cadrul 
licitației organizate recent de Casa Alis, la 
prețul propus de organizatori, fără să se ofere

■ un nreț mai mare.
Pastelul "Fântâna cu cumpănă", al lui 

i Ștefan Luchian, provenind din colecția 
| Dominic Liviu Rațiu, evaluat la prețul, de 

z 5.000.000 lei, a fost adjudecat pentru 
aceeași sumă, neînregistrându-se nici o 
ofertă mai mare. Provenind din aceeași 
colecție, lucrarea “Algerianca", a lui Theodor 
Pailady, a fost vândută la 50.000.000 de lei, 
acesta fiind și prețul de pornire.

Din cele 37 de obiecte oferite spre 
vânzare, s-a remarcat, la secțiunea 
Orologerie, un ceas de mână cu cronometru 
din 1939-1940, în stare de funcționare, care 
j fost vândut la prețul de 3.600.000 de lei 

de 2.400.000 lei, cât a fost evaluat inițial. 
O cirafâ de cristal tăiat și șlefuit, datând de 
la '"'ceputul secolului, având prețul de pornire 
de 500.000 lei, a fost vândută la un preț de 

| trei ori mai mare, iar un ceainic Rococo, din 
l argint, bogat decorat în relief, creat în Franța 
f în secolul XIX, a înregistrat o creștere de la 

; 3.200.000 lei la 5.000.000 lei, preț cu care a 
fost adjudecat.

Săptămâna trecută, Casa Alis a avut 
I mcasări de doar 297.850.000 lei din vânzări, 

din care doar 30.000.000 lei reprezintă 
diferența dintre totalul prețului de adjudecare 
și cel oferit de organizatorii licitației.

[ Salutul hitlerlst ca gimnastică 
de recuperare

l lortmund obișnuia sâ intre cu
ițul ridicat ca m salutul hitlerist, în camerele pacienților 

oci, aceasta fiind, după spusele lui, “un îndemn pentru 
gimnastica de refacere a umărului'.Ca urmare a plângerii 
in'-i p'.ciente, a fost declanșată o anchetă pentru 

analizarea comportamentului acestui medic, conducător al 
departamentului ortopedic al unui spital catolic din 
Dortmund Această pacientă a declarat că l-a văzut pe

■ m°dic când a intrat în salon cu brațul întins, pronunțând 
* sa'utul hitlerist. Două zile mai târziu, el i-a cerut și pacientei 
. sâ ridice brațul “salutând”. Medicul a recunoscut faptele,
, de.- a explicat că este vorba de un exercițiu fizic de/ 
j recuoarare a umărului. El și-a cerut scuze și a explicat că- 
. nu a avut nici un fel de motivație politică.______________

Electrecord se vo privatiza
Casa de dfscuri Electrecord se va privatiza fără 

includerea în acest proces a patrimoniului muzical pe care 
îl deține în prezent, care va trece în administrarea 
Ministerului Culturii, a declarat Ion Caramitru, ministrul 
Culturii, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la 
sala Amfiteatru a Teatrului Național din București.

Dosarul de privatizare al acestei companii a fost 
întocmit de către Fondul Proprietății de Stat și a fost propus 
recent spre avizare Ministerului Culturii.

Potrivit angajamentelor asumate de către actuala 
echipă guvernamentală, Legea patrimoniului național ar 
trebui să fie promulgată până la 31 decembrie, a.c., dar 
este posibil ca aceasta să apară mai devreme, a precizat 
Ion Caramitru.

De asemenea, Caramitru a mai spus că organismele 
din domeniile drepturilor de autor și al cinematografiei, 
subordonate în prezent direct Guvernului - Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor și Oficiul Național al 
Cinematografiei -, vor trece în coordonarea Guvernului.

Savanții americani au numărat 
bacteriile de pe Terra

Un “recensământ" la scară planetară a relevat că în 
lume există cinci miliarde de miliarde de miliarde de 
bacterii, acestea fiind de departe cele mai numeroase 
organisme vii care trăiesc pe Terra, transmite AFP.

Conform autorilor acestui studiu, trei microbiologi de 
la Universitatea din Georgia, această cifră, un cinci urmat 
de 30 de zerouri, este mult mai mare decât estimările de 
până acum ale comunității științifice.

Pentru a găsi acest număr, microbiologii americani 
au notat cu rigurozitate toate locurile susceptibile de a 
“adăposti" bacterii, fie că era vorba de fundul mării, pământ 
sau atmosferă și au măsurat pe eșantioane densitatea 
bacteriilor. Apoi’a fost suficient să înmulțească cifrele 
obținute cu suprafața, ajungând la cifra impresionantă de 

icinci miliarde de miliarde de miliarde. Pentru a face

Peisaj mioritic în ținutulpădurenilor

estimarea lor mai ușor de înțeles, cei trei savanți au 
ținut să precizeze că dacă fiecare dintre aceste bacterii 
ar fi o monedă de un penny, puse unele peste altele, 
ar atinge o înălțime de miliarde de ani lumină.

A încetat din viața inventatorul 
lentilelor de contact

Inventatorul lentilelor de contact, Otto Wichterle, 
cel mai prolific om de știință ceh, a încetat din viață, 
marți, la vârsta de 84 de ani, a anunțat Academia de 
Științe a Republicii Cehe, transmite AFP.

Otto Wichterle a avut peste 150 de invenții, printre 
care și lentilele de contact, pe care le-a produs întâia 
oară în 1961, artizanal, în apartamentul său, cu ajutorul 
soției lui. Din această invenție el nu a avut nici un fel 
de profit.

Născut pe 27 octombrie 1913, la Prostejov, în 
Moravia de Sud, profesorul Wichterle a fost, începând 
cu 1990, președintele Academiei de Științe a 
Cehoslovaciei, apoi președinte onorific al Academiei 
Cehe, după sciziunea statului. Otto Wichterle este 
fondatorul secției de chimie macromoleculară a 
Universității Charles și al Institutului de Chimie, pe 
care l-a făcut celebru, dezvoltând în laboratoarele sale 
tehnologii pentru gelurile de conservare a lentilelor 
de contact.

Abia în 2000 sa reunește 
familia Sacchi

Arrigo Sacchi, fost selecționer al naționalei de 
fotbal a Italiei, actualmente antrenor la Atletico Madrid, 
a declarat că va pune punct carierei sale de antrenor 
după expirarea contractului cu gruparea patronată de 
vulcanicul președinte Jesus Gil y Gil, la sfârșitul 
sezonului 1999-2000. "După care mă voi dedica 
familiei", a spus fostul antrenor al celebrei echipe 
italiene AC Milan.

In zilele de caniculă câteva ore la ștrand fac bine.

Foto: Traian MÂNU
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O sursă frecventă de avitaminoză o 
constituie consumul exagerat de alcool, când 
sunt distruse în principal vitaminele B și PP. în 
situații cronice, avitaminoza alcoolică poate 
cauza tulburări nervoase, accidente cardiace, 
ciroză. Reducând capacitatea de rezervor 
vitaminic a ficatului, alcoolul perturbă 
transformarea vitaminelor aduse de alimente în 
constituenți activi, mai mult, distruge și pe cele 
existente îm depozitele organismului.

TUTUNUL
___ .

Efectele negative combinate ale nicotinei 
și ale oxidului de carbon distrug rapid vitamina 
C. Nicotină mărește nevoile mușchiului cardiac 
pentru oxigen și pregătește în același timp 
tromboza. Un singur pachet de țigări fumat 
zilnic reduce cu 30% conținutul vitaminic al 
sângelui. Or, lipsa accentuată a vitaminei C 
duce la apariția a atât de temutelor ateroame. 
Fumătorii se înșală dacă socotesc că pot fuma 
paralel cu creșterea în alimentație a dozei de 
vitamina C. Procesul de deteriorare a vitaminei
C este la fel de grav în prezența oricărei 
cantități de nicotină.

Mi
O pălărie pe care a purtat-o odinioară Benito 

Mussolini a fost vândută la licitație cu 2.300 de lire 
sterline (3.700 de dolari), în cadrul unei sesiuni de 
vânzări care a cuprins numai obiecte aparținând 
fostului dictator italian, transmite AFP.

