
Ziua pompierilor din România
Profesionalism, curaj, 

sacrificiu
Ultima noapte a Craiului Munților

In fiecare an, la 13 septembrie, 
se sărbătorește “Ziua pompierilor din 
România", ca semn de prețuire și 
înalt respect pentru jertfa de sânge 
dată cu 150 de ani în urmă de ostașii 
pompieri care au luptat până la 
supremul sacrificiu.

Apariția și existența pompierilor, 
indiferent de forma lor de organizare, 
se pierde în negura timpului și, 
probabil, că se identifică odată cu 
descoperirea focului și primul 
incendiu scăpat de sub control.

De la înființare până în prezent, 
pompierii militari au fost o prezentăV,----------- ----- ' 

cotidiană în viața societății 
românești, participând la toate marile 
evenimente istorice, în lupta cu focul 
sau apele dezlănțuite, sfidând 
exploziile sau salvându-și semenii de 
catastrofalele cutremure, cu arma în 
mână. Pompierii militari și-au făcut 
datoria, fapt care le-a atras admirația 
și stima cetățenilor.

Pentru toate acestea, pompierii 
sunt iubiți, stimați și respectați, și 
poate tot pentru asftfel de fapte, 
pompierii militari din județul 
Hunedoara au fost apreciați în egală 
măsură de către cetățenii acestui 

minunat colț de țară, de către 
eșaloanele superioare și de organele 
administrației județene și locale.

Succesiunea evenimentelor 
care au avut loc în grupul de 
pompieri “lancu de Hunedoara” face 
ca în acest an, odată cu 
sărbătorirea a 150 de ani de la

Col. Gheorghe DIM A, 
comandantul Grupului de 

Pompieri “lancu de 
Hunedoara " aljudețului

(Continuare în pag. 8)

10 septembrie 1872. Zi de 
doliu în toate sufletele românești, 
în această zi s-a stins Craiul 
Munților. S-a culcat pe o rogojină 
de cu seară, cum spune istoricul 
Silviu Dragomir, la cartierul său 
obișnuit, în casa brutarului Ion 
Stupină din Baia de Criș. 
înmormântarea a avut loc în 13 
septembrie la Biserica din Țebea 
și osemintele pământești ale 
eroului națiunii române au fost 
înhumate în groapa din umbra 
gorunului lui Horea.

Tulnice prelungi în prelungă 
jale au zguduit munții și munții cu 
cetinile lor au pogorât să-l 

x ............ —~ - _________  

plângă; căci numai munții și apele 
știu să plângă mai bine. Și munții 
și-au slobozit camarazii de arme 
în fruntea imenselor șuvoaie de 
oameni care au venit la Țebea; 
printre ei erau Axente Sever, 
Simion Balint, Mihai Andreica, 
Nicolae Corcheș și Clemente 
Aiudeanu. Panegiricul rostit cu 
avânt de avocatul George Secula 
vede în lancu pe „zelosul martir al 
libertății naționale". Prohodul a 
fost susținut de 30 de preoți.

Ce nu cunosc cititorii despre 
moartea lui lancu, autorul acestor 
rânduri a descoperit după o 
îndelungă cercetare în arhivele 

Asociației culturale ,,Astra” de 
la Sibiu. George Secula 
relatează că, după ce s-a 
făcut înmormântarea, îm
preună cu Axente Sever, a 
adunat banii pentru a face 
pomană la toți moții Apusenilor. 
Mesele cu cele obișnuite unei 
pomeni au fost întinse din 
cimitir până pe drumul din 
apropiere și mai departe pe 
pajiștea plaiului.

Atunci s-au prezentat la ei 
doi tineri moți. „Cât o costat

Augustin JULA
(Continuare în pag. 8)
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Țara arde și 
parlamentarii se 
piaptănă
Starea țării se 

agravează cu fiecare 
zi. Scumpete, sărăcie, 

șomaj, deziluzii. Blocajul 
economico-financiar pune pe 
butuci unități economice, lasă 
fără salarii lungi perioade de

timp o serie de categorii 
profesionale, frânează reali
zarea unor bunuri materiale 
și vânzarea lor. Privatizarea 
bate pasul pe loc. Multe 
întreprinderi produc pe 
stocuri, lucrează cu pierderi, 
exporturile sunt în continuă 
scădere, iar importurile 
cresc, nu se achită către stat 
taxele și impozitele, bugetul 
este tot mai slab alimentat. 
Ministrul Finanțelor nu mai 
știe pe unde să scoată 
cămașa. Recenta rectificare a 
bugetului l-a pus în situații 
limită. După îndelungi discuții 
și căutări, a ales o soluție de 
compromis: diminuarea chel
tuielilor bugetare cu 7500 de 
miliarde de lei și acoperirea 
altor 500 de miliarde de lei din 
majorarea accizelor la tutun 
și alcool, aplicarea unei 
suprataxe de 3 la sută la 

^riărfurile și produsele din

import, creșterea cu 11 la 
sută a TVA la tipărituri - ziare, 
cărți și reviste -, sporirea 
de la 20 la sută la 50 la sută a 
taxei la jocurile de noroc.

Nici aceste măsuri nu 
sunt suficiente și nici 
logice, în opinia unor 
politicieni, guvernanți, 
specialiști, ziariști. S-a 
umblat la domenii sensi
bile, cum sunt presa și 
cultura, de unde nu pot 
proveni mulți bani, în 
schimb pierderile pe ter
men lung, în acest dome
niu, sunt incalculabile. 
Aceasta' în timp ce toată 
lumea asistă neputincioasă 
și revoltată cum proli
ferează hoția, cum 
economia subterană se 
tot... adâncește, cum 
evazionismul ia amploare, 
cum mai marii zilei își fac 
plinul care mai de care. La 
polul opus, ignorat de 
boierii de la cârma țării - 
soarta dramatică a acestui 
popor: oamenii mor cu zile 
în spitale, bătrânii se sfâr
șesc acasă, fără medica
mente, bolile pândesc și 
atacă necruțător la fiecare 
pas, copiii nu au manuale și 
căldură în clase, iar din 
puținii bani, părinții lor abia

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) j

Se reorganizează Fondul 
Proprietății de Stat

La întâlnirea cu comisarul 
european pentru relațiile Uniunii 
Europene cu statele Europei 
Centrale și de Est, Hans van der 
Broek, primul ministru Radu 
Vasile s-a arătat nemulțumit față 
de modul de funcționare a FPS.

într-un interval de timp extrem 
de scurt vor fi adoptate 
măsuri concrete de reor
ganizare a acestei instituții cu 
rol crucial în privatizare și 
reforma economiei românești. 
(M.B.)

ÎN 2IAWL DE A2I: t
* De toate pentru toți * Caleidoscop H 

duminical * Programe TV * Horoscop H 
• Mică și mare publicitate a

Ieri ia Deva și-a inaugurat nou! sediu

Banca Agricolă Sfî 
Sucursala

coordonatoare
Hunedoara-Deva

Ieri la Deva a avut loc 
festivitatea inaugurării noului sediu 
al Sucursalei coordonatoare 
Hunedoara-Deva a Băncii 
Agricole, care este situat pe Bdul 
luliu Maniu, nr. 18, în apropierea 
gării municipiului. După slujba de 
sfințire a noului edificiu, dnii Vasile 
Tănăsoiu, vicepreședinte al 
Centralei Băncii Agricole, și 
Marinei Codoreanu, directorul 
Sucurs.alei coordonatoare 
Hunedoara-Deva, au relevat rolul 
și locul deosebit de important al 
prestațiilor cu specific bancar în 
raport cu clienții, subliniindu-se 
faptul că de acum încolo și la 
sucursala deveană va funcționa 
pentru prima dată un birou de piețe 
decapitai.

în context au fost aduse 
mulțumiri constructorilor și 
tuturor celor ce au participat la 
realizarea și dotarea cu tehnică 
modernă de calcul a noului sediu, 
între care sunt de amintit firme 
consacrate ca: Absolut 
Cominvest SRL Deva, Coloseum 
Slatina, AB-Baia Mare, Simako- 
Deva, Prima Telecom-Deva, 
Trans Electronic-Cluj Napoca, 
Covo Design-București, ale căror 
lucrări au întrunit aprecieri 
unanime. Deschiderea noului 
sediu oferă condiții din cele mai 
bune pentru ca aici prestațiile să 
se realizeze la nivelul 
standardelor celor mai ridicate 
în profil bancar. (N.T.)

„Serbările naționale
de la Țebea”

Români din toate colțurile țării și chiar din afara granițelor ei 
vor veni duminică la Țebea, răspunzând unei tainice chemări de a 
fi prezenți la întâlnirea cu memoria eroilor neamului. Cum de la 
Revoluția din 1848 se împlinesc 150 de ani iar Craiul munților, 
Avram lancu, a fost înmormântat în 13 septembrie 1872, serbările 
de duminică au o mai mare încărcătură istorică și emoțională.

După momentul sacru al comemorării, după evocarea faptelor 
înscrise cu litere de aur în istoria noastră, oamenii veniți la Țebea 
vor cinsti memoria eroilor trăind, alături de mari interpreți ai 
folclorului, fiorul cântecelor închinate acestor figuri luminoase, 
sufletului românilor dintotdeauna. Ca-n fiecare an au șansa să asculte 
alături de soliști și formații cunoscute și îndrăgite din județ și din 
Ardeal și alți mesageri ai cântecului popular, care vin cu drag la 
Țebea din toate colțurile țării.

Organizatori ori simpli spectatori, toți cei ce vor să se 
întâlnească duminică la Țebea speră ca timpul să fie frumos. Dar 
indiferent de vreme, cum spune un cunoscut cântec, pe moți „Nu-i 
ploaie să-i oprească / Nici tunet să-i risipească” atunci când vor să 
participe la manifestările lor de suflet. (V.Roman)

încercare de atragere a

^1

Noul sediu al Băncii Agricole S.A. - Sucursala 
coordonatoare Hunedoara - Deva

Foto: Traian MÂNU

Pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Deva din data de 15 
septembrie 1998 se înscrie și 
proiectul de hotărâre de asociere 
sau de concesionare cu firma 
3hell. “Consiliul local va aborda din 
nou asocierea cu firma Shell, fiind 
ultima încercare de a atrage acest 
investitor strategic, având în 
vedere importanța acestei firme" 
- relata primarul municipiului Deva, 
dl Mircia Muntean.

Terenul pe care se va 
construi stația de carburanți 
este situat în zona Gării Deva. 
Lucrările de infrastructură vor 
fi executate de Urban Construct, 
o firmă din municipiul nostru.

"Colaborarea cu firma Shell 
va aduce, pe lângă înființarea unor 
noi locuri de muncă, și un venit 
lunar de cel puțin 400 milioane lei, 
bani ce vor intra în bugetul Primăriei 
municipiului Deva" - este de 
părere Mircia Muntean. (Cr.C.)

* ^/nnlt^reo Sfintei £rtici
W , or» /o i A nic'ma m hAstvanfiit îrnrtiSrafail crhimhcitZn fiecaro an, la 14 

septembrie, prăznuim cu 
deosebită evlavie și solemnitate 

sărbătoarea înălțării Sfintei 
Cruci. Această sărbătoare este 
legată de două evenimente 
remarcabile din istoria primară 
a creștinismului întâmplate în 
secolul IV și în secolul VII într-o 
zi de septembrie -14. în anul 313, 
cu o noapte înaintea bătăliei de-

cisive cu Maxențiu, împăratul 
Constantin a văzut pe cerul 
înstelat o Cruce mare făcută din 
stele, purtând inscripție în limba 
latină IN HOC SIGNO VINCES 
(în acest semn vei învinge). Acest 
semn a fost aplicat pe toate 
stindardele de luptă ale armatelor 
lui Constantin. Cu acest semn 
ceresc, Constantin a obținut 
victoria împotriva lui Maxențiu și

s-a schimbat radical, aderând 
definitiv la creștinism. Anul 313 
este începutul schimbării unui 
întreg imperiu și este începutul 
biruinței Crucii asupra 
păgânismului.

Dupăanul71, Ierusalimul este 
ocupat de romani, locurile sfinte, 
Mormântul Domnului au fost 
acoperite cu pământ ca să nu se 
mai închine creștinii. Și Crucea

lui Hristos împreună cu 
celelalte două cruci pe care au 
fost răstigniți tâlharii au fost 
ascunse într-o grotă.

Sfânta Elena pleacă la 
Ierusalim să afle Sfântul 
Mormânt și lemnul Sf. Cruci, 
prin care s-a săvârșit taina 
mântuirii neamului omenesc. 
Sfânta Elena, cu patriarhul de 
atunci al Ierusalimului, 
Macarie, a aflat Sfântul

Pr. dr. i.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 8)
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SÂMBĂTĂ
12 septembrie 

tyr 1
9.05 Feriți-vă de măgăruș! 

(em. concurs pt. copii) 10.05 
Ana balerina (s) 10.50 Efect 
întârziat (f. SUA ’50) 13.30 
Ecranul (mag.) 14.30 Video 
Magazin (div.) 16.15 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 16.40 Alexandria, a 
șaptea minune a lumii (do)
17.35 Justiție militară (s, ep. 
28) 18.25 Hollyoaks (s) 18.50 
Teleenciclopedia 19.40 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Cer întunecat (s, 
ep. 13) 22.30 Ciocnirea 
titanilor (f.a. SUA ’81) 0.25 
Canotaj CM de la Koln (rez. 
zilei)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

9.00 Comorile lumii (do) 10.35 
Documente culturale (do) 
11.20 TVR Cluj 13.30 O 
jumătate de oră cu P. Goma (r) 
14.00 Enesciana. Selecțiuni 
din edițiile anterioare ale 
Festivalului internațional “G. 
Enescu” (p. III) 15.30 Atletism 
CM (d, Johannesburg) 17.30 
Tradiții. De Sfântă Marie mică

Duminică
13 septembrie

tyr i
8.30 Lumină din lumină 

(em. religioasă) 9.05 
Cenușăreasa (d.a) 10.00 Merg 
pe mâna ta (s) 10.45 Biserica 
satului11.00 Viața satului
14.30 Video - Magazin 15.00 
Serial de călătorii (do) 15.50 
Super Gol Show 16.30 Aladdin 
(d.a) 16.55 Fotbal Divizia A: FC 
Bacău - Rapid (d, Bacău) 18.50 
Duminica sportivă 19.00 Star 
Trek (s) 19.50 Agenda
Festivalului internațional „G. 
Enescu” 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 
zile în România 21.00 Decepție 
(thriller SUA ’91) 23.00 
Festivalul Internațional 
„George Enescu” 23.50 D-na 
King, agent secret (s)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

9.00 Comorile lumii (do) 9.35 
Ferestre deschise (do) 10.30 
Cinematograful vremii 
noastre: Jacques Rivette (p. II) 
11.20 TVR lași 13.30 Creanga 
de Aur 14.00 Enesciana 15.10 
Din albumul celor mai

--------- "...........................................