Pălăria, neagră, în formă de vapor, a fost 
cumpărată de un colecționar particular. Ea face parte 
dintr-o colecție de obiecte și documente care au 
aparținut lui “II Duce”, găsită de către un fost soldat 
britanic, căpitanul Richard Beck, într-o vilă abandonată, 
în apropierea satului natal al lui Mussolini, Predappio.

Cea mai mare parte a celor 57 de obiecte scoase 
la licitație de către familia fostului căpitan au fost 
vândute pentru sume mult mai mici, între 15 și 50 de 
lire sterline. în total, licitația a adus 7.500 de lire (12.000 
de dolari).

La București

; intre 2-6 septembrie, pentru prima dată Asociația 
i Producătorilor de Bere din România și Primăria Capitalei vor 

ciițaniza Festivalul Berii ’98. 20 de fabrici producătoare de 
bete vor oferi contra cost, în pahare din material plastic, 
-pâine lichidă”. Festivalul se va ține în parcul Izvor și, după 

I rirrr a declarat primarul general interimar Viorel Lis, “paza 
’ vh ri asigurată de gardieni publici. în parcul Izvor, vor fi 

i instalate 18 grupuri sanitare chimice, iar intrarea va fi gratuită. 
, in privința cheltuielilor, nu pot spune nimic. Serviciile nu și- 

au prezentat încă devizele.”
Președintele Asociației Producătorilor de Bere, Virgil 

Maiiat, spune că în această perioadă nu se prevăd profituri, 
dar ‘am ales Bucureștiul pentru că este orașul cu cel mai 

|j mare consum de bere pe cap de locuitor. în anul 1997, 
Și consumul a fost de 50 de litri pș an față de 37 litri, cât este 
i media în România.” Pe toată perioada festivalului, se vor 
; organiza spectacole de muzică pop, rock, folk. Dimineața va 
i cânta fanfara, iar seara vor fi invitați actori de circ și formații 
1 de muzică ușoară. La 6 septembrie, la ora 22,30, festivalul 
î se va încheia cu focuri de artificii.

Sfiati că...■ •
...bombardierul "Enola Gay", care a efectuat primul atac 

nuclear din istorie, a decolat la 6 august 1945, ora 2 și 45 de 
minute, de pe insula Tiuian, situată în vestul Oceanului Pacific, 
ia 220Q km depărtare de Japonia?

...primul atlas din lume a fost întocmit în anui 1570 de către 
geograful flamand Abraham OrteHus. A fost denumit "Theatrum 
Orbis Terra rum", conținea 70 de hărți și era tipărit pe hârtie?

...cea mai apropiată stea din galaxia noastră este Alpha 
Centauri, din Constelația Centaur, situată ia o distanță de 4,3 ani 
lumină ?

...Elveției i se mai spune și "Acoperișul Europei", fiind 
considerat statui european situat ia cea mai mare altitudine, trei 
cincimi din suprafața țării fiind ocupate de Aipii Elvețieni?

...cea mai scăzută temperatură de pe globul pământesc s-a 
înregistrat ia 24 august 1960 în stațiunea de cercetări științifice 
Vostok, situată în Antarctica, ia 1500 km depărtare de Polul Sud: 
minus 88,3grade Celsius?

...Marea Neagră a purtat de-a lungul istoriei ceie mai multe 
nume ? Scitiiau numit-o Ashaena, adică "ceaposomorâtă", vechii 
grecii-au spus ia început Pontus Axeinos ("Marea neospitaiieră"), 
apoi Pontus Euxeinos ("Marea Ospitalieră"), iar navigatorii 
venețieni și genovezi i-au dat numele de Marea Magiore, adică 

\2.Marea cea Mare".____________________________________________y

ELDER TOO
Vioara Stradivarius Elder 

Voicu va fi atribuită prin con
curs unui muzician român, 
au anunțat recent Ministerul 
Culturii și Fundația Inter
națională “Ion Voicu”, 
organizatorii concursului.

Vioara se află în patrimo
niul statului român și a fost 
utilizată, timp de 40 de ani, 
de marele violonist Ion Voicu. 
Câștigătorul concursului, al 
cărui juriu va fi prezidat de 
Lord Yehudi Menuhin, va 
putea folosi vioara Stradi
varius Elder Voicu timp de 
trei ani.

Concursul este deschis 
violoniștilor români cu 
domiciliul în România, având 
vârsta cuprinsă între 25 și 35

de ani, care pot face 
dovada unei importante 
cariere solistice interne și 
internaționale.

înscrierile se fac la 
Artexim până la data de 10 
septembrie a.c., urmând ca 
tinerii violoniști să fie audiați 
la data de 12 septembrie. 
Piesele impuse pentru 
această audiție sunt: J.S. 
Bach - Partita a ll-a în re mi
nor, N. Paganini - Capriciile 
nr. 13 și 24, E. Ysaye - 
Sonatele nr. 3 și 6, J. Brahms 
- Concertul pentru vioară și 
orchestiă, P.l. Ceaikovski - 
Concertul pentru vioară și 
orchestră și W.A. Mozart - 
Concertele pentru vioară și 
orchestră nr. 5 și 7.
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Qe^ecția săptămânii
„A fi OM înseamnă a fi responsabil. înseamnă a 

cunoaște rușinea în fața unei nefericiri care nu părea să 
depindă de tine. înseamnă a fi mândru de o victorie pe 
care au obținut-o tovarășii tăi.

înseamnă a simți, așezându-ți piatra, că și tu contribui 
la construirea lumii”.

____________________________________________ •

: TlNtR.ll ÎMOnZANlȚI

i - Unde ți-e biletul, mamaie? 
I întreabă controlul.
; -Uite-I!

- Păi ăsta nu mai e vălabil!
- Cum așa, nu mai e valabil? 

■ Toată luna a fost valabil și azi nu 
’maie?! z

***
I
I

-Soția mea mă minte tot timpul.
- Serios?

' - îmi repetă zilnic, că dacă nu
|mă opresc din băut, mă va 
■ părăsi...

Doi polițiști călătoresc cu un 
| elicopter. La un moment dat, unul 
. dintre ei privește în sus spre elice 
I și întreabă:
I - Mă, ce-i chestia de deasupra 
■ noastră?
' - Sistemul de aer condiționat.
I De când nu se mai învârte, pilotul 
I a început să transpire...

***

‘ Un băiețel îl întreabă pe tatăl 
| său, care-și sufla în palme:
. - Ce faci, tată?

- îmi încălzesc mâinile.
La prânz se duc la restaurant, 

| iar băiețelul îl întreabă din nou pe 
^țatăl său, care sufla în supă.

Otatolt.., „Copilului -
minune"

La nici șapte ani împliniți (n. 23. 
IV. 1928, Santa Monica - statul Cali
fornia) micuța SHIRLEY TEMPLE 
obține, la 27 februarie 1935, un „Os
car" pentru „contribuția deosebită 
adusă spectacolului cinema
tografic".

Anul 1935 a fost pentru micuța 
interpretă anul ei de cotitură 
,,instalându-se" în fruntea Topului 
recordurilor de casă (Money Maked 
Stars) „căzând" pe locul 6 abia în 
1939! Președintele Franklin D. 
Roosevelt declarase odată că 
.... acum, când oamenii au greutăți 
(aluzie la criza economică din 1929- 
1932), oamenii se duc la cinema să 
vadă pe acest minunat copil și, 
pentru 15 cenți, să uite de necazurile 
lor...".