$ Luni
14 septembrie

TVR I
12.05 Universul cunoașterii 

(do/r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Avanscena 18.10 
Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da, ep. 1) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 300) 19.50 
Agenda Festivalului inter
național „George Enescu” 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.00 
Justiție militară (s) 21.50 Nimic 
sfânt (s) 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) 14.00 
^Conviețuiri (mag.)15.10 Limbi 

în satul Melatic (Giurgiu) 18.10 
Planeta cinema (r) 19.30 Teatru 
TV: „Cumetrele” 22.30 în plină 
acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri. 
Din muzica romilor

ANTENA I
7.05 Dincolo de răsărit (f. 

răzb. SUA 1943) 8.35 Denver 
(d.a) 9.00 O echipă fantastică 
(d.a) 9.30 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a) 10.05 
Bananaman (d.a) 10.15 Alertă 
pe plajă (s) 11.00 între prieteni 
12.00 Mileniul III: spaime, 
soluții, speranțe 13.00 Vedeta 
în papuci 13.30 Dincolo de lege 
(dramă SUA 1997) 15.00 
Căsătorie de conveniență (co. 
SUA ’92) 16.30 Uragan în 
Paradis (s) 17.15 Legea lui 
Burke (s) 18.00 Decepții (s, ep. 
25) 20.00 Secrete de familie 
(dramă SUA 1997) 21.30 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.00 
Ținta principală (f.a. SUA 1991)
23.30 Fata misterioasă (dramă 
Canada 1994)

PRO TV
11.00 PROMotor 11.30 Am 

întâlnit și români fericiți 12.00 
Punctul pe i (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s) 13.30 Tom Show 
(s) 14.00 Generația PRO 15.30 

frumoase melodii populare
15.30 Atletism CM 17.35 La 
izvor de dor și cântec 18.00 
Alo, tu alegi! 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 46) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania: 
Canotaj CM

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 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 10.15 
Bananaman (d.a) 10.20 Mighty 
Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 12.00 Orașele 
lumii (do): Nairobi 12.30 
Descoperiri - Mysteries of the 
Cloud Forest (do) 13.30 
Telemeridiane 14.00 Duminica 
în familie (mag.) 18.00 Decepții 
(s, ep. 26) 19.00 Știri 19.30 
Sparks 20.00 Apartamentul 
California (co. SUA 1978) 21.45 
Ziua iertării (f.a. Franța ’92, p. 
II) 23.00 Fotbal Club Antena 1 
0.30 Capăt de drum (dramă 
SUA/Canada’84)

PRO TY
8.30 Toți câinii merg în rai 

(d.a) 9.00 Super Abracadabra
9.30 Mowgli (s) 10.00 Super 
Abracadabra 11.00 Doctor în 

străine. Engleză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s) 17.00 Concert 
cameral Salvatore Accardo - 
vioară, Bruno Canino - pian 
19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Natacha (s) 
22.00 Cei care se aruncă în foc 
(f.a. SUA 1996)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 
Apartamentul California (f/r) 
12.50 Mileniul III (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sirenele (s) 15.10 
Descoperiri: Sari Sarinama 
(do) 16.05 Iluzii (s, ep. 43) 17.00 
Legea lui Burke (s) 18.00 
Decepții (s, ep. 27) 19.30 Dal
las (s, ep. 86) 20.20 Caracatița 
2 (s, ep. 4) 21.15 Omul cu o mie 
de fețe (s).22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 66) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Puterea 
banilor (s, ep. 1)

PRO TV
9.10 Profeții despre trecut 

(r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/

Echipa mobilă 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Pro Fashion 
(mag. de modă) 17.30 Conan 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 2) 21.00 
Academia de politie (s, ep. 2) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Barton Fink (co. SUA 1991) 
0.05 Beverly Hills Bordello (s, 
ep. 1) 1.35 Efecte speciale (s, 
ep. 2) 2.20 Crimă cu
premeditare (s, ep. 2)

ACASĂ
7.00 Uneori am aripi (s/r) 

8.00 Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Marielena (s/r) 10.15 Te iubesc 
(s/r) 10.45 Din toată inima (s/ 
r) 11.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 12.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 13.00 Cei care plătesc cu 
viața (f/r) 15.00 Tenis US Open
17.30 Uneori avem aripi (s)
18.30 Sărmana Maria (s) 19.30 
Desene animate 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 170)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Fotbal Camp. Spaniei (d)
23.30 Vise (f. Japonia/SUA ’90)

PRIMA
8.00 Lumea lui Eric (d.a)

8.30 Apărătorii galaxiei (d.a)

Alaska (s) 12.00 Profeții 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) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Auto MP 
de Formula 1 al Italiei (d) 17.00 
Buffy, spaima vampirilor (s) 
18.00 Beverly Hills (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 2) 21.00 Don 

I Juan DeMarco (co. SUA 1995)
23.00 Știrile PRO TV 23.15 
Procesul etapei 0.30 Prima 
pagină

ACASĂ
7.00 Vise (f/r) 9.00 Tenis Fi

nale celebre 9.30 Sport 9.45 
Oxigen 10.00 Sport extrem
10.15 Arte marțiale 10.30 Mo
tor Sport Magazin 11.00 Volei 
-Neptun 11.25 Baschet Finale 
celebre 1994 13.00 WNBA Ac
tion 13.30 Volei 14.00 Rugby
15.30 FIFA Magazin 16.00 
Povestea Diviziei 17.00 Fotbal 
(rez. Germania) 18.00 Tenis US 
Open ’97 19.10 Faza zilei 19.20 
Sport 20.30 Fotbal 
Campionatul Spaniei (d) 22.30 
Caleidoscop (dramă SUA ’90)

PRIMA
8.00 Căutătorii de aur (s)

8.30 A doua familie (do) 9.00

r) 10.45 Don Juan DeMarco (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 119) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Suflet de femeie (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Alien II (thriller 
SF SUA 1986) 22.20 Știrile 
PRO TV 22.25 Chestiunea zilei
22.35 Seinfeld (s, ep. 151) 
23.05 Știrile PRO TV/Profit
23.35 Audiența națională. 
Realizator Mihai Tatulici

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 

8.00 Sărmana Maria (s/r) 9.00 
Căsuța cu povești (d.a) 9.30 
Marielena (s/r) 10.15 Te iubesc 
(s/r) 10.45 Din toată inima (s/r) 
11.00 Tenis Open România (d, 
București) 17.30 Uneori avem 
aripi (s, ep. 7) 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 13 & 14) 19.30 
Căsuța cu povești; Casper 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 171) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 34) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Sport 

9.00 A doua familie (do) 9.3o''' 

Inspectorul Gadget (d.a) 
10.00 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 
11.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal 
(em. sportivă) 14.00 Soluție 
7% (f.a. SUA ’76) 16.00 Zona 
M (em. muzicală) 17.00 
Fotbal Premier League (d) 
19.00 Știri 19.45 Teroare pe 
autostrada 91 (f.a. SUA 1989) 
22.00 Centennial 
Legendele din lumea nouă 
(s, ep. 9) 23.00 Știri 23.15 
Fotbal Premier League 
(înreg.)

PRO TV - DEVA 
08.00-08.45 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 08.45- 
09.00 Divertisment 21.55- 
22.00 Știrile PRO TV Deva 
(locale)

ANTENA l-DEVA 
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

Inspectorul Gadget (d.a) 9.30^ 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Mecanica distractivă 
(s) 10.30 1999 (s) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 
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 Ex
plorer (do) 17.00 Un alt 
început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri
19.45 Stroker Ace (co. SUA 
1983) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (s) 23.00 Știri 23.15 
Fotbal Premier League: 
Tottenham - Middles
borough (înreg.) 1.30 
Madigan (dramă SUA 1968)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

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

ANTENA 1-bEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

PRIMA '
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00 Pretu
tindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 16.00 Emisiune de 
știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.151999 (s, ep. 30)18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Alo, Costi- 
nești! (div.) 20.00 Meșterul 
casei (s) 20.30 Misterele din 
New Orleans (s) 21.20 Gideon 
Oliver (s) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TY - DEVA
06.30-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.20-22.35 Știri locale

ANTENA VDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul hune- 
dorean 17.55-18.00 TELEX (știri 
locale pe scurt) 22.05-22.15 Știri 
locale j
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

E momentul să dezbateți 
problemele importante din 
căsnicie. Sunteți dispus să 
munciți mult pentru a vă 
extinde domeniul de 
acțiune, dar orice încercare 
se dovedește dificilă. Ați 
putea realiza ceva mai 
deosebit, căci inspirația vă 
ajută în acest sens.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Șansa dv. există și nu 
este deloc modestă. 
Prietenii abia așteaptă să vă 
dea o mână de ajutor. 
Planurile dv. vor avea 
succes cu condiția să nu 
vizeze rezultate imediate. 
Luni abia vă puteți aduna; 
cel mai la îndemână v-ar fi 
lectura unui roman, fie el și 
de aventuri.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Ați dori să faceți ceva 
mai deosebit, dar nu este 
încă momentul. Conflictele 
cu părinții își vor găsi 
rezolvarea imediată. Spiritul 
critic de care dați dovadă și 
faptul că doriți să aveți 
ultimul cuvânt este 
combinația care va duce la 
o mulțime de neînțelegeri cu 
cei din jur.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Un prieten poate avea 
unele probleme și ar fi cazul 
să-l ajutați. Sunteți ceva mai 
romantic ca de obicei, așa 
că rezervați câteva ore și 
persoanei iubite. Veți avea o 
cheltuială în legătură cu 
casa. La serviciu vi se 
promite o mărire de salariu 
sau o primă, ceea vă face să 
vă autodepășiți.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Veți primi o invitație la o 
petrecere, unde va fi o 
atmosferă excelentă și toată 
lumea se va simți minunat, 
în plan sentimental ați putea 
avea o realizare. Stabilitatea 
mult dorită ar putea să 
apară. Luni ați putea face 
multe greșeli dacă nu ați 
accepta sfatul celor 
apropiați.

O FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

O activitate socială vă va 
da posibilitatea de a vă 
pune în evidență calitățile. 
Cineva de la serviciu vă va 
da o veste bună. Duminică, 
judecata vă va fi influențată 
de emoțiile puternice pe 
care le veți trăi. Luni ați 
putea avea ocazia să 
investiți niște bani, mai 
gândiți-vă însă...

C BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Doriți o schimbare în 
viața dv., care este foarte 

ncteseep

posibil să se producă; fiți 
cât se poate de prudent. 
Aveți ocazia să vă con
solidați o relație senti
mentală, ceea ce vă va 
satisface nevoia de 
stabilitate afectivă. 
Inspirația vă susține în 
luarea unor decizii 
importante în cămin.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Unul dintre părinți vă 
va da o sumă de bani 
pentru a pleca într-o 
călătorie. Duminică aveți 
nevoie de sprijin din 
partea persoanei iubite. 
O discuție cu aceasta vă 
va prinde bine, ajutându- 
vă să vă puneți în ordine 
gândurile. Luni s-ar 
putea să primiți o sumă 
de bani.

O SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Veți avea de rezolvat o 
mulțime de treburi, de dat 
și de primit telefoane. 
Capacitatea dv. de 
concentrare este maximă. 
O reuniune de familie ar fi 
o bună ocazie de a vă 
spune of-urile. Luni veți 
încerca o evadare din 
cotidian, pentru a vă pune 
în ordine gândurile.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Concentrați-vă efortu
rile în cămin. Pe plan 
social vi se vor propune 
activități care vă fac 
plăcere. Evitați pe cât 
posibil discuțiile în 
contradictoriu cu colegii 
de serviciu; v-ar irita și v- 
ar strica toată 
săptămâna. Popularitatea 
dv. este la limita maximă.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu vă prea simțiți în 
largul dv. Veți avea mai 
multe drumuri de făcut, 
multe probleme de 
rezolvat, ceea ce vă va 
mări irascibilitatea. 
Duminică veți avea mai 
mulți musafiri decât vă 
așteptați. Luni vă veți afla 
într-un loc de care vă 
leagă o mulțime de 
amintiri și veți deveni 
nostalgici.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Comunicarea cu 
persoana iubită este din 
ce în ce mai plăcută iar 
timpul vi-l veți petrece 
împreună. Posibile 
realizări în plan familial. 
Problemele ce apar vor fi 
rezolvate cu ușurință. 
Luni nu vă implicați în 
activități prea importante; 
riscul unor accidente nu 
este exclus.



Festivalul-concurs "Comori folclorice "

O ediție sub semnulr

autenticitatii
r

înaintea spargeriiSNCFR, !a 1 octombrie a.c.,

ANGAJAT» CĂILOR FERATE AU PRIMIT O
INDEXARE A SALARIILOR DE 26 LA SUTĂ

Genericul festivalului-con- 
curs consacrat tarafurilor și 
grupurilor instrumentale de mu
zică populară - "Comori folclo
rice" -, desfășurat an de an la 
Brad, pare a-și pune în valoare 
semnificația, dacă ținem seama 
de prestațiile participanților la 
cea de-a V-a ediție a mani
festării.

N-au fost prea numeroase 
tarafurile și grupurile de instru
mentiști prezente pe scena Cine
matografului "Zarand" (ele re
prezentând județele Sălaj, Bis
trița Năsăud, Harghita, Alba și 
Hunedoara), dar aceasta n-a 
influențat nicidecum negativ cali
tatea de ansamblu a concur
sului. învârtitele, bătutele, doi
nele, melodiile de pe Someș, de 
pe Strei sau de pe Arieș, rit
murile și combinațiile specifice 
unor reprezentative zone fol
clorice ale țării s-au succedat 
"sub semnul autenticității stricte", 
după aprecierea juriului. De alt
fel, cei mai mulți dintre partici
pant nu cântă de azi, de ieri, ei 
făcând parte din ansambluri fol
clorice "rodate" în manifestări 
de gen. Cei mai tineri instrumen
tiști au fost elevii Școlii Generale 
din Câmpeni, care nu s-au lăsat 
intimidați de concurență, ci, dim
potrivă, i-au surprins plăcut pe 
cei prezenți, dovedind o bună 
pregătire și, cu siguranță, multă 
muncă. Ei au și fost răsplătiți de 
fapt cu premii de către juriul alcă
tuit din dnii Gelu Stan - șeful 
secției muzicale de la Radio 
Timișoara, loan Sicoe - consilier- 
șef al Inspectoratului pentru 
Cultură al județului Hunedoara, 
Vasile Molodeț - directorul Cen
trului de Creație Populară, Corio- 
lan Moldovan - reprezentant al 
sponsorilor, președintele juriului 
fiind dna Marioara Murărescu, 
redactor-șef al redacției folclo
rice a TVR. Prezent la toate edi
țiile festivalului, dl Gelu Stan re
marca "câtă seriozitate există 
într-un festival în care sunt in
strumentiști, comparativ cu cel al 

Taraful 'Ooion Cnșutui' riin Brad, distins cu marote premiu el 
festivnMui - concurs "Comori folclorice", ediția a V-a

soliștilor vocali. Fiindcă un solist 
învață două piese, mai face și 
două texte, s-a urcat pe scenă, 
se zice că-i solist vocal și se dă 
și vedetă; pe când un instru
mentist, ca să ajungă pe scenă, 
trebuie să lucreze câțiva ani(...) 
Aici totul, dar absolut totul, a fost 
de la bine în sus".

Meritul s-ar datora atât parti
cipanților, cât și organizatorilor - 
Inspectoratul pentru Cultură și 
Centrul Creației Populare ale 
județului Hunedoara, Primăria și 
Casa de Cultură ale municipiului 
Brad, precum și sponsorilor ca
re au ajutat financiar la realiza
rea festivalului-concurs, singu
rul de gen în această parte a 
țării.

Câștigătorul marelui premiu 
al actualei ediții a fost taraful 
"Doina Cașului" al Casei de Cul
tură Brad (cu o frumoasă suită 
de jocuri și cântece din reper
toriul de nuntă al zonei Vața - 
Brad), celelalte tarafuri laureate 
fiind: "Hațegana" al Casei de 
Cultură Hunedoara - pr I; "Me- 
seșul" (Zalău) al Centrului Crea
ției Populare Sălaj - pr. al ll-lea; 
"Romana" al Casei de Cultură 
Simeria - pr. al lll-lea; "Arieșul" al 
Școlii Generale Câmpeni și ta
raful "Rapsozii Varvigiului"- 
Subcetate (jud.Harghita) - premii 
speciale. La secțiunea grupuri 
instrumentale, primele trei premii 
au fost obținute, în ordine, de 
cele din Sângeorz Băi (Bistrița 
Năsăud), din Câmpeni (Alba) și 
din Zalău, alte trei grupuri - din 
Hunedoara, Simeria și Hațeg - 
fiind distinse cu premii speciale.

Laureatele concursului și-au 
mai demonstrat o dată virtuo
zitatea în ultima zi a festivalului, 
în cadrul Galei laureaților, finalul 
festivalului aparținând recita
lurilor susținute de Mariana 
Anghel, Lenuța Evsei, Maria Dan, 
Ana Almășana, Lidia Benea și 
Ciprian Roman.

A consemnat
Georgeta Biria

Susținută de dnii Voicu Sala, 
secretar general al Federației 
Mecanicilor de Locomotivă și 
Florian Toma, secretar general al 
Alianței Sindicale Feroviare din 
cadrul Regionalei C.F.R. Timișoara, 
conferința de presă organizată 
joi la Simeria a avut ca subiecte 
principale de discuție încheierea 
conflictului de muncă din SNCFR 
și restructurarea societății.

Deși, inițial li s-a refuzat o 
indexare de 10 la sută a sala
riilor, ceferiștii au obținut până la 
urmă un nesperat procent de 26 
la sută, care se dovedește a fi, 
până la urmă, bucățica de zahăr 
menită a îndulci și netezi puțin 
trecerea pragului spre reorga
nizarea Societății Naționale de 
Căi Ferate Române. Conform 
declarației sindicaliștilor, în ac
tualele condiții, conflictul de
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I fals, uz de fals și înșelăciune

Pentru așa ceva sunt cercetați Aurel 
loan Șauca și Geanina Anuța Șauca. în 
urma cercetărilor efectuate de lucrători ai 
Biroului Ordine Publică, din cadrul Poliției 
Municipiului Deva, s-a stabilit că Aurel 
Șauca, 31 de ani, administrator la SC Hipe- 
rion SA Deva, fiind arestat într-o altă cau-

| ză, a emis două adeverințe false pe nu- 
Imele Olivia Gogoașă și Izabela Lăcătoș. 

Aceste adeverințe au servit soției ad- 
i________________ 1____________:_______

Dumitru și Gabriela s-au pus 
pe furat

Polițiștii din Petroșani cercetează în 
stare de arest preventiv pe Dumitru Hîrtie, 
27 de ani, din Filipeștii de Pădure, cu
noscut cu antecedente penale, și pe Ga
briela Maria Bulbucan, o tânără de 18 ani 
din Petroșani. Dacă tot nu aveau ei o 
ocupație stabilă, s-au pus pe furat. Prin 
escaladarea unui geam, ei au pătruns în 
apartamentul lui Szabo Radies, situat la 
parterul blocului, de unde au furat apara
tură electronică și bijuterii în valoare de 
mai bine de 8000000 de lei.

I 
I 
I
I 
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Rectificarea
bugetului aprobată 
printr-o Ordonanță 

de urgență
După cum se știe, Guvernul 

Radu Vasile încearcă să aducă 
bani la buget pe orice cale. Este 
vorba de mărirea taxelor pe ți
gări, băuturi alcoolice și jocurile 
de noroc. La acestea se adaugă 
taxa de 3 la sută pe importuri, 
introducerea cotei reduse de 
TVA de 11 la sută asupra publi
cațiilor (ziare, reviste, cărți) cu 
excepția manualelor școlare, in
troducerea unei taxe de 10 la 
sută asupa cifrelor de afaceri a 
magazinelor duty free. Măsurile 
vor intra în vigoare de la 1 oc
tombrie a.c. S-au făcut câteva 
concesii legate de protejarea 
industriei interne a tutunului (în
treprinderile care folosesc peste 

muncă în SNCFR este oficial în
chis. S-a precizat că majorările 
de salarii nu afectează în nici un 
fel tarifele la transportul pe calea 
ferată, suplimentul de bani obți- 
nându-se în urma unor dispo
nibilizări de personal.

Dacă în 1989 la căile ferate lu
crau 220000 de oameni, în prezent 
mai sunt pontați doar 130000. Din
tre aceștia, în perioada imediat ur
mătoare se impune a fi disponi- 
■bilizați cca. 17.000 de salariați. 
Conform Ordonanței 69/1998, pri
vind unele măsuri de protecție pen
tru personalul al cărui contract 
colectiv de muncă va fi desfăcut 
ca urmare a concedierilor colective 
determinate de reorganizarea 
SNCFR, disponibilizații vor bene
ficia, funcție de vechimea în căile 
ferate, de o plată compensatorie pe 
o perioadă de până la 20 de luni,

ministratorului, Geanina Șauca, la cumpă
rarea în rate a unui televizor color. De 
remarcat că ambii soți au antecedente 
penale.

Minora și cosmeticele
O elevă din Petrila a fost prinsă în 

flagrant în timp ce fura din magâzinul 
aparținând SC "Delia" SRL, amplasat în 
piața "Dacia" din Petroșani. Pe O.E., de 16 
ani, o interesau cosmetice în valdare de 
110000 de lei.

Bagajul cu dichis
în zona Pieței "Obor" din Hunedoara a 

fost depistat un individ având asupra sa 
un bagaj voluminos. Polițiștii au constatat 
că Iustinei Gheorghe Drăgan, de 23 de ani, 
din Morăcești, județul Argeș, a spart două 
autoturisme parcate pe raza municipiului 
(unde locuia fără forme legale). Aici era 
sursa voluminosului bagaj al lui Iustinei. 
Valoarea bunurilor furate a fost de 
3518118 de lei.

Rubrică realizată cu sprijinul 
iPJ Hunedoara

50 la sută în procesul de fabricație 
din producția internă de tutun). 
Guvernul va subvenționa cu 1000 
de miliarde de lei transportul de 
călători pe căile ferate. TVA de 11 
la sută aplicată publicațiilor nu va 
include cărțile de cultură și pu
blicațiile științifice. Pentru ziare, 
TVA a rămas aceeași, dovadă că 
presa nu este agreată, devenind 
de mult timp un ghimpe în talpa ce
lor aflați la putere.

O universitate
danubiană

Ministrul Educației Naționale, 
Andrei Marga, a venit cu o propu
nere interesantă și viabilă în în
tâmpinarea cererii UDMR de în
ființare a unei universități ma
ghiare de stat la Cluj-Napoca. Este 
vorba de o universitate danu
biană cu structuri de învățământ, 
atât în România cât și în Ungaria, 
mai precis la Arad și Szeged, 

egală cu câștigul salarial mediu net 
pe ramură. Disponibilizările vor coin
cide cu reorganizarea actualei so
cietăți de cale ferată.

De la 1 octombrie a.c. SNCFR 
se va sparge în cinci entități eco
nomice aferente valențelor de acti
vitate specifice căii ferate. Sindi
caliștii și-au exprimat îngrijorarea 
că, date fiind plățile compensatorii 
care se acordă la disponibilzare, 
căile ferate vor suferi, la fel ca 
sectorul minier, un fenomen de 
disponibilizare haotică având 
efecte în dezorganizarea anumitor 
activități." Noi, în cadrul sectorului 
infrastructură și instalații apar

ținând Regionalei Timișoara, am 
avut planificate pentru disponibi
lizare un număr de 200 de per
soane. Ele provin de la anumite 
ateliere care datorită nivelului re
dus al activității, prezentau exce-
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instituție funcționabilă în doi ani în 
clădiri existente deja, fără a mai fi 
necesare alte investiții. Condu
cerea ministerului consideră că 
prin această propunere va salva 
de la scindare Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Integrarea 
europeană - "un pod 

prea îndepărtat"
Nu există nici o șansă de in

tegrare europeană a României, 
"performanțele” economice ne 
situează pe ultimul loc în Europa, 
dacă nu ne-ar "salva" Albania. 
Este concluzia comisarului Uniunii 
Europene Hans Van der Broek. 
Acesta a exprimat îngrijorarea 
Uniunii pentru declinul economiei 
românești, întârzierea procesului 
de reformă în țara noastră (re
forma administrației, combaterea 
corupției și crimei organizate, pre
venirea conflictelor interetnice). 

dent de personal. Vreau să vă 
spun că la 7 septembrie a.c. 
aveam deja înregistrate 675 de 
cereri de disponibilizare, ma
joritatea provenite de la angajați 
ce asigurau munca de întreținere 
a liniilor și instalațiilor. De pe acum 
se creează un deficit de per
sonal în această zonă, cu urmări 
dintre cele mai nefaste asupra 
activității. După părerea noastră, 
decizia asupra a cine poate fi 
disponibilizat și cine nu, ar trebui 
să aparțină administrației socie
tății, care, cU acordul sindicatelor, 
să poată opera concedierile de 
manieră să prevină perturbări în 
anumite sectoare vitale pentru 
bunul mers al transportului pe 
calea ferată", a mai ținut să pre
cizeze dl Toma.

A. SĂLĂGEAN

România - tara cu
cele mai mici

investiții străine din
Europa de Est

în unele state, investițiile stră
ine au atins pe cap de locuitor 
1300 de dolari. în România, aces
tea au ajuns doar la 50 de dolari. 
A doua putere economică a lumii, 
Japonia, a investit la noi doar 5 
milioane de dolari, în ultimii ani. 
Capitalul străin investit în Româ
nia în ultimii ani este de 3,4 mili
arde de dolari. La acești bani se 
adaugă fondurile provenite din 
privatizare și cele investite prin 
Bursa de valori și piața Rasdaq.

între țările cu investiții în
semnate în România se numără: 
Olanda - 462 milioane de dolari; 
Germania - 350 milioane de do
lari și Italia - 275 milioane de 
dolari. (M.B.)

,z

Specialiștii în geologie și 
speologie au atribuit recentele 
cutremure de pământ cu epi
centrul în Valea Jiului unor miș
cări tectonice care au loc la cir
ca 5 km adâncime. Sunt cutre
mure cu mișcare verticală, dato
rate prăbușirii straturilor în peș
teri încă necunoscute, aflate la 
această adâncime. Este știut că 
sub stratul carbonifer se află un 
important strat calcaros.

Cutremurele au redeșteptat, 
se pare, interesul pentru cerce
tarea geologică și speologică. 
Amănunte ne oferă dl lulius Bor, 
președinte al Cercului de speo
logie "Hidrocarst" din Vulcan.