„Instalată" solid la ” 20 the Cen
tury Fox", atmosfera din jurul micuței 
actrițe este relevată și de următorul

- De ce sufli, tată? I
- Pentru că-i fierbinte și se |

răcește mai repede. ,
Băiețelul se minunează și după • 

un timp îi spune tatălui său: !
- Ești o figură, tată. Cândi

trebuie cald, sufli cald, iar când • 
trebuie rece, sufli rece... ;

IPe domnul Zlotoacă îl așteaptă . 
nevasta fericită acasă: I

- Dragă, îți dau o veste bună: |
se desființează fiscul! ,
- Nu vorbi prostii, femeie, - îi1

spune Zlotoacă. i
- Chiar că se desființează. Uite |

ce-ai primit; scrie pe hârtii: „ultima . 
atenționare”. I

*** I
Doi polițiști, unul pesimist, i 

celălalt optimist, se rătăcesc în * 
deșert. După o săptămână li s-a I 
terminat apa, abia se mai țin pe | 
picioare. ,
- Groaznic! se plânge*

pesimistul, ne-am rătăcit! j
- Cum să ne rătăcim? Suntem ■

în Sahara și gata! '

Culese și prelucrate de* 
Hie LEAHU\ 

_________________________ >

episod: într-o zi, romancierul John 
Steinbeck purta discuții cu șeful 
producției Darryl F. Zanuck - în 
biroul acestuia - în legătură cu 
condițiile de adaptare a romanului 
său „Fructele mâniei". „Deodată, 
sună telefonul. Era secretara."... 
,,pe platou, s-a întâmplat o 
nenorocire. Shirley și-a pierdut un 
dinte și regizorul vă roagă să veniți 
imediat...".

Atent la discuție, Steinbeck îi 
spune lui Zanuck: ....  Nu-i nici o
problemă. în comparație cu 
dintele lui Shirley Temple, 
„Fructele mâniei" mai pot 
aștepta...".

Dintre miile de scrisori primite 
de la admiratori în vara lui 1944, 
Shirley Temple primește o scri
soare de la pușcașul marin John 
Agar, aflat pe un atol din imen
sitatea Pacificului. îi răspunde și... 
în 1945 se căsătoresc la Holly
wood. Va deveni partenerul soției, 
în western-ul" Fort Apache" - 
1948, regia John Ford, cu John 
Wayne în rolul titular.

Adrian CRUPENSCH!

LEGILE LUI GAVCO
Lectea ideilor fixe
Privind lumea dintr-un singur punct de vedere, 

nu o poți vedea decât plată.
Când buna intenție contează
Dorind să se îndrepte, hoțul începe prin a-și 

modifica amprentele.
Din lucrarea ..O carte centru fiecare"
Nu mă plâng, pe mine mă înțeleg toți oamenii. 

Fiecare în felul lui.
Aria dimineții
Te trezești, te întinzi, te speli pe ochi, îți 

pui masca. E dimineață - începe carnavalul.
Citat din broșura ,.Viata ca la carte"
Și gramatica sentimentelor are reguli și 

excepții.
Din ..Legile lui Bachus"
Prin aburii beției vezi toată lumea într-un 

singur pahar.
Ghici cine-i măgarul?
încăpățânarea măgarului de a sta din când în 

când locului nu se poate compara cu încăpățânarea 
noastră de a-1 mâna mereu înainte.

Capriciile artei
Muzele te vizitează uneori și ca să-ți facă 

zile fripte.
Din ciclul ..Toți suntem poligloți"
Cuvintele au mai multe înțelesuri pentru a 

ne înțelege cu mai mulți oameni deodată.
Surprizele concurenței
Adesea ne înscriem în competiție fără să

< A

FACEM ROST DE 0 JOIANĂ

Vremea e caniculară, 
Vremurile sunt urgii; 
Coryntina, hai la țară, 
Să ne facem iaurgii.

Facem rost de o Joiana 
Și de niște optimism, 
Și, ascunși în vreo poiană, 
Vom scăpa de sclavagism...

Că, de-atâta libertate, 
Unii, cu moral perfid,
Ne tot spun că-avem dreptate 
Până când ne ... sinucid.

Dumitru HURUBĂ

•Dintotdeauna, când m-am 
| întâlnit cu o cugetare adâncă, cu 
Io frază care sintetiza adevăruri 

mari și irefutabile, am simțit nevoia 
| de a arăta „descoperirea" și 
■ semenilor mei, de a împărți bucata 
I de pâine spirituală cu ceilalți. Prin 
| timp, gestul meu s-a constituit într- 
1 un fel de test prin care aflam 
| interesul pe care cineva îl arăta 
■ fulgerului de gând care a luminat 
1 - brusc - bezna prin care mergea. 
| Uneori - cu un interes care-mi 
■ încălzea inima - mi se solicita 
I textul pentru a fi transcris, sau mi 
I se solicita o copie. Interlocutorul 
: trăia o bucurie și o nerăbdare care 
| spuneau totul despre el. Dar, de 
■ multe ori, - de prea multe ori! - s- 
• a întâmplat ca revelația mea să 
| fie primită ca și când ar fi fost vorba 
Ide un buletin hidrologic... -O frază 

(de fapt, un pui de frază!) a 
I seducătoarei scriitoare britanice Iris 
J Murdoch: „NICI O SUFERINȚĂ A 
I UNUI ADULT NU POATE EGALA,

I

PROBABIL, O DEZNĂDEJDE A 
UNUI COPIL". -Am plonjat peste 
noapte într-o altă lume, o lume 
despre care nu știam mai nimic. A 
început să guverneze CULTUL 
BANULUI cu determinismul său 
implacabil. Trăim sub drapelul 
uneipseudocivilizații în care se 
combină la modul diabolic 
miracolul televiziunii color cu „cine- 
i ăsta?” când pe 
micul (și atât de 
coloratul!) ecran 
apare chipul lui 
LEONARDO DA 
VINCI. Văd mizeria 
de pe străzi și de pe lângă blocuri, 
vâd țigăneala din piață și din tren, 
văd incultura unor oameni cu 
mașini arătoase și „moleculare" 
sudate de palmă, văd insolența 
de a trece TOTUL prin „laminorul” 
îngust al minții idem, văd euforia 
prosperității și pretenția de a trăi 
bine fără infrastructura sfântă a 
muncii, mă izbesc în fiecare zi de

Nu spun că generația mea a 
fost grozavă și nu spun că nu 
au fost "uscături și în pădurea” 
noastră, dar mi se pare că tinerii 
de azi sunt îmbătrâniți înainte de 
vreme. Le lipsește elanul de a 
face, curiozitatea de a ști mai 
mult, curajul de a lua viața în piept. 
Și această părere nu este una 
strict personală, am regăsit-o 
stând de vorbă cu alții și mai ales 
cu profesori care îi întâlnesc zi 
de zi.

Tinerii sunt pesimiști, visează 
munci ușoare și bine plătite, nu 
se gândesc la o meserie ci doar 
la o slujbă unde să nu facă 
“munca de jos” și să ia bani buni. 
Nimeni nu e interesat să devină 
un bun meseriaș, zicala 
“meseria brățară de aur” a ajuns 
doar un simplu ecou de luat în 
râs de pe vremea bunicilor care 
"erau proști și lucrau". Și nu e de 
mirare că nu avem meseriași 
buni când se poate câștiga mai

o lume înarmată cu NIMIC care ar 
vrea, chipurile, să construiască o 
LUME NOUĂ - uitând că „ex nihilo 
nihil"... -Copil fiind, într-o pădure, 
sub cerul sfânt al Moldovei, mi- 
am făcut ucenicia ochilor. Cu ei 
am văzut apoi și biblioteca... -Cu 
ocazia decernării Premiului Nobel 
pentru pace, ELI WIESEL po
vestește o parabolă: într-o cetate 

păcătoasă, a 
ajuns un om 
drept. El a 
început să strige 
și să-i îndemne 
pe toți la drep

tate. Anii au tre-cut, el a îmbă
trânit strigând, dar n-a reușit să 
schimbe pe nimeni. într-o zi un 
tânăr i-a spus: „Nu vezi că de mulți 
ani strigi adevărul degeaba, ai 
îmbătrânit strigând, dar n-ai 
schimbat pe nimeni în bine? Nu 
te-ai săturat de acest eșec re
petat?" înțeleptul a răspuns: „Nici 
nu vreau să-i schimb, ci lupt ca să 

bine cu un butic sau un birt la 
colț de stradă!...