Lipsa banilor - frână în calea cercetării științifice
Un potențial deosebit nevalorificat în 

Valea Jiului

- Din păcate, activitatea noas
tră nu este deloc mulțumitoare. în 
Valea Jiului avem, pur și simplu, "o 
comoară" de peșteri care prezintă 
interes deosebit științific și turistic. 
Am început cercetarea lor de prin 
1981. Ne-am înființat ca grup de 
cercetare, cu sprijinul Fabricii de 
stâlpi hidraulici din Vulcan și apoi 
am activat până în 1989 în cadrul 
Clubului sindicatului E.M. Vulcan. 
Lipsa banilor ne-a anulat după 
1990 toată activitatea. Poate exa
gerez prin aceste cuvinte, dar sunt 
mâhnit. Avem un potențial turistic în 

Valea Jiului despre care se tot vor
bește în vânt. Nu mai amintesc de 
interesul științific pe care peșterile 
din Valea Jiului îl prezintă.

Munții Sebeșului, cu "Gaura 
Frânțanei", avenul "Tecuri", unde, de 
fapt, este o peșteră, la "Răchițeaua" 
sau "Retezatul" calcaros, unde se 
impun "Iorgovanul" sau "Peștera cu 
corali" declarată monument, "Peș

tera urșilor" sau "Scocul Scorotei" 
unde noi, cei de la "Hidrocarst", am 
descoperit cel mai mare osuar din 
Europa. Sunt oseminte care atestă 
prezența înainte de prima glacia- 
țiune a "caprei carpatorum" sau a 
speciei "ursus peleus". Cercetători 
de la Muzeul "Grigore Antipa", avi
zați de noi, au venit și timp de trei 
săptămâni, împreună, am explorat 

peștera, nu mică fiindu-ne uimirea 
atunci când am explorat peștera. 
Repet, avem aici o "comoară". Ea 
nu este valorificată turistic și nici 
pusă în valoare științific. Să mai dau 
un exemplu: în peșțerea din "Sco
cul Scorotei" am găsit un craniu de 
"Gulo-gulo", un jder care a trăit în 
prima glaciațiune și ai cărui urmași 
mai pot fi întâlniți în nordul extrem al 
Europei. Craniul este expus la Mu
zeul "Antipa".

- Ce ne puteți spune despre 
recentele cutremure de pământ?

- Sunt mișcări de reașezare a 

plăcilor în cele două falii. în Vale 
avem un strat de șisturi și unul 
calcaros, ambele mai adânci 
decât stratul carbonifer. 
Calcarul este afectat de apă. Se 
dizolvă. Ceea ce antrenează 
mișcarea șisturilor. Urmează, 
firesc, o prăbușire a stratului de 
șisturi. De aici cutremurul. Sunt 
posibile repetări ale fenomenului, 
dar amplitudinea nu va depăși 
4-4,5 grade pe scara Richter.

Pentru a le cerceta este ne
voie de investiții. Turistic și știin
țific, repet, avem un potențial de 
excepție, nevalorificat.

A consemnat 
H. MAZALOHJ
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Vn alt fel de uniformă
u toate că imediat după 
’89 uniforma școlară a 

fost practic “expulzată” din 
clasele școlilor și liceelor 
românești, treptat ea a revenit 
- evident, într-o altă formă - în 
numeroase unități de 
învățământ. Mai mult decât 
atât, au apărut și firme 
specializate în confecționarea 
vestimentației școlare, unele 
dintre acestea fiind pe cale să 
creeze o tradiție în școala 
românească.

Zilele trecute (mai exact 
miercuri, 9 sept, a.c.), S.C. l’IF 
S.R.L. din Timișoara a deschis 
și în județul Hunedoara primul 
său raion care prezintă 
vestimentație școlară în modele 
noi, precum și propuneri 
pentru clasele I-XIl (în 
municipiul Hunedoara, în 
cadrul magazinului “Șapte 
pitici” de pe bdul Dacia). Dar 
PIF nu este un nume cu totul 
nou în județul nostru, fiindcă 
elevi din Petroșani, Orăștie și 
Deva poartă deja (sau o vor 
face din acest an școlar) 
vestimentații... â la PIF. Despre 
cât de convingătoare a ajuns 
aceasta pentru elevi și despre 
cum a devenit ea un reper în 
strategia societății timișorene 
am aflat de la directorul firmei, 
economistul Leontina 
Doroiman.

- înființată în urmă cu șase 
ani, firma noastră și-a orientat 
în timp activitatea spre 
confecționarea vestimentației 
școlare, pentru școli de elită 
din țară, mai cu seamă din 

^Ardeal. Practic copiii, tinerii

O/ita... vorbitoare
Unei bunicuțe englezoaice 

de 62 de ani, care a inventat 
olița de noapte vorbitoare, i-a 
fost decernat marți, la Londra, 
premiul pentru cea mai bună 
invenție a anului, la categoria 
femei, transmite AFP.

Iris White a creat această 
oliță capabilă să înregistreze și 
apoi să difuzeze mesaje atunci 
cînd nepoțelul ei a depășit cu 
greu etapa scutecelor. Ea a 
fabricat atunci o oliță dotată cu 
un mic magnetofon, care, în 
momentul în care copilul se 
apropia de oliță, începea să îl 

IBuicaitaiirii aurnaitoirii 
îir ccircuirs

în fața Casei de Cultură Deva, Quasar S.A. a organizat un 
concurs de gătit în aer liber. Sponsorul acțiunii, Electrolux, 
ajutat de firmele Zanussi, Tefal și Henkel i-au răsplătit pe 
temerarii care s-au oferit să gătească, la comandă, clătite, 
omletă sau “Cordon bleu”. Organizatorii au pus la dispoziția 
bucătarilor amatori ingredientele și ustensilele necesare. 
Concurenți au fost: Anca Sîntimbrean, Marin Sauciuc, 
Marilena Blaga și Petru Roman, din Deva, și Ileana Molodeț, 
din Petroșani. Premiile au constat în aspirator de praf pentru 
mașină (Electrolux) și detergenți. Au fost răsplătiți și 
degustătorii din public, care au primit detergenți iar bărbații 
și câte o bere. Concursul de gătit în aer liber a fost astfel un 
câștig atât pentru organizatori și sponsori cât și pentru 
concurenți și degustători. (V.R.)

Aspect din timpul desfășurării concursului pentru 
bucătarii amatori.

ne-au spus ce să facem, prin 
intermediul sondajelor, 
chestionarelor și discuțiilor, al 
orelor de educație 
vestimentară realizate în școli 
și cu ajutorul mass-media. Și 
chiar dacă Ih început am fost 
întâmpinați cu rețineri sau cu 
dezaprobări, pe parcurs ne
am câștigat numeroși 
“adepți”.

- Care este ținuta pe care 
o propune PIF elevilor?

- Ținuta pe care o 
confecționăm este o com
binație între clasic și modern, 
noi asigurând pentru fiecare 
oraș continuitatea și 
exclusivitatea combinațiilor 
de culori, uniformele de
venind astfel un element 
distinctiv pentru o anumită 
școală. Ele sunt compuse din 
5-6 elemente (sacou, pan
taloni, vestă, fustă, sarafan, 
bluză), materia primă de bază 
fiind stofa românească. O 
mare parte din producția 
firmei este distribuită direct 
în școli, la solicitarea și 
propunerile elevilor și ale 
părinților; dar prin in
termediul magazinelor 
desfacerea este mult mai 
organizată. Este ceea ce am 
reușit să facem și la 
Hunedoara, în speranța că 
vom veni mai eficient în 
sprijinul celor care be
neficiază de produsele 
noastre.

A consemnat 
________Georgeta BÎRLA y

încurajeze, înlocuindu-i cu 
succes pe părinți.

Invenția bunicuței va fi 
prezentă într-un stand la târ
gul internațional al inventa
torilor, care va avea loc în 
această lună, la Londra.

Premiul a fost decernat 
de o asociație care se ocupa 
cu încurajarea inventivității 
feminine. Iris White a declarat 
la ceremonia de înmânare a 
premiului că este în tratative 
cu mai multe întreprinderi 
interesate în a produce olița 
educativă

Biserica din Densuș intră într-un 
lung proces de restaurare

ll întrebam cu puțin timp în 
urmă pe primarul comunei 
Densuș, Sorin Ștefoni, ce mai 
este nou, demn de consemnat, 
în perimetrul localității. N-a stat 
muit pe gânduri. “Specialiști de 
ia Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Hunedoara - Deva au 
lucrat cu sârg în satul Peșteana., 
unde a fost descoperită o 
așezare din Epoca bronzului. 
Săpăturile au dat la iveală urme 
ale străvechii așezări, rămășițe 
de fier și ceramică. Dar cum 
banii pentru operațiunile de aici 
s-au cam terminat, eie vor con
tinua ia anul.

Un alt eveniment. Cât de 
curând, până ia venirea iernii, 
celebra biserică Paleocreștină 
din Densuș, "care nu are 
seamăn în toată romănimea", 
după cum consemna marele 
istoric și gânditor Nicoiae iorga, 
va intra într-un lung și complex 
proces de reparații și restaurare. 
Eforturile financiare sunt 
suportate de Ministerul Culturii 
și o societate din Franța. 
Specialiști români și francezi au 
cercetat în amănunțime biserica 
- monument din Densuș, au luat 

x probe din construcție, din

Ce ne cheamă - și de ce - la Parcul

Fluviu Popescu, directorul 
Parcului dendrologic 

din Simeria

Am fost din nou, de curând, 
în Parcul dendrologic din Simeria. 
Oază de verdeață, de frumusețe, 
de recreere. Este imposibil să 
cuprinzi în câteva ore cele 70 de 
hectare ale parcului, să cunoști 
cele 2200 de specii de arbori și 
arbuști, multe exotice, 
monumente ale naturii, unicate în 
România. Dar plăcerea este 
enormă să te plimbi pe aleile largi, 
să admiri verdele etern al unor 
arbori, florile altora sau rodul lor 
bogat, să inhalezi aerul ozonat și 
aroma fânului proaspăt cosit, să 
urmărești jocul păsărelelor 
gureșe.

> Xerografia apare în 1940. Chester Carison 
obține primul patent pentru sistemul său de copiat 
pe uscat. în 1948 Xerose introduce prima fotocopie 
de birou, ce va revoluționa lumea administrativă.

> Primul tranzistor a fost fabricat în 1948 de 
John Bardeen, Walter H. Brattain și William 
Shokley.

'r Penicilina a fost descoperită în 1928 de 
Alexander Fleming în laboratorul său din Londra.

x Primul zgârie-nori a fost Centrul 
Rockefeller, construit la New York în 1932. în acest 
stil de construcții au atins culmi arhitecți ca Mies 
van der Rohe, Walter Gropius și Minorn Yamasaki.

> Primul submarin atomic, “Nautilus”, a fost 
lansat la apă în 1954. Primul desen de submarin 
cunoscut datează din 1620 iar în 1900 se trece la 
fabricarea primei flote submarine, după proiectul 
lui John Holland.

> Primul transplant de inimă a fost realizat 
în 1967 de către doctorul Christian Barnard. S-au 
realizat anterior transplanturi ale altor organe - 
plămâni (1963), ficat (1963), pancreas (1966).

'F Inițiatorul “rock and roll"-ului, la mijlocul 
anilor '50, a fost Elvis Presley (1935-1977).

y Creatorul industriei de fibre artificiale este 
Hilaire Bernigand (1893-1924), chimist și industriaș 
francez, care a creat în 1889 prima fabrică de fibre 
sintetice din lume.

Grupaj de IIie LEAHU
X___________________________ Z

fresce, în vederea analizei ior în 
laboratoare de specialitate din 
Franța, încât să se poată asigura 
conservarea valorii inestimabile 
a acestora pe parcursul 
lucrărilor. ”

Ținând cont de lunga durată 
a procesului de restaurare, de 
6-7 ani, cei care doresc să mai 
vadă biserica din Densuș este

Se pregătește materialul lemnos pentru marea schelă ce 
va îmbrăca biserica din Densuș în vederea operațiunilor 

de reparații și restaurare.
Foto: Traian MÂNU

dendrologic Simeria
Câțiva copii își iscodeau 

părinții unde sunt animalele. 
Deziluzie. Parcul dendrologic din 
Simeria nu mai are animale. 
Erau o mare atracție pentru cei 
mici. “Nu mai sunt bani pentru 
așa ceva, ne spunea într-o 
recentă discuție dl Flaviu 
Popescu, cercetător științific la 
Institutul de Cercetări și 
Amenajări Silvice - Stațiunea 
Simeria, din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor, directorul 
Parcului dendrologic din Simeria 
- cel mai mare de acest gen din 
România. Nici fazani nu mai 
avem. Ni i-au distrus răufăcătorii 
după revoluție, am adus alții, ni 
i-au terminat și pe ăia, așa că 
ne-am lăsat păgubași".

Am văzut și pepiniera de 
specii ornamentale și material 
dendrologic, în suprafață de 4 
hectare. Arată bine, este bogată 
și la această oră. Din păcate, 
primii gospodari ai orașelor 
manifestă reticență privind 
plantațiile și împrospătarea 
parcurilor, a zonelor verzi din 
localitățile lor. “Noi facem și 
proiectări de zone verzi, sădim 
arbori și arbuști, acolo unde 
suntem solicitați, cu garanția 
reușitei lucrărilor, releva dl Flaviu 
Popescu. Dar nu prea avem cui. 

bine să se grăbească în 
această tună. în curând, 
schela, din lemn, a cărei 
construcție a început, și care 
va costa nu mai puțin de 180 
de milioane de iei, va îmbrăca 
mândrețea de biserică, 
lăsând-o în brațele și în seama 
restauratorilor.

Dumitru GHEONEA

în acest an ne-au căutat mai 
mult oameni de la primăriile din 
afara județului, din Teregova, 
Oravița, Tg. Jiu, București. Am 
avut o colaborare bună, de 
vreo 34 de milioane de lei, și la 
Hațeg. Ne-am oferit serviciile 
și produsele și primarului 
Devei. Nu le-a acceptat. Și eu 
ce fac cu oamenii mei, ne-a 
răspuns. E păcat. în Deva nu 
s-a mai plantat aproape nimic 
de prin 1987, când s-au sădit 
cei 1000 de tei, câți dintre ei or 
mai fi în viață. Noi putem onora 
orice solicitări de specii 
ornamentale și material den
drologic, mai ales că mai avem 
o pepinieră, de 14 hectare, la 
Dobra".

Am consemnat câteva 
secvențe din Parcul dendro
logic Simeria și din activitatea 
celor care-l administrează, ca 
îndemn de a vizita această 
minunăție a naturii și ca 
reflecție pentru gospodarii 
comunelor și orașelor de a 
aduce de aici frumusețe și 
prospețime și a le planta în 
localitățile lor. Printre atâtea 
betoane și în atâta poluare este 
mare nevoie de verdeață, de 
arbori, de flori.

D. GHEONEA

ț *
Plafonul de 
îndatorare 

externă a 
Român, ei

Camera Deputaților a 
aprobat plafonul de 
îndatorare publică externă a 
României pentru anul 1998, 
în valoare de 2,9 miliarde 
dolari SUA, adoptând, astfel, 
Ordonanța Guvernului nr. 
24/1998. Potrivit textului 
Ordonanței, Guvernul și 
Banca Națională a României 
(BNR) sunt autorizate să 
contracteze și să garanteze, 
în anul 1998, împrumuturi 
financiare externe în limita 
sumei de 2,9 miliarde de 
dolari SUA, în scopul 
asigurării resurselor valu
tare necesare finanțării 
investițiilor în cadrul 
procesului de relansare 
economică, aprovizionării 
cu materii prime de bază de 
strictă importanță și creșterii 
rezervelor valutare ale 
statului.

V J

Frigiderul, aragazul, mașina 
de spălat sunt utilaje nelipsite 
din gospodăriile moderne ale 
zilelor noastre. Frigiderul are și ■ 
el anumite reguli, care trebuie I 
cunoscute de către gospodine, ’ 
pentru a-l folosi în condițiuni 
eficiente și cu lungă durată. 
Acest aparat se va așeza într-o 
încăpere mai răcoroasă, mai 
umbroasă. El trebuie să stea 
drept, să nu fie înclinat sau să 
oscileze. Fantezia și chibzuință

✓ \
Vă

cunoașteți 
frigiderul?

gospodinei fac ca fiecare 
compartiment al frigiderului să 
fie cât mai bine folosit.

Alimentele care se introduc 
în frigider trebuie să fie foarte 
bine ambalate. Nu se vor așeza 
în farfurii descoperite sau 
împachetate în hârtii etc. 
Carnea nu se pune în frigider 
în ambalajul în care a fost adusă 
de la magazin și mai cu seamă 
nespălată. Se găsesc în comerț 
recipienți din materiale plastice, 
celofan, pergament, pungi din 
polietilenă.

Nu se vor introduce în 
frigider vasele cu mâncare 
caldă. Se va lăsa mâncarea să 
se răcească și apoi se va pune 
la rece. Altfel frigiderul se va 
aburi și pe pereții lui interiori se 
va scurge apă. Nu puneți 
alimentele înghesuite, căci nu 
va mai circula aerul rece printre 
ele și le vă dăuna. Chibzuință 
în așezarea alimentelor în 
frigider prelungește viața 
acestuia, căci nu va fi 
suprasolicitat în sarcina 
electrică. Frigiderul pus în priză 
nu se deschide curent ca orice 
dulap. Pierde temperatura și se 
consumă în zadar. Se și uzează 
mai rapid. Se recomandă 
reglarea termostatului pentru 
temperaturi medii. După nevoi 
se va căuta să nu se umble 
toată ziua la reglarea 
temperaturilor. Se uzează. 
Gheața care se formează pe 
elemenți este un proces normal 
și constituie un radiant de frig.

Frigiderul se dezgheață lent 
o dată pe săptămână, când se 
curăță. La plecarea în concediu 
lăsați ușa deschisă, să se 
aerisească. Bineînțeles după ce 
a fost dezghețat și curățat.
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Reflecția săptămânii /
"Simt că sunt liber, dar știu că nu sunt." <
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~ti. ’Daca in luciditate intră atâta ambiguitate și zbucium, 
este pentru că ea reprezintă rezultatul întrebuințării nepotrivite 
pe care am dat-o ceasurilor noastre de veghe."

- "Când revedem pe cineva după mulți ani, ar trebui să 
ne așezăm unul în fața celuilalt și să nu ne spunem nimic ore 
în șir, pentru ca, datorită tăcerii, consternarea să se poată 
autosavura."

“Unii au parte de nenorociri, alții, de obsesii. Care sunt 
mai de plâns?"

"Ne este imposibil să acceptăm să fim judecați de 
cineva care a suferit mai puțin decât noi. Și cum fiecare se 
consideră un Iov nerecunoscut..."

î» "Pe măsură ce trec anii, descrește numărul acelora cu 
care ne putem înțelege. Când nu va mai exista nimeni căruia 
să ne adresăm, vom fi în sfârșit aceia care eram înainte de a 
cădea într-un nume."

țs, "Singurele evenimente notabile într-o viață sunt 
despărțirile. Tot ele-se șterg ultimele din memoria noastră." 

"Nu durerile violente ne marchează ci durerile surde, 
stăruitoare, suportabile, care fac parte din viața noastră de 
toate zilele și ne subminează cu aceeași conștiinciozitate ca și 
Timpul." 4/

Primul "OSCAR" 
refuzat

Printre cei ce au combă
tut Axa, de la Casablanca 
până la Plsen, s-a numărat și 
generalul George S. Patton 
(1885-1945). Ideea unui film 
despre cel ce făcea și deliciul 
corespondenților de război 
aliați - prin declarațiile sale 
pitorești,, "obligându-l" pe 
Dwight Eisenhower să-l tragă 
mereu de "mânecă", s-a năs
cut în 1951.

Ideea avea însă doi opo- 
nenți redutabili: văduva ge
neralului și Pentagonul. Dar, 
după decesul văduvei (1960) 
și o mai mare flexibilitate a 
Pentagonului, șeful lui "20th 
Century-Fox", Darryl F. Za- 
nuck, încurajat și de succesul 
repurtat de "Ziua cea mai 
lungă", a început lucrul.

Pentru rolul titular con
curează Burt Lancaster,Lee 
Marvin și Robert Mitchum, 
dar în final este preferat 
George C. Scott, cel care va 
da multă "bătaie de cap" re
alizatorilor. Pentru regie se 
apelează la William Wyler, 
care, neînțelegându-se cu 
Scott, se retrage fiind înlocuit 
de Franklin J. Schaffner.

"Nemulțumit" de prima 
variantă a scenariului, Scott 
solicită rescrierea lui. în sfâr
șit, după o "așteptare" de 17 
ani, în 1968 încep filmările, 
iar în 1970 are loc premiera 
filmului "Patton", care obține 
7 premii "Oscar": cel mai bun

film (Darryl F. Zanuck), regie 
(Franklin J. Schaffner), sce
nariu (Francis Ford Coppola 
și Edmund H. North), actor 
(George C. Scott), sceno
grafie, coloană sonoră și 
montaj.

în sfârșit, pentru a-și "de
săvârși" capriciile, Scott re
fuză primirea trofeului, moti
vând că "... nu sunt de acord 
în totalitate cu ideile perso
najului interpretat...", ceea ce 
nu l-a împiedicat ca, peste 17 
ani, în 1987, să interpreteze 
același rol în "'The Last Days 
of Patton" ("Ultimele zile ale 
lui Patton") în regia lui Del
bert Mann...

Adrian CRUPENSCHi

• De neuitat mărturia - con
cretă, lucidă, jucăușă, sentimen
tală - pe care mi- a făcut-o într-o 
scrisoare cfel care a fost actorul 
Gheorghe Leahu: "Eu cred în 
drăciile firii omenești care dau 
vieții fantastul joc al artei, ar
zând și prăbușindu-se în noi, 
înălțându-rie și situându-ne într- 
o panoramă cu infinite cortine 
nevăzute. în această chestiune 
nu-s influențat de dracu-n praz
nic, nici de ducă-se pe pustii. E 
un fel de descoperire personală, 
după care dracii ar fi trimiși pe 
pământ drept pedeapsă, ca să 
conviețuiască cu oamenii. Di
baci și oarecum parazitari, și-au 
făcut culcușul chiar în oameni. 
Cei mai mulți, în inima acestora, 
că-i păcătoasă. Alții, în mintea 
lor, ca să vadă departe. Ceilalți

Iubită Coryntină, recunosc:
Eu sunt provincialul demodat 
Umblând prin București cam speriat 
De câte văd, de câte nu cunosc...

Eu sunt provincialul neumblat
Prin lumea bună mirosind a mosc,
Iar vorba-mi, câteodată, face pleosc - 
Exact când se discută elevat...

Eu sunt provincialul primitiv, 
Gândind încet și, uneori, cam tâmp; 
Sunt individul revoltat tardiv

Că viața-mi e un fel de contratimp 
Pe un suiș golgotico-masiv 
Spre tine - Zee bună din Olimp.

Dumitru HURUBĂ
i ......................... ______ ______i

au rămas navetiști, pe drumurile 
dintre cele două lăcașe veșnice..." 
• în octombrie 1984, într-un inter
viu, N. Steinhardt răspundea la o

maticienilor suna implacabil: 
"Garbage in, garbage out" (Gunoi 
bagi, gunoi scoți). A fost în stare 
"luminatul" de la Scornicești să

întrebare care se deduce din răs
puns: "Cu mincinoși, cu șmecheri, 
cu oameni cu două fețe și cu două 
grăiri nu poți alcătui ansambluri 
sociale viabile și în progres." Ne
asemuitul N. Steinhardt parcă a 
vorbit azi dimineață. «Este bine 
cunoscută alergia lui Ceaușescu 
la computere. El știa că în acest 
domeniu nu poți să minți. Ordina
toarele electronice nu acceptă 
date false. De fapt, dictonul infor-

nege lumea fabuloasă a infor
maticii. Ca și dumnezeirea. «îi 
povestesc unui vecin despre Mary 
Davis de la "Radio New-York", 
care în 1958 a stabilit un record 
mondial vorbind neîntrerupt 101 ore 
și 31 de minute. "Mare scofală... - 
zice cu năduf vecinul meu. Păi, 
nevastă-mea vorbește neîntrerupt 
de peste 30 de ani..." «Știați că... nu 
știați? în unele state americane se 
pedepsește prin lege: un sărut mai
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FIXING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■
3 H ■
4 ■
5 ■ ■
6 ■ ■
7 ■
8 ■ ■
9 ■
10

ORIZONTAL: 1) Perle ale enig- 
misticii folclorice autohtone; 2) Fardul 
natural al ipocriziei elementare - Dezle
gător de probleme în labirintul vieții; 3) 
Mărime situată-n umbra unei raze - 
Ramă la un tablou panoramic cotidian
- Glas de alarmă la porți cazone; 4) 
Cântăreț country persiflat de fabuliști - 
Deschis în adâncime de la marginea 
terenului; 5) Confidenta indiscretă a 
șoaptelor inimii - Amintire perenă a 
triumfului efemer; 6) Infinitivul ocular al 
curiozității discrete - Elemente demon
strative în peisajul graiului popular; 7) 
Navigator solitar pe Marea Liniștei - 
Nume de referință în lumea cifrelor; 8) 
Semnal de revedere fluturat la întoar
cere! - Ochiul dracului cu sclipiri iberice
- Deviză esențială în scris exprimată!; 
9) Element ponderal aplicat în stil mare
- Agreabilă haltă de ajustare a condiției 
fizice; 10) Născocitoare de scenarii din 
reverii absurde.

După extazul întregii națiuni 
în decembrie ’89 constatăm că 
urmează - ca un cuplu insepa
rabil - agonia. Dacă în decembrie 
'89 și chiar în primele luni ale lui 
'90 mai credeam, mai speram că 
România și-a cucerit binemeri
tata libertate și nu vom mai îna
inta spre luminosul comunism ci 
ne vom îndrepta cu pași repezi 
spre democrație, iată că după 
opt ani de agonie ne aflăm în 
pragul dezastrului.

Se știe cât efort este nece
sar pentru orice înălțare și să nu 
credeți că un dezastru, deca
dența și degradarea necesită 
efort mai puțin! Același efort, 
strâns uniți - chiar dacă nu în 
jurul unui singur partid - în jurul 
bunului renume al țării cucerit cu 
sânge în dec. '89, pune umărul 
întreg poporul pentru ducerea de 
râpă a tot ce înseamnă Româ
nia. Și când spun tot poporul mă 
refer la toți de la mic la mare.

Grădinașii - ca demni urmași 
ai șoimilor patriei - visează să 
devină patroni boși cu valută în 
bancă, școlarii spun că nu are

rost să faci școală, oricum rămâi 
șomer... Studenții speră să-și 
fructifice știința peste hotare, iar 

muncitorii nu văd nici o diferență 
- în afara șomajului - între timpul 
comunismului și cel al demo
crației de azi. Tot așa se mun
cește sau mai bine zis nu se 
muncește, tot așa se fură, doar 
totalul banilor se cere tot mai 
mare pentru muncă tot mai pu
țină. Doar pensionarii - cei care 
au împlinit deja 50 de ani și au 
norocul legilor actuale - se bu
cură că au scăpat de amenin
țarea șomajului dar se tem de 
amenințarea morții. La ce bun să 
mai muncească? Pentru cine?

lată cum, umăr lângă umăr, 
și punând mână la mână, se 
duce țara de râpă și ne tot între
băm într-un adevărat extaz: 

Oare cine e de vină?"
... și fiecare dăm vina pe alții.

ina DELEANU
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ttMDRCCOTfAN
__________________________ ?________________

© - Ai auzit? Echipa
noastră a început să se 
antreneze.