Lupta între generații, veche 
de când lumea, a devenit azi doar 
lupta de a obține bani din 
buzunarul părinților, în timp ce 
părinții sunt rugați să nu se mai 
amestece în problemele tinerilor. 
Delincvența crește nestăvilit și 
lipsa unui țel în viață este 
evidentă la majoritatea tinerilor. 
A dispărut elanul, curajul, 
speranța și parcă nu-și doresc 
nimic altceva decât să treacă 
prin viață ușor. Sunt îmbătrâniți 
și blazați, înainte de vreme. 
Blazarea e o insignă purtată la 
rever. Dar oare numai ei sunt 
vinovați? Ei nu își găsesc un țel 
în viață sau nu le oferă nimic 
promițător societatea?

Ce nu a reușit să facă 
comunismul iată că face 
libertatea și originala 
democrație.

Ina DELEANU

nu mă schimbe ei pe mine. Propo-^ 
văduiesc binele în continuare | 
tocmai ca să nu mă schimbe ei pe ; 
mine, să nu devin ca ei". De • 
cugetat cu adâncă luare aminte | 
la riscul îndobitocirii, la . 
contaminarea cu SIDA spirituală I 
— acum când majoritatea I 
oamenilorpreocupațisuntdoarde 1 
pâine și circ... "Socrate sfătuia să | 
ne păzim de mâncărurile care ne ■ 
stârnesc pofta chiar când nu 1 
suntem flămânzi, și de băuturile | 
care ne atrag chiar când nu ne . 
este sete. "Cică întrebată de un I 
jurnalist ce face tatăl ei acolo sus, | 
fetița cosmonautului Gagarin ar fi J 
răspuns: „îl ajută pe Moș Crăciun | 
să numere stelele de pe cer”. Re- ■ 
flex, gândul îmi zboară la Antoine ■ 
de Saint-Exupery și al său „mic | 
prinț”... -AVIZ (de la Isaac Singer ■ 
citire): „Coșul de hârtii este totuși I 
cel mai bun prieten al scriitorului". |
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ORIZONTAL:1) Nori negri ce-ntunecă 
seninul bucuriei; 2) Element hotărâtor al reducerii 
la zero; 3) Valoroasa colecție a unor poeme în 
imagini; 4) Eroul franc al unei legături sentimentale 
- Atribut folositor al tagmei practicienilor; 5)

Articol original tratat pe larg în presă - Infinitiv al participării la un banchet spiritual; 6) Formulă 
uzuală de înlocuire a termenilor - Criteriu egoist de însușire a câștigului; 7) Semnal tradițional de 
demarare patrupedă - Colectivul restrâns al unei societăți anonime - Promenada funest 
unduitoare a neîndurătoarei Lorelei; 8) Elemente esențiale prezentate la proces! - Mirabile 
texturi din sipetul artei populare - Consonantă vibratilă absolutizată muzical; 9) Peregrin sui- 
generis pe meleagurile ciudățeniei - Recitalul de clasă al unui tânăr solist; 10) Opțiune a credulității 
consemnată ca rebut.

VERTICAL: 1) Exemplificativ grosier al inflexibilității (pi.); 2) Model de viață consemnată prin 
mărire; 3) Epilogul mut al furtunilor pe oceanul vieții - Expresie uzitată la sinteza complicității; 4) 
Confirmare verbală cu tentă revelatoare - Bruscă revenire a memoriei cu recidivă - Nominalizare 
personală sub semnul egalității; 5) Subdimensionat în raport cu media de referință - Groparii 
oficiali ai unei iubiri defuncte; 6) Șlefuitor anonim al mărețiilor spartane - Premiu de frumusețe 
pentru un succes olimpic; 7) Izvoare de inspirație în lumea prichindeilor - Treaptă primordială pe 
scara menestrelilor; 8) Laborator abstract cu produse pentru diferite gusturi - Focarul sideral 
al unei vechi culturi; 9) Produs sui-generis al unor melițe neostoite - Sublimul ridicol al comediei 
umane; 10) Născăcitoare de scenarii din reverii absurde.

Vas He MOLODEȚ
Dezlegarea careului "MODUS VIVENDI" apărut in ziarul nostru de sâmbăta trecută: 
1) ADAMANTINA; 2) NARAV-ITAN; 3) ATAC-ROIRE; 4) LACATE-ȚUC; 5) F-IRITA-ID; 6) AC- 

APORT-O; 7) BAI-ARARAT; 8) ENUNȚ-ȚALI; 9) ȚAȚE-CAPAC;10) IREALITATE.

<----------------------------------------------- \

MAT ÎN 2 MU1ĂRI

Controlul poziției 
Alb: Rb7, Dd7, Tfl, Nc8, 

Nd4
Negru: Re4, p: e2 

Soluția problemei din 
Nr. trecut:
1. Thl! Rg2
2. NC6 mat

1. ...Rg4
2. Nh5 mat.
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CUPA PRESEI EA TIR
Joi, 27 august a.c., în 

organizarea Comandamen
tului de Jandarmi Hunedoara 
a avut ioc, ia Ora șt ie, prima 
ediție a Cupei Presei ia TIR. 
într-un cadru foarte frumos și 
beneficiind de o participare 
peste așteptări, concursul a 
dovedit că ziariștii hunedoreni 
se pricep și iș mânuirea 
armelor, nu doar la "mânuirea’’ 
condeiului. Au fost repre
zentate aproape toate 
publicațiile și posturile de ra
dio și televiziune din județ, 
“echipa de șoc" a "Cuvântului 
liber" fiind compusă din di. re- 
dactor-șef Nicoiae Târcob, di. 
Dumitru Gheonea, fotore
porterul Traian Mânu, șoferul 
Ionel Orșa, iar ultimul, dar nu 
cel din urmă, subsemnatul. 
Chiar dacă acum rezultatele 
echipei noastre nu au fost 
dintre cete mai remarcabile, 
considerăm că rămânem o

speranță pentru edițiile 
următoare, într-un viitor nu 
foarte îndepărtat având ocazia 
să ne luăm revanșa.

Di. maior Viorel Săian, 
comandantul U.M. 0451, a 

Premieră in
județul 

Hunedoara 
precizat că acest concurs este 
o premieră pentru județul 
nostru și, datorită faptului că 
s-a bucurat de aprecierea 
unanimă a tuturor celor 
prezenți, este de așteptat o 
permanentizare a iui. 
Organizarea concursului a fost 
posibilă și datorită efortului 
făcut de către unele firme din 
județ (in special BCR) care, prin 
sponsorizări, au ajutat ia buna 
desfășurare a acestuia. 
Concurența au fost impărțiți în

două grupe, una feminină și 
ai ta masculină. La grupa 
feminină locul i a fost ocupat 
de către Luminița Muntean de 
ia Radio 1 Deva, iar ia băieți 
câștigător a fost Laurean Bran 
reprezentantul Radio Color 
Orăștie. Marele premiu a fost 
insă obținut de către un 
reprezentant ai forțelor 
armate, di. căpitan Gheorghe 
Șiman de ia U.M. 01719 din 
Deva. Trebuie precizat că 
printre concurenți ar fi trebuit 
să se numere și purtătorii de 
cuvânt ai Poliției județene, 
precum și cei ai unităților 
militare hunedorene. Din 
păcate, doar câțiva au onorat 
invitația, iar di căpitan Șiman 
este unui dintre aceștia.

"Ostilitățile” s--au încheiat 
cu o binemeritată gustare, 
prilej pentru gazetari de a-și 
povesti faptele de arme.