- înseamnă că în sfârșit 
cineva a găsit mingea care s- 
a pierdut acum un an...

© - Domnule doctor, cât 
costă extracția unui dinte?

- Cinci lire!
- Atunci, vă rog, doar să-l 

zgâlțâiți!

© La o agenție de 
turism un scoțian răsfoiește 
pliante conținând reclame 
pentru excursii în Grecia. La 
sfârșit spune:

- Sper că pentru o astfel 
de țară, pe jumătate în ruine, 
veți face o reducere de 50%...

© Un scoțian de opt ani 
a găsit pe stradă un nasture. 
S-a dus la croitor și i-a spus:

- Nene, te rog să-mi coși 
la nasturele ăsta un palton!

© Un scoțian constru
iește singur casa. Vecinul îl 
întreabă:

- Dar lângă dormitor nu pui 
acoperiș?

- Nu, acolo m-am gândit 
să fac dușul...

© Un scoțian merge la ' 
Muzeul de Științe Naturale. 
Dar trebuie să cumpere bilet. ' 
Se tot codește și întreabă:

- Nu se poate intra fără să ' 
plătești?

- Ba da. impăiat... ’

Culese și prelucrate de '
i. LEAHU ■

lung de o secundă ("Comis" pe 
stradă!), căsătoria bărbatului cu 
soacra, închiderea în birou a direc- 
'torului cu secretara, căsătoria mai 
mult de 45 de ori, dacă o femeie 
probează mai mult de șase obiecte 
de îmbrăcăminte. «într-una din 
povestirile lui Borges se dovedește 
că adevăratul LABIRINT nu este 
labirintul, ci deșertul, în care călă
torului i se deschid în față, în fiecare 
moment, mii de drumuri posibile...
• "Neavând bogății pe care să le 
exploatăm - spunea un japonez - 
viața ne-a obligat să exploatăm 
inteligența". De-ar înțelege cine 
trebuie și în țara noastră că cel mai 
spectaculos randament economic îl 
poate furniza industria creierului...
• Reprezentarea grafică - în fizică - 
a cuplului de forțe se reprezintă 
astfel ... Parcă deseori și cuplul

conjugal arată tot așa...*Sună 
interesant când vorbești despre 
"râsul sardonic" al cuiva. Dar de 
unde vine această sintagmă? Vine 
de la nume'e unei plante "Sardo- 
nia herba" care, consumată, pro
voacă râsul.»Attar, poet mistic 
persan din secolul al Xll-lea, defi
nea Iubirea ca fiind "o hidropizie a 
picăturii", adică o dorință a picăturii 
de a deveni ocean. «Un NOR în 
amintirea neuitatului Petru Creția: 
"Undeva în nevăzutul firii noastre, 
la răscrucea dintre simțurile tru
pului și raza minții, se află un 
sistem de referință în care uni
versul se arată nu numai incorup
tibil, ci și sacru. Sunt clipe care nu 
par trecătoare când nevăzutul 
pare-a fi văzut și neînțelesul plin 
de înțelesuri."

Hie LEAHU

VERTICAL: 1) Volume considerabile pentru somități 
în materie; 2) Floarea uitării înecată în rouă tristeții - 
Zburător temerar peste genuri de apă; 3) Chemare frustră 
pe picior de egalitate - Zăvor cu găitane la porțile frigului
- Expresia dintr-o bucată a mărinimiei; 4) Impasibil 
declarați la agresivitatea patogenă - Companion dezolant 
pe aleea solitudinii; 5) Neîncrezător oripilat de propriile 
insuficiențe - Părți implicate într-un contract comercial; 6) 
Decorul ticsit al conviețuirii moderne - Ecou de cir
cumstanță la chemarea depărtărilor; 7) Mesaje codificate 
transmise posterității - Scut de inspirație mitologică pentru 
femeile vulnerabile; 8) Pete de rugină pe boabele de 
struguri! - Titular în reprezentativa engleză de elită - 
Vocabulă succintă indicând o paralelă; 9) Artificier prolific 
cu scântei verbale - Termen prevestitor al sfârșitului unui 
curs; 10) Generatoare de impulsuri cu multe ieșiri.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "SCHERZO"apărut în ziarul 

nostru de sâmbăta trecută:
1) VASALITATE: 2) ECONOMISIT: 3) NOCIVA - 

APE; 4) ATONI - ILAR: 5) LIT - TEST - N; 6) ILIC - ST
- Șl; 7) TE - AUT - NIT; 8) ADÂNCITURA; 9) TOLA - 
COLET; 10) ENORMITATE.

MA T IN 2 MUTAM
Controlul
poziției:
Alb: Ra1, De7, 
Nd1
Negru : Ra3, 
p:b6, c5, d4

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Td7! Rb6
2. Td6 mat

1. ... b6
2. Ta3 mat

1. ... b5
2. Td6 mat
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Gelmar, 121, tel. 094/515526 
(6098)

• Primesc și ofer lei și valută 
în condiții foarte avantajoase. 
Discreție totală. Telefon 092/ 
373178, 054/219320. (5903)

ANIVERSARI

• Pentru LUCIAN și ANTONE- 
LA, care astăzi își unesc desti
nele, nașii Doina și Liviu le 
urează "Casă de piatră", iar 
drumul vieții să le fie presărat 
cu cele mai alese petale de flori. 
(5964)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 925 
mp, Deva, str. Sîntuhalm. Tele
fon 211620 după ora 18. (5892)

•Vând:
1) teren viran în Deva, 

D.N.7 2800 mp;
2) teren construibil 

drum Cozia 4000 mp. Telefon 
622867. (5898)

• Vând casă, grădină, toate 
facilitățile, Deva, 16 Februarie 
11. Telefon 234101. (5881)

• Vând urgent apartament 
decomandat central Simeria, 4 
camere, boxă, două balcoane, 
etaj 2, ocupabil imediat. Telefon 
232972, 16-21. (5645)

• Vând casă, pământ, pă
dure, sat Covragi, nr.37, co
muna Bretea Română, zona 
Hațegului. Relații telefon 
216256, Deva. (5903)

• Vând apartament două 
camere, Hunedoara, preț avan
tajos. Telefon 283243. (5954)

• Vând apartament 2 camere 
Micro 15, bl.60, preț 32 milioa
ne. Telefon 094/897055 sau 
Soimuș, nr 376. (5963)

• Vând apartament 3 camere 
parter, Gojdu, Aleea Păcii, bl. C2, 
sc.3, ap.30. Telefon 215896. 
(5974)

• Vând casă în Simeria, 
negociabil sau schimb cu di
verse. Telefon 092/570203. 
(5977)

• Vând casă, gaz, apă, grădină, 
Deva, Gh.Doja, nr.30. (5980)

• Vând / schimb garsonieră 
ultracentral cu apartament două 
camere (exclus Dacia, Micro). 
Telefon 233283, după ora 16. 
(5978)

• Vând casă, str. Pietroasa 
nr.26, Deva. (9336)

• Vând casă și garsonieră, 
Simeria, str. Horea, nr.8. (8495)

• Cumpăr apartament două 
camere, Minerului, Astoria. Ofer 
45 milioane. Telefon 219223. 
(5987)

• Vând apartament două 
camere, etaj 1, str. Eminescu, 
tec suc și bere. Telefon 223093. 
(5988)

• Vând urgent apartament 3 
camere, beci plus terasă, parter, 
Deva, str. T.Maiorescu, 70 mili
oane, tel. 241918. (6095)

• Vând urgent Mercedes 300 
D Cobra, tinichigerie și vopsit 
stare foarte bună, înscris per
soană fizică, preț 4900 DM, 
Sîntandrei 56, telefon 673107. 
(5962)

• Vând Fiat Uno 45, înma
triculat, C.I., consum 4 litri/100 
km, stare bună de funcționare, 
preț avntajos. Telefon 054/ 
227154. (5973)

• Vând Dacia 1302 auto
utilitară (papuc), C.l. închiriez 
sau schimb cu Dacia 1300 plus 
diferență. Telefon 626573. 
(9334)

• Vând Ifron 204 D, reparat 
capital, înmatriculat, neexploa
tat. Telefon 260936. (5981)

(6098)______________________
• Vând automacara 12,5 

tone. Informații tel. 063/ 
215198, fax: 063/215802.

• Vând tractor cu plug, capaci
tate 445, în stare perfectă, preț 
avantajos. Relații la tel. 094/ 
601574 Hațeg, str. Cloșca, nr. 
32. (5805) '

• Vând pisoi Birmanezi. Tele
fon 230656.(5880)

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Vând doi tauri bivoliță 3-4 
ani. Stănescu Ionel, sat Ponor 
nr.62, comuna Pui. (5953)

• Vând acordeon "La Palo- 
ma" cu posibilități conectare la 
stație, 120 bași, preț 2 milioane 
lei. Telefon 217546.’ (5957)

• Vând porumb știuleți, 690 
lei/kg, portbagaj, set motor, ax 
punte, jenți noi Dacia 1300. 
Telefon 622239. (5965)

• Vând calculator 486 DX. 
Telefon 092/397328. (5967)

• Vând oțel beton fi 6 = 2965 
lei/kg, fi 8, 10,12 = 2805 lei/kg. 
Telefon 213637. (5972)

• Vând convenabil CD auto 
"Pioneer", videorecorder, CD 
player Sony, cupoane. Telefon 
213045. (5976)

• Schimb Dacia 1310 cu trac
tor C45 sau chinezesc, 18 CP 
plus diferență de bani. Părăian 
Petru, Călan, Săcel 66.

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere aparta
ment două camere, zona Băl- 
cescu, nemobilat, 150 DM/lună. 
Tel: 222455, 058/818917. (5969)

OFERTE DE 
SERVICII '

• Angajăm croitoreasă califi
cată cu contract de muncă, vârsta 
maximă 35 ani, salariu 1.000.000 
lei. Tel. 230034 (5698)

• Societate comercială anga
jează agenți comerciali pentru 
județul Hunedoara; minimum 
studii medii, vârsta maximă 35 
ani, avantaj autoturism. Relații 
tel. 219167; 233718.(5902)

• Efectuez transport persoane 
la Bekescsaba. Telefon 217882. 
(5951)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zidari. Informații la telefon 
216795 între orele 7-15. (5960)

• Meditez matematică. Tele
fon 232537. (5979)

• S.C. Rio Soft Drinks S.A. 
Timișoara, punct de lucru Deva, 
str. Apuseni nr.1, județul Hune
doara, angajează șofer profe
sionist. Interviu, luni, 14 septem
brie 1998, ora 10. (9335)

• Angajez în condiții avanta
joase instalatori - sudori și 
lăcătuși confecții metalice. 
Telefon 261861. (5983)

• Caut femeie serioasă pen
tru îngrijit fetiță 7 ani. Telefon 
215317. (5984)

DIVERSE

• Persoanele disponibilizate 
cu Ordonanța 9 p'ot fi ajutate 
pentru încasarea rapidă a întregii 
sume cuvenite cu un comision 
de 4%. Telefon 234048. (OP)

COMEMORĂRI

• Duminică, 13 septembrie, se 
împlinesc 6 săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru soț, tată și bunic

IACOB ALEXA
Nu te vom uita niciodată. 

Comemorarea va avea loc la 
locuința familiei din satul Tătă
rești. (5958)

• Cu'sufletele îndoliate, tatăl 
Aurel, mama Adriana, fratele 
Alexandru, bunicii Ileana, Aurel 
și Felicia anunță trecerea a 
șase săptămâni de la plecarea 
din viață la numai 11 ani a 
scumpului lor

OGNEAN OVIDIU IONUȚ

Comemorarea duminică, 
13 șeptembrie, la Biserica din 
Vețel. Dumnezeu să te odih- 
nească, suflet bun.

IM OR!™
mm**

SC ICSH S.A.
HUNEDOARA

str. Constantin Bursan, nr. 8, cod: 2750, Hunedoara 
ORGANIZEAZĂ

în ziua de 1 octombrie 1998, ora 11,00 
LICITAȚIE PUBLICĂ

pentru
O Mijloace fixe amortizate
O Mijloace fixe neamortizate

Listele complete pot fi consultate la sediul societății 
(Bir. Mecano Energetic), începând cu data de 21 
septembrie 1998.

Taxa de participare la licitație este de 50000 lei 
(nerambursabilă) și se virează în contul de virament nr. 
25110290290065000007 la Bancorex Deva, prin CEC sau 
numerar la casieria societății, până la ora deschiderii 
licitației.

Taxa de garanție este de 10% din valoarea 
opțiunilor.

Informații suplimentare se pot oferi la sediul 
societății sau la telefoanele 054/712635, 054/714495 
(interior 128).

Licitația se repetă săptămânal, în fiecare zi de joi, 
până la epuizarea stocurilor.■    — ■ —- -- . . . . . — -z

[ SC APOLLO S.A. DEVA 
organizează licitație pentru selectarea 

ofertelor pentru:
1. Centrală telefonică hotelieră digitală cu 5 trunchiuri 

și 55 interioare.
2. Instalarea unei rețele pentru calculatoarele personale 

utilizate pentru compartimentele financiare și conta
bilitate și a programului necesar.

Termenul de depunere a ofertelor este 19.09.1998.
Informații suplimentare la sediul societății, în Deva,

I str. I Decembrie, nr. 37Ă sau la telefon 214296.

r————————------------ — — — — — — n
I Inspectoratul Județean de |
I Protecția Plantelor și Carantina
i ’ IFitosanitară Hunedoara - Deva

cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, . 
J scoate la concurs postul de contabil șef - gradul ■ 

I IA, în data de 25 septembrie 1998. Condiții de I 

| participare:
| • studii medii |

• vechime în muncă (domeniu economic) ■ 
minimum 7 ani.

S.C. "FARES" 5.A. Orăștîe
împreună tu partener străin angajează inginer 

chimist pentru dezvoltarea unor noi tehnologii de producție.
Cerințe:
dorință de afirmare, aptitudini de muncă în colectiv, 

spirit de » inițiativă, interes pentru perfecționare 
profesională, vârsta maximă 35 ani.

Se oferă salariu atractiv cu posibilități de mărire Relații la tel: 
247574; 094/620153 sau la sediul firmei din Orăștie, str. Plantelor, 
nr.5O.

.. .. - - - - - ■

REGIA AUTONOMĂ A HUILEI 
EXPLOATAREA MINIERĂ CÂMPU LUI NEAG 

cu sediul în Câmpu lui Neag, str. Principală, nr. 1, jud. 
Hunedoara, telefon 054/511045.
<//~Ăt\ILII\IȚA

organizarea unei licitații publice des
chise pentru închirierea Sediului adminis
trativ din incinta principală a E.M. Câmpu 
lui Neag

• Licitația va avea loc în data de 05.10.1998, ora 
10,00, la sediul Exploatării Miniere Câmpu lui Neag.

• Ofertele se pot depune până la data licitației, ora 8,00.
• Documentele de licitație costă 20.000 lei și pot fi 

procurate de la organizatorul licitației, începând cu data 
de 14.09.1998.

Dacă la data stabilită pentru licitație nu se va prezenta 
nici un ofertant sau dacă toate ofertele vor fi sub prețul de 
pornire, licitația se va repeta la 20 de zile după termenul 
stabilit initial.

Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și 
Cartografie Hunedoara - Deva 

organizează, în data de 25.09.1998, concurs pentm ocuparea următoarelor posturi:
❖ 1 post inspector de specialitate
•> 1 post subinginer
❖ 1 post referent

Relații suplimentare la telefon: 233560.

DECESE

• Bibliotecarele din județul 
Hunedoara sunt alături de 
colega Aura Chifor din Gura- 
sada la greaua încercare prici
nuită de pierderea tatălui și 
transmit sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (5986)

• Colectivul de la U.P.Teliuc 
este alături de familia Gheor- 
ghiță în greaua încercare 
prilejuită de pierderea scum
pei mame. (6019)

• Colegii de la S.C. Transil
vania S.A. Deva sunt alături de 
colqgul lor Muntean Silviu în 
greaua pierdere suferită prin 
decesul tatălui său.

Dumnezeu să-l odihneas- 
că! (5992)

• Un ultim omagiu pentru 
prietenul nostru drag

col. (r) TEODOR MERCEA

Sincere condoleanțe soției 
Gina și fiicei Rodica cu familia. 
Fam. Bugnariu. (5991)

z
TRAGEREA 

SUPER 
LOTO “5/40” 
din 10.09.1998

36 -13 -37 -11 -34-7

Fond de câștiguri: 
t 336.259.727 lei

din str. N. Grigorescu, nr. 45, telefon 215554

organizează licitație în ziua de 22.09.1998, 
ora 9,00, pentru vânzare mijloace fixe auto 
(cisternă carburanți 4000 1, Dacia Break), 
ambalaje PVC 1/12, 1/20, 1/24, 1/25 și de suc, 
ambalaje din lemn 1/10, ambalaje pentru 
deșeu foc și închiriere spațiu de depozitare în 
Deva. în caz de neadjudecare licitația se va 
repeta în fiecare zi de marți.

REGIA AUTONOMĂ A HUILEI
EXPLOATAREA MINIERĂ CÂMPII LUI NEAG 
cu sediul în Câmpu lui Neag, str. Principală, 
nr. 1, jud. Hunedoara, telefon 054/511045-

ANUNȚA
organizarea unei licitații publice deschise 

pentru închirierea Cabanei Lazăru

• Licitația va avea loc în data de 06.10.1998, ora 
10,00, la sediul Exploatării Miniere Câmpu lui Neag.

• Ofertele se pot depune până la data licitației, ora 8,00.
• Documentele de licitație costă 20.000 lei și pot fi 

procurate de la organizatorul licitației, începând cu data de 
14.09.1998.

• Cabana poate fi vizitată zilnic între orele 12,00 - 
13,30, cu reprezentanții E.M.- Câmpu lui Neag.

Dacă la data stabilită pentru licitație nu se va prezenta 
nici un ofertant sau dacă toate ofertele vor fi sub prețul de 
pornire, licitația se va repeta la 20 de zile după termenul 
stabilit initial.

X
TRAGEREA 
EXPRES 

din 10.09.1998

24-11 -12-50-21 -2

Fond de câștiguri:
110.468.542 lei
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PE P(IBUC!WEA 
~CUV#NTCIL LiBEffg"
Pentru a economisi timp și bani puteți 

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

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

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

*BRAD, strada Republicii (tei. 
650968), ia sediul S. C. ”MERCUR“;

*ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul “Paiia“;

*HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr.1 (în 
spațiu! secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

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

Timișoara, str. Preyer, nț.40, tel: 056/156260

Specializată în confecționarea de vesti
mentație școlară (pentru ciclul primar, gim
nazial și licee), a deschis raion pentru vânza
rea acesteia la magazinul "Șapte pitici" din b- 
dul Dacia, municipiul Hunedoara.

S.C. VERONICA - IMPEX SRL SERES
Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second
hand, de sezon, calitate deosebită.

Relații: Sebeș -Aibă, b-duiLucian Biaga, nr. 11, tei: 
058/731636; 094/661972.

N_______________________ —__ _______________________/
* * N
[ In vederea înființării, întreținerii și dezvoltării culturilor proprii de plante |

FARES ORĂȘTIE
Angajează în condiții avantajoase:

> INGINER sau TEHNICIAN AGRONOM;
> ECONOMIST-CONTABIL pentru compartimentul 

Marketing.
Relații la tel: 2475 70. 241941 sau la sediulfirmei din 

^str. Plantelor, nr.50.

(fi) Husqvarna
Pentru o
Druj bă VECHE 
primiți un 
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
Prețul modelului Husqvarna 40: 3.170.000 lei <362 USD)

Plătim pentru o Drujba veche: 350.000 lei (40 USD)

Reside plată: 2.820.000 lei

Preț inclusiv TVA la cursul dc schimb zilnic Icu/dolar

Oferta limitata 1 sept.'98 - 31 dec.’98 
la distribuitorul nostru autorizat!

MAGAZIN HUSQVARNA
DEVA - B-dul DECEBAL, Bl. 22, PARTER 

(vis a vis de BANKCOOP DEVA)
TEL.: 054-219301; FAX: 054-224550

©Husqvarna

' VREMEA
Vremea va deveni în general instabilă și se va răci ? 

? începând din vesul țării. Cerul va fi mai mult noros cu ploi s 
s mai frecvente în vest. Vântul va prezenta intensificări ? 
? temporare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și Ș 
S 77 grade, iar maximele între 25 și 27 de grade. ?

-......... ....

^^^CASA ALTO TIMIȘOARA (X)

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

(--------------------------------- N
Inspecția 

in 
construcții »

Anunță susținerea 
examenului de ates
tare a diriginților de 
șantier, personalului 
de laborator, controlo
rilor CTC și a respon
sabililor cu urmărirea 
comportării în timp a 
construcțiilor în data 
de 20 octombrie 1998, 
ora 16, la sediul S.C. 
CONDOR S.A. Deva.

Depunerea dosa
relor se va face până 
la data de 15 octom
brie 1998, la sediul 
IJCLPUAT Hunedoara, 
str. Avram lancu, 
bl.H3, Deva.

SC SCORPION COMPANY
EXIM SRL

vinde prin depozitele situate în:

♦ Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
4 Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1 

următoarele produse la prețuri fără concurență:
• Parizer porc import Ungaria 17.000 lei/kg
• Parizer pasăre import Ungaria 17.000 lei/kg
• Parizer curcan import Ungaria 17.000 lei/kg
• Pui Grill import Ungaria
• Pulpe pui import Ungaria

17.837 lei/kg
18.000 lei/kg

• Ouă
• Ulei i

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client. 
Căutăm distribuitori._____
Relații la telefoanele: 717439, 718293.

(tarcloline
Șindrile 
bituminoase pentru 
acoperișuri pe bază 
de fibră de sticlă

Elastice și flexibile 

Rezistente la apă, 
coroziune, rugină
Se montează ușor, fără 
scule speciale 
Dimensiuni: benzi <le 
1 in lungime x 0,34 m 
lățime

Membrane de 
hidroizolație din 
bitumuri aditivate 
cuAPPsauSBS

Rezistență mărită la 
razele ultraviolete și la 
îmbătrânire
Flexibilitate buna la 
temperaturi scăzute 
Aplicare nepoluantă, 
mo it os tra I sau 
multistrat
Dimensiuni: suluri de 
10 in lungime x 1 m 
lățime

Ondultiw
Plăci ondulate din 
fibre organice 
impregnate cu 
bitum, pentru 
acoperișuri și pereți 
exteriori

Ușoare, elastice, 
rezistente
Se montează simplu și 
rapid
Nil conțin azbest
Dimensiuni: 2 m 
lungime x 0,95 in lățime

Distribuitor autorizat:

BOBSTAR PROD
Hunedoara

Str. Luminatorului, nr. 3/35, bl. 20 
Tel/Fax: (054) - 711.701

Ondulsne Materiale ae Construcții S.R.L.
Bd. I.C.Brătianu nr. 44, Sc. C, Et.2, Ap. 17-18, Sector 3

Tel: (01) - 310.1275; 310.1328; 311.0563; Fax: (01) - 311.0353
București

ANUNȚ DE i.ku vi it. PUBLICĂ
DESCHISĂ

Obiectul licitației: Sediu și Ateliere O.C.A.O.T.A. - DEVA
Natura lucrării similare: CLĂDIRI ADMINISTRATIVE
Persoana juridică achizitoare: O.C.A.O.T.A. DEVA
Sursa de finanțare: BUGETUL DE STAT»
Organizatorul licitației: O.C.A.O.T.A. DEVA - HUNEDOARA, B-dul 1 Decembrie, nr. 19, 

Deva
Termenul limită de depunere a documentelor de ofertare: 30.09.1998, ora 15,00.
Deschiderea licitației publice: 1.10.1998, ora 10,00,
Documentele licitației vor fi cumpărate de la: O.C.A.O.T.A. DEVA, str. 1 Decembrie, 

nr. 19
Vizitarea amplasamentului: ZILNIC 8,00 -15,00.
Condiții de participare: îndeplinirea condițiilor de calificare prevăzute în Anexa - DL1 la 

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

TREI RUGĂMINȚI PENTRU 
POLITICIENII CARE VOR 

MERGE LA TEBEA (Urmare din pag. 1)

Tuturor politicienilor care vor 
participa duminică, 13 sep
tembrie 1998, la comemorarea 
trecerii în eternitate a “Craiului 
Munților”, Avram lancu, le 
adresăm următoarele rugăminți:

Lângă gorunul lui Horia și 
mormântul lui Avram lancu 
renunțați la interesele, 
discursurile și divergențele 
politice și uniți ca frații sub 
faldurile tricolore, gândlți-vă 
câteva clipe măcar la 
testamentul lui lancu și cuvintele 
rostite de Bărnuțiu: “Țineți cu 
poporul ca să nu rătăciți!”

Puneți la cale înființarea unei 
agenții de dezvoltare durabilă a

Ultima noapte a 
Craiului Munților

(Urmare din pag. 1)

înmormântarea?” întreabă unul 
din ei. ,,O costat destul, zice 
Axente Sever, dar oamenii sunt 
mulțumiți. Da, de ce întrebați, măi 
ficiori?" ,,Noa, că am venit și noi 
de departe să dăm și noi o mână 
la cheltuială”. „Lăsați, mă, ficiori 
că or dat toți moții munților”. „Noa, 
atunci să dăm și noi, că ne-or 
trimăs din Bihor, că n-or putut să 
vie tot natu din satu nost."

Și cei doi tineri moți își 
deșertară străițile pe masă pline 
de,.gloanțe de aur.” Așa se face 
cu praful de aur; se toarnă într- 
un fel de tipare ca niște cartușe 
pe care ei le poartă de obicei în 
zilele de târg în orificii anume 

^făcute în șerpare. Erau atât de

Valorile medii și maxime ale poluanțilorgazoși analizați (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, amoniac și fenoli) în perioada 31 august 6 
septembrie 1998 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-Călan la 
data de 3 și, respectiv, 4 septembrie a.c.

Pentru amoniac și fenoli, indicatori care se analizează numai pe 
zona Hunedoara, maximele au fost înregistrate la datele de 31.au
gust și 3 septembrie '98.

Pulberile în suspensie au valori medii care se încadrează în limita 
admisă de 0,15 mg/mc aer/24h, cu excepția zonelor Zlaști și Teliuc. 
Valorile maxime depășesc această limită în zonele Hunedoara, Călan, 
Teliuc, Zlaști și Chișcădaga și au fost înregistrate la datele de 2 și 3 
septembrie a.c.

Pulberile sedimentabile continuă să înregistreze depășiri ale limitei 
admise de 17 g/mp/lună, în zonele Teliuc de 3,8 ori și pe zona 
Chișcădaga de 5,0 ori.

Nivelurile radioactivității beta globale și 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 
0,86 Bq/mp/zi, respectiv, 1,34 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 2047,0 mg/1 și o valoare maximă de 4445,0 mg/1 - 
înregistrate la data de 3 septembrie '98.

Față de perioada anterioară, se constată o scădere a cantității 
de materii în suspensie pe râul Jiu cu 791,0 mg/1 pentru valoarea 
medie.

Agenția de Protecție a Mediului

Farmacii 
serviciu

Farmacia “Tamic Esculap”, din 
bulevardul Decebal, nr. 30, este 
deschisă azi, 12 și mâine, 13 
septembrie, în Deva. Telefon - 227894.

în Hunedoara va fi de serviciu, în 
același interval, farmacia “Lu-ka" din 
zona pieței, telefon 717194. (E.S.) 