Andrei NISTOR

Fondul Proprietății de Stat
Anunț publicitar pentru vânzarea de acțiuni prin

licitație cu strigare
Fondul Proprietății de Stat, cu sediul in str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Direcția de 

Privatizare Comerț Turism, scoate la vânzare prin licitație CU Stricare in conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/1997 aprobată prin legea nr.44/1998 și H.G. nr.55/1998, 
modificată și completată, 60,91 % din acțiunile Societății Comerciale “PARÂNGUL” S.A., cu sediul 
in Petroșani, str. 1 Decembrie, nr.110, județul Hunedoara, cod fiscal R 2135276, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1261991, având

Obiectul principal de activitate: turism și alimentație publică.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 

4.241.175 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 2.031.151 mii lei.
Profitul net/pierdere al ultimului an încheiat: 12.801 mii lei.
Structura acționariatulul este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 103.332 60,910
SIF - -
PPM 66.174 39.007
Alții 141 0,083
Total 169.647 100

Lider mondial pe piața de băuturi răcoritoare
Dacă sunteți o persoană dinamică, dar cu toate acestea nu 
vi s-a oferit oportunitatea desăvârșirii carierei dv adresați- 

vă companiei noastre care angajează:
AGENT VÂNZĂRI Șl DEZVOLTAREA PIEȚEI

Condiții:------------ >—
pregătire universitară; 
vârsta maximă - 30 ani; 
stagiul militar satisfăcut; 
permis de conducere; 
disponibilitate la călătorie; 
calități organizatorice, inițiativă, moralitate; 
abilități în promovarea și comercializarea 

unui produs. 
Compania noastră vă oferă:
• perspectiva unei cariere solide într-un mediu deschis 

oricăror idei noi;
• salariu atractiv;
• cursuri de perfecționare profesională;
• posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere și 

dinamice.
Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr.5, până 

la data de 8 septembrie a.c.
Informații suplimentare ia tei: 225076, fax: 227110.

Prețul de ofertă de vânzare este de 59.941 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 6.193.823.000 lei.

Dosarul de prezentare a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS între orele 
8-16 până in ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a dosarului de prezentare de 4.000.000 lei și taxa de participare de 5.000.000 
lei vor fi achitate la casieria vânzătorului din Calea Victoriei, nr.152, etaj 4, sector 1 București sau 
in contul nr.251100980900224 deschis la BRD - SMB. Documentele pe baza cărora se eliberează 
dosarul de prezentare sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului dosarului de prezentare;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare .
Licitația va avea loc la data de 17.09.1998, ora 10, la sediul FPS din str. Stavropoleos, nr.3, 

sector 6, etaj 3.
în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 24.09.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanta.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura dosare de prezentare 

șl de către alți ofertanți in condițiile prezentate mai sus.
Garanția de participare in valoare de 185.814.690 lei se achită la BRD - Sucursala Municipiului 

București in contul nr.250100980900313.
Pentru persoanele flzlce/jurldice străine, plata dosarului de prezentare, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face in contul 25110000000242300003 de devize convertibile, in USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării 
acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute in H.G. 55/1998 
modificată și completată, art.51, prevăzute in Secțiunea C a dosarului de prezentare in plic sigilat 
cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus, ORI - Serviciul Oferte.

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține la tel: 01/3124232.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

\ --------- '------------- --------------- ----------------------------  '_________________________________________ ✓

Iaport de tranzacționare pentru firmele din
JUDEȚUL HUNEDOARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

[ Vize pentru spațiul Schengen
! Pentru armonizarea plății vizelor în cadrul acordului statelor Schengen, taxele se| 
| vor majora astfel:

Vize pentru călătorii turistice sau de afaceri
1. Ședere până la 30 de zile pe semestru
2. Ședere între 31 până la 90 de zile pe semestru:
a) o singură intrare
b) două sau mai multe intrări
3. Ședere până la 90 de zile pe semestru cu mai multe 
intrări cu o valabilitate de un an (viza anuală)

| Pe viitor și în cazul unui refuz de viză se vor percepe taxe de prelucrare, reprezentând | 
| jumătate din valoarea taxelor pentru vize numite mai sus. Toate taxele noi pentru] 
. vize pot fi găsite pe afișajul Secției de Viză sau pot fi cerute la Consulatul General al. 
^Republicii Federale Germania.

I 
I 
I 
I 
I 
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40 DM

60 DM
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100 DM
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SIMBOL. SOCIETATE PREȚMIN. PREȚ MAX. PREȚ MEDIU VARIAȚIE %

CPL CARMETAPLAST 7600 lei/acț. 7600 lei /acț 7600 lei-acț -16
CON CONDOR DEVA 0 0 0 0

PIAȚA
1

EXTRABURSIERĂ RASDAQ
5IMBO! SOCIETATE PREȚMIN. PRETMAX. PREȚ MEDIU VAP!AnE°{

ALIE ALIMENTARA HD. 2400lei/acț. 2600lei/acț. 2488,08 + 1,83
CSIA CASIALDEVA IlOOlei/acț. IlOOlei/acț. 1100 -1,39
HABE HABER HAȚEG 170lei/acț. 180lei/acț. 172,36 + 1,39
MARN MARMOSIM 1800lei/acț. 2000lei/acț. 1976,87 +0,07
PANC PANICORHD. 330lei/acț. 340lei/acț. 331,14 +0,39
SIDG SIDERURGICA 2550lei/acț. 2550lei/acț. 2550 +50,00
ULPI ULPIADEVA 2000lei/acț. 2000lei/acț. 2000 -0,86

SVMActive Internațional
Agent de valori mobiliare 

Marcela L O VIȘ TE

de ‘IttdfateUot

Angajează
SECRETARĂ

Condiții:
* studii medii sau superioare;
• vârsta maximă - 30 ani;
* cunoștințe limba engleză - nivel mediu;
• cunoștințe operare PC (Word, Excel, Power Point).
Cererile se depun la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr.5, până la data de 8 

septembrie.
Informații suplimentare la tel: 225076, fax: 227110.

BANCOREX Sucursala Deva
Rnunță vânzarea la licitație cu executare silită a următoarelor bunuri 

aparținând S.C. Naghi&Zsok Contapex SRL Deva:
■ autocamion ROMAN Diesel;
■ diferite tipuri de mașini de cusut, mașini de festonat, mașini de croit, 

mașini de cusut nasturi, mașini de cusut butoniere;
■ TV color PANASONIC, CROUIN;
■ frigidere ARCTIC;
■ fax;
■ mobilier de birou;
■ stoc de stofe și confecții.
licitația va avea loc în zilele de 01.09.98, 18.09.1998 și 01.10.1998, ora 10, 

la sediul S.C. Naghi&Zsok Contapex SRL în Deva, str. Mihai Viteazu, nr.112.
Informații suplimentare se pot obține la sediul BRNCORCX, Sucursala 

Deva, bulevardul 22 Decembrie, bloc 7, parter, tel: 054/230185.

http://www.sof.ro
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*• ÎN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN 

"CUVÂNTUL LIBER

N
I
I
I
I

Deva
B-dul Decebal, bl. C, parter, tel: 216736

Vinde prin licitație publică următoarele mijloace fixe;l

♦
♦
♦
♦
Faza I ■ la data 07.09.1998, ora 10. Participă cooperativele ■ 

meșteșugărești.
Faza a ll-a ■ la data de 14.09.1998, ora 10. Participă și altei 

persoane fizice și juridice.
în caz de neadjudecare licitația se va repeta în fiecare luni a. 

săptămânii, ora 10. 1

Autoutilitară TV 14 F
Strung SNB 400x1500 P 
Mașină de găurit
Ferăstrău mecanic alternativ
Mașină de frezat

1
1
1
1

buc; 
buc; 
buc; 
buc;

2 buc.

I 
I
I 
I

rr

S..C, IKÎEMIPIES S.A. Deva
în data de 01.09.1998, ora 10. la sediul central al 

S.C. REMPES S.A. Deva, str. C.A. Rosetti, nr.5, are 
loc licitație publică pentru vânzarea următoarelor

* active:
> Anexă tehnico-socială (în construcție) cu terenul 

aferent;
> Banc centicubat pompe injecție.
In.caz de neadjudecare la prima ședință, se 

organizează o a doua ședință în data de 07.09.1998, 
ora 10.

informații suplimentare se pot obține ia tei: 054/ 
221273 int. 116, 170.