Munților Apuseni și faceți 
acum ceva concret pentru ca 
moții să nu mai fie nevoiți din 
cauza sărăciei să-și caute un 
trai mai bun și să-și găsească 
obștescul sfârșit departe de 
munții lor.

Depuneți coroane de flori, 
mai modeste, ca simboluri ale 
recunoștinței și nu ale puterii 
dvs., iar banii economisiți 
astfel donați-i pentru 
constituirea unui fond pentru 
"Casa lancului” din Vidra de 
Sus și “Pantheonul moților” de 
la Țebea (cont 45106109, BCR, 
Câmpeni, Alba).

Uniunea Munții Apuseni

multe încât unele au căzut de 
pe masă pe podeaua de 
scândură de brad.

Și cei doi tineri moți au 
plecat: Până să se
dezmeticească cei prezenți și 
să-i înscrie în registru cu 
numele, ei dispăruseră. Și nici 
astăzi nu se cunoaște numele 
lor. Noi cei de azi le mulțumim 
că poate va mai trăi vreunul 
din urmașii acestor flăcăi de 
ispravă care să fie mândru de 
strămoșii lui; cum suntem și 
noi.

P.S. Cu acest aur s-a 
renovat biserica din Țebea, s- 
au turnat cele două tunuri de 
pe mormântul lancului și s-a 
construit școala din Țebea.

Fotbal la Hune
doara, Deva și 
Brad

în etapa a Vll-a din Divizia B, 
seria a IIl-a, Corvinul Hunedoara 
(locul 6 în clasament) primește 
sâmbătă, de la ora 11,00, replica 
formației Minerul Motru (locul 5). La 
Deva, Vega (18) va juca cu ASA Tg. 
Mureș. Tot sâmbătă, suporterii 
brădeni își pot urmări favoriții în 
meciul ASA Aurul - Șoimii Sibiu. 
(S.C.) 

le pot asigura minimul de 
hrană, și asta tot mai 
scumpă.

într-un dispreț total față 
de această gravă situație prin 
care trece țara, ca și când ar 
trăi pe altă lume, 
parlamentarii își umflă cu 
nerușinare salariile. La 
începutul lunii septembrie, 
deputății au adoptat o 
măsură înțeleaptă la prima 
vedere, reducându-și 
cheltuielile bugetare cu 40 de 
miliarde de lei, din care 3,5 
miliarde de lei la fondurile 
pentru deplasări în 
străinătate. Se pare însă că 
la acest capitol și-au depășit 
planul cu vârf și îndesat. In 
actuala legislatură, trimișii 
națiunii în Camera Deputaților 
au petrecut peste hotare 4426 
de zile. Obraz subțire, ce 
mai! Care se ține cu 
cheltuială, nu glumă. Numai 
că presupusa lor mărinimie 
nu i-a îndemnat ca reducerea 
cheltuielilor bugetare pe care 
și-au aplicat-o s-o repartizeze 
în zone importante de 
cumplită lipsă a banilor și 
sărăcie, ci au orientat-o spre 
mărirea propriilor salarii.

(Urmare din pag. 1) Profesionalism, curaj, sacrificiu
eroicele lupte din Dealul Spirii, să 
evocăm unele momente importante 
din viața unității noastre. Astfel, 
acum 45 de ani, la 1 iunie, a luat ființă 
grupul regional de pază contra 
incendiilor Hunedoara - Deva care 
coordona în mod nemijlocit întreaga 
activitate de pază contra incendiilor în 
fosta regiune Hunedoara.

De menționat faptul că premer
gător înființării grupului, la Deva, 
Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Alba și 
Sebeș funcționau subunități militare de 
pompieri constituite în perioada 1938- 
1952.

Atribuții importante au revenit 
unității și în domeniul formațiilor de 
pompieri civili, unele cu tradiții 
importante precum și organizării de noi 
astfel de formații.

Un moment important din 
activitatea grupului regional este cel din 
octombrie 1968 când structural unitatea 
noastră și-a redus aria de acțiune prin 
înființarea a două unități de pompieri 
județene, una la Alba lulia și alta la 
Deva, provenite din fosta regiune

r LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI }
Iii—---------------------------------- --------- ------------------—2----------------

Amenințare cu
9

greva generală în 
Valea Jiului

De luni, 14 septembrie, 
LSMVJ amenință cu greva 
generală. Conflictul de muncă 
este mai vechi. Ofițerul de presă 
al Ligii, dl Mircea Bujorescu, a 
declarat în exclusivitate pentru 
"Cuvântul liber”: "Noi nu dorim 
greva. Alții au vrut-o. Negocierile 
de la Ministerul Industriilor și 
MMPS au eșuat lamentabil. Nu 
există voință politică în rândul 
guvernanților. Dorim doar plata 
salariilor la timp și garanții pentru 
aceasta. Greva este legal 
organizată. Unii membri de 
sindicat au cerut să pichetăm 
Prefectura și stocurile de 
cărbune de la Mintia. Joi, 10 
septembrie a.c., din peste 23000

Cu și mai mult tupeu, de- 
a dreptul cu neobrăzare, au 
procedat senatorii. Ei și-au 
votat zilele trecute, în timp 
record, mărirea bugetului 
propriu cu 18 miliarde de lei 
pentru majorarea lefurilor 
modeste (!) de 10 milioane 
de lei de căciulă pe lună.

Și încă mai mult, în loc 
să-i preocupe soarta țării, să 
dea legile importante 
pentru așezarea vieții 
economice și sociale pe 
făgaș normal, parlamentarii 
se consumă în intrigi și 
certuri, se preocupă doar 
de scaunele lor, de 
interesele lor meschine, 
egoiste, de grup sau 
personale.

Poate de aceea nici nu 
mai îndrăznesc să se 
întâlnească, între două 
diurne, cu amărâții care și- 
au pus destinele în mâinile 
lor. Ce credibilitate mai pot 
avea ei prin discursurile 
sforăitoare rostite în 
camerele capitonate ale 
Parlamentului și prin 
promisiunile mincinoase 
făcute oamenilor cu diferite 
ocazii, îndeosebi festive, 
când în sufletele acestora se 
adună tot mai multă sărăcie 
și răceală?!

Hunedoara. Acest lucru a creat o 
mobilitate mai mare de acțiune și 
intervenție care s-a intensificat după 
decembrie 1989 prin înființarea de noi 
subunități.

După Revoluția din 1989, întregul 
personal din unitate a perceput ca o 
condiție obligatorie înființarea de noi 
subunități de pompieri militari ce pot 
interveni rapid și eficient pe întreg 
teritoriul județului, fapt pentru care 
reformarea vechiului sistem a fost 
percepută cu mult înaintea altor instituții 
descentralizate. în aceste condiții, cu 
sprijinul Ministerului de Interne și 
I.G.C.P.M., Prefecturii și al Consiliului 
județean, am procedat la înființarea în 
teritoriu a unor noi subunități la Brad, 
Ilia, Uricani, Orăștioara, Dobra, Geoagiu 
și Râu de Mori. Am devenit a 3-a 
unitate din țară.

Punem pe prim plan alinierea la 
standardele internaționale pe linia 
prevenirii și stingerii incendiilor. Cu 
fonduri foarte mici, dar cu multă muncă 
și sprijinul organelor locale, am reușit să 
funcționăm în folosul cetățenilor cu

de salariați ai RAH au fost la 
lucru circa 17000, 12019 
semnaseră încă de joi lista prin 
care declară că sunt de acord 
cu greva. Se estimează la 90 la 
sută numărul celor care vor 
intra în grevă. La grevă 
participă și sindicate afiliate 
LSMVJ, de la TESMA SA 
Lupeni, UMIROM, Transutil, 
UPSUREEM. Miron Cosma este 
la București. Anterior s-a 
întâlnit în sălile de apel cu 
minerii de la Lonea, Lupeni, 
Vulcan. Dacă cele 33 de 
miliarde datorate RAH intră 
vineri, 11 septembrie, greva se 
suspendă.” (Al. H.)

—

(Urmare din pag. 1)

Mormânt și locul Golgotei, 
acoperite de pământ și de 
gunoaie, dar fără Sfânta Cruce. 
Atunci, auzind ei că un iudeu cu 
numele de Chiriac știe locul unde 
fusese ascunsă crucea, îndată I- 
au chemat și au aflat într-o 
peșteră din apropiere cele trei 
cruci. Dar nu știau care este 
Crucea Domnului. Trecând pe 
acolo un cortegiu mortuar, Sfânta 
Elena a poruncit ca fiecare cruce 
să atingă mortul și acesta va 
învia, aceea este crucea lui 
Hristos cea dătătoare de viață. 
Astfel când au atins de sicriu a 
treia cruce, îndată a înviat mortul 
și a început să se închine lemnului 
celui sfânt. Apoi au făcut 
procesiune cu Sfânta Cruce pe 
ulițele Ierusalimului cu mulțime 
de credincioși, lăudând pe 
Dumnezeu pentru această 
minune. Au urcat apoi pe Golgota 
și patriarhul Macarie a înălțat 
Sfânta Cruce ca să o vadă tot 
poporul și toți cei din față s-au 
închinat glăsuind "Miluiește-ne 
Doamne".

Anii trec și vremurile devin 
tulburi. Granițele Orientale ale 
Imperiului Bizantin sunt tot mai

subunitățile nou înființate. Dacă va 
exista o preocupare mai atentă în acest 
domeniu, vom putea funcționa în 
condiții normale și eficiente încă din 
toamna acestui an.

Cu organizarea existentă, Grupul 
de pompieri "lancu de Hunedoara" a 
reușit în acest an să intervină la peste 
195 incendii și 66 inundații, salvând 24 
persoane. în urma evenimentelor 
produse, au fost înregistrate pagube 
materiale de 1,4 miliarde lei, dar 
valoarea bunurilor salvate se ridică la 
peste 18 miliarde lei.

La festivitatea organizată cu prilejul Zilei pompierilor de Grupul de 
pompieri al județului Hunedoara au fost prezenți reprezentanți ai 

Prefecturii, Consiliului județean, ai unor instituții și societăți 
comerciale din județ.

Cu tristețe în suflet, amintim cu 
acest prilej că. oe timpul misiunilor, 
pompierii hunedoreni au plătit tributul lor 
de sacrificiu prin pierderea unor vieți 
omenești: Srg, mai, oost-mortem 
Marian Faur, din Criscior: Srg, mai.post
mortem Dumitru Teouse. din Hărău: 
Srg. Cornel Blai. din Cerbăl: Sold. 
Gheorghe Vesa. din Batiz. precum si 
pompierul civil Ștefan Szanto, din 
Hațeg. Toți au murit la datorie în timpul 
îndeplinirii misiunilor. Sacrificiul lor ne 
obligă să acțiohăm cu mai multă 
îndârjire, curaj, profesionalism și spirit de 
sacrificiu pentru îndeplinirea sarcinilor și 
misiunilor încredințate, să fim alături de 
cetățeni la bucurie, dar mai ales la 
necazuri, să contribuim la dezvoltarea 
societății românești spre o viață mai 
bună, mai prosperă.

Misiunile unității noastre se 
concretizează și în acțiuni de prevenire 
care, în acest an, se cifrează la 641 
controale P.S.I., pe timpul cărora au fost 
înlăturate peste 1417 cauze potențiale

Sfintei 
£ruei

zdruncinate de atacurile 
perșilor până ce aceștia, 
cucerind în cursul unui război 
Ierusalimul, răpesc cinstita 
Cruce și o duc în țara lor 
păgână. După o vreme, 
armatele bizantine se întăresc 
și biruie pe perși. Sfânta Cruce 
este astfel readusă la Ierusalim 
și în mijlocul poporului care dă 
năvală să o sărute. Patriarhul 
Sofronie, asemenea înain
tașului său de demult, tot într-o 
zi de 14 septembrie, o înălță în 
văzul tuturor ca semn al 
biruinței vieții asupra morții. 
Tot atunci s-a hotărât ca Sf. 
Cruce să fie tăiată în bucățele 
cât mai mărunte și împrăștiată 
în toată lumea creștină pentru 
a nu mai cădea pradă vreunei 
noi invazii a perșilor și pentru 
a rămâne definitiv în bisericile 
și sufletele celor ce vor trăi și 
vor muri în nădejdea învierii 
morților.

De atunci și crucea și 
semnul crucii cu care se 
înseamnă fiecare drept- 
credincios și se închină, a 
devenit și pentru creștini nu 
numai simbol al suferinței, ci 
și pecete spre mântuire.

de incendiu.
Am contribuit și la accelerarea 

procesului de privatizare, prin 
eliberarea cu operativitate a 
documentelor de avizare și autorizare 
a tuturor celor care au solicitat acest 
lucru, numărul acestora fiind de 230.

Cele prezentate reprezintă o mică 
parte din activitatea noastră. Trebuie 
precizat faptul că aceste realizări nu 
ar fi fost posibile fără o strânsă 
cooperare și un sprijin real din partea 
Prefecturii, Consiliului județean, al 
celorlalte unități ale Ministerului de

Interne și M.Ap.N, organelor 
administrației publice locale și al unor 
agenți economici. Le mulțumim și îi 
asigurăm că tot ce s-a întreprins până 
acum a fost numai în sprijinul 
cetățenilor din județul nostru.

în activitatea de viitor ne 
propunem să acționăm cu multă 
dăruire, spirit de sacrificiu și profe
sionalism pentru îmbunătățirea 
activității de prevenire și stingere a 
incendiilor în toate sectoarele de 
activitate din județ, astfel încât atât 
pierderile materiale, cât și de vieți 
omenești să înregistreze cote cât mai 
reduse.

Acum, la ceas aniversar, adresez 
sincere felicitări întregului efectiv de 
cadre și militari în termen din unitatea 
noastră, colaboratorilor, comisiilor 
tehnice P.S.I. și pompierilor civili din 
județ și le doresc succese în nobila 
lor misiune de apărare a bunurilor 
materiale și salvare a vieților 
omenești.
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