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 învelitori, șarpante;

lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală;
^lucrări 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
^în 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

3 c/tni mirt - tfrlfa matei

ANUNȚ
Urmare a excluderii din AJVPS Hunedoara, situație 

care atrage de drept pierderea calității de vânător. 
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara, cu sediul social în Deva, declară 
retrase și nule următoarele permise de vânătoare:

■seria 40136/1996 - eliberat pe numele Răileanu 
Gheorghe;

■seria 4Q191/1996 - eliberat pe numele Florescu 
Mircea;

■seria 40180/1996 - eliberat pe numele Suciu Ioan; 
■seria 40179/1996- eliberat pe numele Rădoni Li viu;
■ seria 39087/1996 - eliberat pe numele Nicula 

Viorel;
■seria 38895/1996 - eliberat pe numele Geme loan;
■seria 39083/1996 - eliberat pe numele Mariș Cor

nel;
■ seria 38898/1996 - eliberat pe numele Ionaș 

Antonie;
■ seria 39432/1996 - eliberat pe numele Rotar 

Nicolae;
■seria 40079/1996 - eliberat pe numele Ghemeș 

Gavril Marcu.

• Lui Alin Gabor și Andreei 
Vas, care astăzi îșl unesc 
destinele, le urăm Casă de 
piatră, mult noroc și fericire! 
Redacția “Cuvântul liber”

|£Vânzari
CUMPĂRĂRI

• Vând pământ în Zlaști. Tel. 
219263(5503)

• Vând garsonieră 2 camere, 
Dacia, bl.7, etaj 2, ap.20. Relații 
duminica între orele 12-20. (6396)

• Vând casă și anexe în satul 
Tisa. Tel. 260131 (6375)

• Vând casă. Deva tel. 224761 
(5501)

• Vând apartament 2 camere. 
Deva, str. Cernei, bl.E.3, ap.33, preț 
70.000.000, negociabil (5510)

• Vând casă, două camere, 
bucătărie, canalizare, baie cu 
gresie,faianță, încălzire pe gaz,apă 
curentă, beci, grădină 500 mp, str. 
A. Vlaicu, nr. 124. Tel.216992 (5514)

• Vând garsonieră, bl. 105, sc.C, 
ap.5, parter, str. M.Eminescu. Tel. 
621150 (9322)

• Vând apartament 4 camere, 
Hațeg, în centru. Tel. 770218 (7239)

• Vând urgent casă cu grădină 
mare, anexe, preț avantajos. Infor
mații zilnic, corn. Răcăștie, nr. 150, 
Hunedoara (8993)

*■ • Vând rulotă, perfectă stare, 
înscrisă, VW Golf, fabricație 1981, 
stare bună, 1600 cmc, benzină, cu 
carte identitate. Geoagiu-Sat, Calea 
Romanilor, 198, tel. 156 (5511)

• Vând Skoda S 100. Vând 
mașină de cusut electrică lulia, 
nouă, preț avantajos. Tel. 623391 
(5513)

BANKCOOP ♦

Sucursala Hunedoara-Deva

Vinde la licitație publică
• Utilaje agricole - tractoare, combine, 
pluguri, semănători, pompe de stropit, 
multicar, moară cereale, Aro 244, Dacia 
Break, bazine fibră sticlă, cisterne și 
remorci auto, vaci lapte și purcei.

Lista bunurilor ce se licitează și a 
prețurilor se găsește la sediul Bankcoop S.A. 
Orăștie, Primăria Geoagiu și sediul SCPP 
Geoagiu Sat.

Licitația va avea loc în data de 
03.09.1998, ora 10, la ferma nr.l Geoagiu 
Sat.

Informații suplimentare la Bankcoop S.A. 
Orăștie, telefon 247456 sau 247565.

• Vând autodubă Peugeot J 5, 
an 1984, benzină, negociabil. Tel. 094 
511955 (6380)

• Vând teren cu construcție nouă 
pe D.N.7, tel. 222381

• Vând tractoare 445, pluguri și 
semănători, grâu, porumb. Hațeg, 
Cloșca, 32. Tel. 094 601574 (7240)

• Cooperativa Bucura Hațeg 
vinde la licitație basculantă cu 
remorcă. Etapa I se desfășoară în 
4 septembrie 1998, ora 10, la sediu. 
Participă organizațiile cooperatiste. 
Etapa a ll-a se desfășoară în 11 
septembrie 1998, ora 10 și participă 
persoane fizice și juridice. în caz 
de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare vineri. Tel. 770413 
(7242)

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

• Vând centrală termică Vaillant 
(gaz), boilere instant pentru apă 
caldă, calorifere aluminiu.Execut 
instalații de încălzire centrală. Tel. 
092 701072, 723908 (8987)

• Vând 25 capre, sat Pojoga, nr. 
113, corn. Zam (5509)

• Vând parchet stejar, fag, di
verse, uscat, preț negociabil, cantități 
nelimitate. Tel. 241468, după ora 18 
(6064)

• Vând 2 cripte la Cimitirul Bejan 
din Deva. Tel. 222411 (5517)

• Vând chioșc aluminiu 3,5/2,5 
și fundație casă 12,50/12,45,Orăștie, 
preț avantajos. Tel. 094 527696 
(6066)

• Vând baracă metalică (6x4), 
pereți dubli, izolată termic. Tel. 
731494 (8991)

• Vând televizor color Sport, 
videorecorder Canner A 4, radio- 
casetofon, aspirator auto, mașină 
spălat automată, telefon butoane, 
imprimantă A.4, chiulasă Golf și Ford 
Escort, Diesel. Tel. 711063 (8986)

• Vând ladă frigorifică 300 kg, 
filtru cafea, mașină spălat Alba Lux 
9, ambalaje bere-Cola. Tel. 225285 
(5521)

• SC angajează pentru stație 
benzihă în Petroșani persoane cu 
vârste cuprinse între 20-30 ani. 
Trimiteți CV și referințe pe adresa 
Vilceanu Remus, str. Buciumului, nr. 
125, Craiova, Dolj, 1100. (8992)

• SC ANDO LUX SRL MINTIA Nr. 
40 angajează la Barul Mureșul 
Mintia ospătari barmani cu pro
gram non-stop.

•Doriți să câștigați între 150.000- 
200.000/zi? Sunați la 064210257

• Grupul de societăți „Edel
weiss” caută distribuitor pentru 
distribuirea de băuturi alcoolice 
pentru județul Hunedoara. Relații 
la tel. 094579842 (46379)

• SC FARES SA Orăștie anga
jează în condiții avantajoase econo- 
mist-contabil, pentru compartimentul 
contabilitate și marketing. Relații la 
adresa, Orăștie, str. Plantelor nr. 50, 
tel. 054241940,054247574, int. 13.

^OMEMORARI

• Cu adâncă durere amintim că 
se împlinesc 7 ani de la trecerea în’ 
neființă a învățătoarei

GIN A-OLTIȚA RUSAN

Z

»■

Inspectoratul Școlar al 
județului Hunedoara

Cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr.2

Solicită oferte de proiectare pentru 
investiția Grădinița cu Program 

Normal Nr.5 Deva.
Depunerea ofertelor se face până în data de 14 

septembrie 1998, la sediul Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara.

Caietul de sarcini și informații suplimentare se 
obțin la sediul ISJ Hunedoara și la tel: 217345.

• Medic, tratez disfuncții sexuale, 
impotență, ejaculare rapidă), tratamentul 
189000.01 6376273,092 342629. (f)

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită..O1-6388406, 
092-342628. (OP)

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

• SC Duo Company Comimpex 
SRL Geoagiu anunță intenția de 
triplare a taxei de instalare și 
abonament. (5511)

INCHiRIERi

GINA dragă, lacrimi și flori pe 
mormântul tău. Slujba de pomenire 
va avea loc la Biserica Ghelari, 
duminică, 30 august. Soțul Emil, fiul 
Daniel, mama Silvia. (8990)

• Cu adâncă durere în suflet 
familia anunță comemorarea a 7 
ani, azi, 29 august, de la trecerea 
în eternitate a dragului nostru

VIOREL BANCIU(UȚU)
Dumnezeu să-l odihnească ! 

(5506)

• Familia Morariu Vasile și Jeni 
anunță că se împlinesc 6 săptămâni 
de la moartea iubitului lor unchi

av. IOAN VASILIE
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!. Parastasul va avea loc astăzi, 
la Catedrala Sf. Nicolae Deva. (5524)

Vinde:
TÂRÂTE DE GRÂU VRAC

Preț: 500 lei/kg+TVA franco depozit Arad
(Informații telefon: 057-250880 sau 057-250862]

VINDE 1 \

' CARNE PUI
calitatea 1

la prețul de 14.500 lei/kg.

• Ofer spre închiriere rochii noi 
de mireasă. Tel. 218795 (6396)

PIERDERI

• Pierdut legitimație handicapat 
pe numele Jurj Nicolae. Se declară 
nulă. (6067)

OFERTE DE 
SERVICII

• Grădiniță în limba engleză. 
Meditații limba engleză. Informații la 
tel. 624682, după ora 19 (6370)

• Angajez vânzătoare, absol
ventă 1998, salariu peste 500.000 
lei. Tel. 229424 (5522)

• Transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069 222259 
(5508)

• Rudele anunță cu profundă 
durere decesul celui care a fost

MARIUS DEVIAN
îi vom purta neștearsă amintire. 

Fie-i țărâna ușoară.

• Colectivul Sistemului de Gos
podărire a Apelor Deva anunță cu 
durere moartea fulgerătoare a 
colegului lor

tehn. GHEORGHE (MARIUS) 
DEVIAN

la numai 40 ani. Suntem alături de 
familia îndoliată. (5516)_________

• Copiii Nicolae și Geta, nepoții 
Oana, Diana și Darius aducem la 
cunoștință cunoscuților noștri 
decesul tatălui, socrului și bunicului 
nostru

NICOLAE MARTIN
de 90 ani. înmormântarea va avea 
loc în comuna Lunca, sâmbătă, ora 
14.(9323)
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Ieri, !a Deva s-a constituit
FILIALA JUDEȚEANĂ A FORUMULUI 

DEMOCRA T DIN ROMÂNIA
Ieri, la Deva, s-a constituit 

Filiala județeană a Forumului 
Democrat din România.

La eveniment au participat 
Răzvan Teodorescu, preșe
dintele Forumulbi, Gelu Voican 
Voiculescu, secretar general, 
Luminița Gheorghiu, secretar 
juridic, invitați, precum și 
membri fondatori ai Filialei 
județene.

Luând cuvântul în numele 
grupului de inițiativă de 
constituire a Filialei, dl Mihail 
Rudeanu a arătat că aceasta 
are ca membri intelectuali 
patrioți din județul Hunedoara, 
oameni de prestigiu care vor 
mai binele acestor meleaguri 
și al oamenilor lor.

Din cuvântul dlui Răzvan 
Teodorescu am reținut că 
Forumul Democrat din

“AM DEVENIT 
ȚINTA 

ATACURILOR 
FURNIZORILOR”

(Urmare din pag. 1)

acestea adăugăm și datoriile 
farmaciei spitalului către alți 
furnizori care fac apro
vizionarea cu materiale sanitare, 
reactivi de laborator, dezin
fectant! etc, obținem un total gen
eral de 4.500.000 mii lei.

- Să înțelegem deci că 
neplata acestor debite a dus la 
refuzul farmaciilor de a elibera 
rețete compensate și gratuite, 
începând din data de 17 august 
1993?

- Da. După cum ați spus, 
începând cu data de 17 august 
a.c., farmaciile din municipiul 
Hunedoara ne-au făcut 
cunoscută sistarea eliberării 
rețetelor compensate și gratuite 
până la data când se vor achita 
toate datoriile acumulate pe o 
perioadă de 4 luni. Suma pe care 
o datorăm este cum deja am 
spus-o foarte mare. Cum o vom 
achita, nici noi nu știm. Știm însă 
că și farmaciile se descurcă 
foarte greu lipsindu-le forfduri 
bănești importante.

- Ce greutăți întâmpinați la 
sectorul gospodăresc?

- Aici avem datorii de 2 
miliam’o de lei. Furnizorii ne-au

□ . nu ne n
., ^lui.eaza cu alimentele 
necesare: carne, pâine, ouă, 
zahăr etc. Am devenit ținta 
atacurilor furnizorilor, la care nu 
avem nici un răspuns. în 
momentul de față, suma alocată 
zilnic hranei este de 13.150 lei. 
Am început să facem economii 
chiar și la mâncare. Iar dacă 
bolnavii sunt nemulțumiți, nu este 
vina noastră. Dacă sunt 
economii, sunt pentru că nu 
avem posibilitatea de a 
achiziționa cele necesare. Nu 
avem putere de cumpărare.

România nu este nici pe 
departe o creație pedeseristă, 
cum le place unora să creadă. 
Dimpotrivă, forumul a apărut din 
inițiativa unor intelectuali de 
orientare social democrată. în 
acest sens, s-au dus tratative cu 
unele partide cu o asemehea 
orientare. Ele nu au fost deloc 
ușoare, pentru că au existat 
unele suspiciuni chiar în rândul 
social-democrației în ceea ce 
privește rolul și rostul Forumului. 
De fapt, el s-a născut din 
exasperarea unor intelectuali 
față de situația României și a 
românilor din această vreme. S- 
a precizat că spre Forumul 
Democratic vin în general 
intelectuali dezamăgiți din zona 
PDSR, intelectuali care își pun 
întrebări în legătură cu "prestația 
din 1996 a social-democrației.”

^ SC Hațegana SA Hațeg
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

de la SC Hațegana SA Hațeg în data de 11 sept. 1998, 
ora ÎO.OO, la sediul societății din Hațeg, str. 
Progresului, nr. 29.

Ordinea de zi;
1. Raportul cenzorilor de la SC Hațegana SA Hațeg 

cu privire la aspectele constatate în urma verificărilor 
făcute de FPS.

2. Modificarea consiliului de administrație.
3. Diverse.)Â

în legătură cu Filiala 
județeană s-a arătat că ea are 
o autonomie deplină și 
cuprinde intelectuali din toate 
sferele de activitate. Este o 
organizație nonguverna- 
mentală și are menirea de a 
cenzura puterea și activitatea 
unor partide din opoziție. Ea 
trebuie să fie "cutia de rezonanță 
a județului" și să reacționeze la 
toate problemele.

Ca președinte al Filialei 
județene a Forumului Demo
crat din România a fost 
desemnat dl loan Năzneanu.

în cadrul întâlnirii a fost, de 
asemenea, prezentat “Apelul 
membrilor fondatori ai 
Forumului Democrat din 
România." Asupra acestuia 
vom reveni.

Valentin NEAGU

PENTRU 
INFORMAREA 

CORECTĂ A 
CITITORILOR

(Urmare din pag. 1)

- Considerați că Justiția 
hunedoreană s-ar afla în 
fața unui atac ai presei?

- Exclusă o asemenea 
variantă. Ziariștii ar trebui să se 
documenteze pentru a nu se 
ajunge la afirmații de genul că 
dosarul respectiv trebuie solu
ționat în recurs la Curtea Supre
mă de Justiție și că prescripția 
răspunderii penale ar opera în 
speță atâta timp cât dosarul se 
află în curs de soluționare.

Se caută știri de senzație, 
fără a exista corespondent în 
realitate. Singura informație 
corectă cuprinsă în nota 
respectivă se referă la faptul că 
Judecătoria Deva și Tribunalul 
Hunedoara își au sediile în 
aceeași clădire, la etaje diferite, 
nota având menirea de a scoate 
în evidență "complicitatea" celor 
două instanțe în scoaterea ca 
basma curată a fostului director al 
Credit Bank Deva, prin 
tergiversarea soluționării cauzei, 
care, chipurile, ar duce la 
prescrierea răspunderii penale.

- Vă mulțumim.

<• -----------

(Urmare din pag. 1)

temnița adâncă și întunecoasă a 
palatului Maherus. Și în această1 
vreme, de multe ori a fost 
îndemnat Irod de către desfrânata 
Irodiada să-l omoare pe Sfântul 
loan, căci ea auzea parcă mereu 
în adâncuri mustrările lui, pentru 
fapta sa păcătoasă. Dar tot de 
atâtea ori s-a oprit Irod să 
săvârșească o asemenea faptă, 
temându-se de mulțimea 
creștinilor. A venit totuși o zi, 
când netrebnica și vicleana 
femeie a putut să-și împlinească 
gândul ei nelegiuit.

Sosind ziua nașterii sale, Irod 
a poruncit să se gătească ospăț 
mare în palatul Maherus, acolo 
unde în temniță umedă și rece își 
ducea zilele Sfântul loan 
Botezătorul. Și mult s-a veselit și 
a petrecut Irod împreună cu 

^sfetnicii săi, cu voievozii și cu

La închiderea 
ediției

9

Odată cu devalorizarea 
catastrofală a rublei, la Moscova 
apele se tulbură rău de tot. 
Deruta este totală. Mitul Boris Elțîn 
începe să se destrame, iar Duma 
pune piciorul în prag. Astfel, Boris. 
Zelezniov, președintele camerei 
inferioare a parlamentului, 
avertizează că premierul 
desemnat, Victor Cernomîrdin, nu 
va fi confirmat, chiar cu prețul 
dizolvării parlamentului, dacă 
Boris Elțîn nu acceptă scăderea 
prerogativelor sale prezidențiale 
și planul dezvoltării economice 
prezentat de Duma de Stat.

într-un interviu acordat 
Agenției Interfax, Zelezniov, unul 
dintre liderii marcanți ai Partidului 
Comunist Rus, a evidențiat

Vizele pentru români
(Urmare din pag. 1)

căruțele NATO și UE. Aceeași 
Cehia care, iată, acum 30 de 
ani, primea sprijinul României 
împotriva înăbușirii “Primă
verii de la Praga” de către 
tancurile sovietice și ale 
Tratatului de la Varșovia, mai 
puțin țara noastră. S-au gândit 
probabil să-șl arate recu
noștința pentru gestul nostru 
din august 1968 și, cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la 
eveniment, să se revanșeze, 
Introducând vizele pentru 
români.

Vecinii noștri din vest, 
precym este evident, nu stau 
degeaba. El lucrează. Viktor 
Orban le-a spus secuilor la 
Tușnad: “Rămâneți pe loc. 
Venim noi la voi.” Asta ce-o fi 
însemnând? Cu siguranță că 
le pregătește dubla cetățeniei 

Ce fac însă guvernanții 
noștri, președinția șl par
lamentul? în afară de părerile 
personale (de parcă o per
soană oficială ar putea 
exprima în public o părere 
personală opusă politicii 

capului Sfântului 
K7oan jgotezâtorul

toate căpeteniile Galileii. Și-au 
umplut pântecele de mâncăruri 
alese și de vinuri scumpe, Și ca 
să le fie petrecerea mai din plin, 
au adus cântăreți vestiți, să le 
încânte auzul și fecioare 
dănțuitoare, să le desfete ochii. 
Iar printre aceste dănțuitoare cea 
mai frumoasă și cea mai 
neîntrecută în joc s-a aflat a fi prea 
bine cunoscuta fiică a Irodiadei, 
Salomeea. Amețit de vin, de 
cântece și de jocul cel stârnitor 
de patimi al Salomeii, el făgădui 
acesteia să-i dea orice îi va cere, 
până la jumătate din împărăție. 
Atunci, netrebnica Irodiada, care 
neputănd avea odihnă din pricina 
glasului mustrător ce răzbătea din 
adâncurile temniței, și-a sfătuit 
fiica să ceară capul Sfântului loan 
Botezătorul. Auzind cererea 

Boris Elfin in

necesitatea unei emisiuni 
monetare drept soluție 
indispensabilă pentru salvarea 
rublei și respinge ceea ce el 
numește "dictatul’’ Fondului 
Monetar Internațional.

în privința inițiativei Dumei de 
destituire a președintelui Boris 
Elțîn, Zelezniov arată că aici, în 
toamnă, se va constitui 
majoritatea necesară pentru 
acest fapt, unul dintre argu
mentele de bază constituindu-l 
'declanșarea războiului din 
Cecenia.

Au apărut și unele speculații 
privind scrisoarea de demisie a 
președintelui Elțîn în schimbul 
unor privilegii pe care parlamentul 
i le-ar putea acorda lui și familiei 

promovate de puterea 
politică pe care o slujește) 
ale dnei Zoe Petre, n-am 
auzit de prea multe luări de 
atitudine, ca să nu mai 
vorbim de un protest 
oficial. Viktor Orban vine în 
România și se poartă cu 
aroganță, persiflează Uni
versitatea multicultural 
propusă de partidul la 
putere, în locul unei 
universități Independente 
maghiare cerută de UDMR, 
iar guvernanții români ca să 
nu se pună rău cu Consiliul 
Europei, NATO, Uniunea 
Europeană, ONU șl mai știu 
eu cine, acceptă umilirea 
chiar pe pământul ro
mânesc, ba chiar le cântă 
în strună prin vocea dnei 
Zoe Petre.

Să nu ne mirăm dacă 
într-o zi- o să fim 
discriminați în propria țară, 
când concetățenii noștri de 
etnie maghiară vor putea 
călători în lume fără vize, iar 
noi numai după ce le vom 
obține, căciulindu-ne pe la 
ambasadele Occidentului.

Salomeii, s-a tulburat tiranul dar 
până la urmă a poruncit să se 
taie capul lui loan Botezătorul. 
Și capul Sfântului fu tăiat în 
temnița adâncă și adus 
Salomeii, înotând în sânge, pe 
o tipsie de aur. Cutremurându- 
se aceasta îl dădu mamei sale, 
care îndată porunci slugilor să- 
I îngroape într-un loc ascuns și 
îndepărtat. Se temea netrebnica 
Irodiada să fie îngropat capul 
împreună cu trupul, ca nu cumva 
capul alipindu-se de trup să 
învieze Sfântul și să-i fie din nou 
mai aspră mustrarea.

Astfel a fost tăierea capului 
Sfântului loan Botezătorul, ce s- 
a săvârșit din porunca unui rege 
împătimit și netrebnic, dus la 
pierzanie de o femeie 
nelegiuită.

sale: să devină senator de 
onoare, să i se acorde o 
reședință, precum și securitatea 
necesară. Se pare că demisia a 
fost semnată joi, dar că nu este 
datată. Aceasta va fi făcută 
cunoscută doar după 
desemnarea lui Victor 
Cernomîrdin în parlament în 
funcția de premier.

Pe de altă parte purtătorul 
de cuvânt al Kremlinului a 
calificat aceste afirmații drept 
"invenții și minciuni”. Boris Elțîn 
a revenit ieri la Kremlin pentru 
întrevederea cu președintele 
Bulgariei, Peter Stoianov, aflat în 
vizită la Moscova.

Mine! BODE A

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși analizați 
pentru perioada 17-23 august 
'98 (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 Hunedoara 

la data de 20 august 1998 și 23 
august a.c. pentru dioxidul de 
azot și pe zona Valea Jiului la 
data de 19 august 1998 pentru 
dioxidul de sulf.

Pentru amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină 
numai pe zona Hunedoara, valo
rile maxime au fost înregistrate 
în zilele de 19 și 23 august a.c., 
respectiv 18 august 1998.

Starea mediului
Pulberile în suspensie au 

valori medii care se încadrează 
în limita admisă de 0,15 mg/mc 
aer/24 h, cu excepția zonelor 
Teliuc și Călan unde este 
depășită limita admisă.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze 

depășirea limitei admise de 17 
g/mp/lună - pe zona Teliuc de 
4,33 ori și pe zona Chișcădaga 
de 7,49 ori.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și al dozei gama 
absorbite se mențin 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 1,03 Bq/ 
mp/zi și, respectiv, 1,84 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 2027 
mg/l și o valoare maximă de 
3127,0 mg/l, înregistrate la 
data de 22 august 1998.

Agenția de Protecție 
a Mediului
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