
SNCFR majorează tarifele la transportul 
de călători de la 1 octombrie

Tarifele practicate de SNCFR la transportul de 
călători pe trenurile locale se majorează, de la 1 
octombrie, cu 5,6%, a declarat agenției MEDIAFAX Viorel 
Simuț, președintele SNCFR. Majorarea a fost calculată 
pe baza indicilor de creștere a prețurilor de consum.

Ministrul Transporturilor, Traian Băsescu, a declarat, 
recent, că trenurile de scurt parcurs aflate în orarul zilnic

reprezintă jumătate din activitatea SNCFR, însă nu 
contribuie decât cu 8-9% la veniturile societății.

Ultima majorare a tarifelor SNCFR, cu 6,6%, a avut 
loc la 7 iunie, fiind aplicată la transportul de călători, bagaje 
și mesagerii, precum și la transportul de marfă.

De asemenea, de la 1 august au fost majorate tarifele 
suplimentare de pat și cușetă practicate de SNCFR.

La Câmpuri - Surduc, Mureșul 
“fură” pământul uam^niiur
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Bișnițarii din Micro 15 fug de poliție
Un scurt semnal dat instantaneu 

de cineva prin voce: “Poliția!”... a 
declanșat vineri, 18 septembrie a.c., în 
jurul orei 16, o panică justificată printre 
unii bișnițari deținători de produse 
alimentare din import, pe care încercau 
să le comercializeze probabil fără acte 
în regulă, deci fraudulos, în apropierea 
pieței mici din Micro 15 din Deva. Cel 
puțin aceasta pare să fie constatarea 
plauzibilă din moment ce dumnealor, 
precipitați și cu frica în sân cum se 
zice, derutați, fiind luați așa ca din oală 

^deuneventualcontrohînrăstimpde

doar câteva secunde și-au burdușit 
mătăhăloasele sacoșe cu acea marfă 
etalată deunăzi pe cele trei bănci lungi 
puse cap la cap în continuarea 
buticurilor de lângă respectiva piață și 
au zbughit-o de la fața locului precum 
potârnichile în lan când se apropie 
dușmanul.

Aș zice, halal comerț, hazlie 
pățanie - de fapt “un teatru scurt în 
viață” - sub ochii mulțimii dintr-un vad 
comercial bun, dar mă întorc și exclam: 
“Unde vă sunt documentele că marfa, 
de obicei, vi-e de calitate și la prețuri

rezonabile?!.,. Astfel nu veți mai fi 
bișnițari, ci... comercianți sadea. 
Desigur, veți zice:... “fiecare ar trăi din 
ceva, cumva...”, dar și poliția, bat-o 
vina, își cam face datoria când 
găsește nereguli, intervenind prompt 
în rezolvarea situațiilor de acest gen 
ca și în altele. în acest caz, dovada 
elocventă a fost prezența a doi 
polițiști la capătul celălalt al pieței, 
nofmal, în ideea unui control inopinat.

Valentin BRETOTEAN 
______________ ___________ /

Peste tot pe unde trece, 
Mureșul este un personaj impor
tant. Atunci când e “liniștit", 
Mureșul e un personaj iubit. 
Luncile sale fertile, cunoscute ca 
foarte propice pentru agricultură, 
sunt mult apreciate de țărani. 
Când însă e “supărat" și prin 
inundații produce pagube 
materiale, râul e, bineînțeles, un 
personaj hulit.

O situație mai deosebită 
pentru care indiferent de vreme 
Mureșul nu este agreat am 
consemnat-o în satul Câmpuri - 
Surduc din comuna Gurasada. 
Aici, pe o lungime de un kilometru 
- un kilometru și jumătate, râul 
face un cot. in “viraj" curenții care 
se formează sunt mai puternici

astfel că forța cu care râul lovește 
malurile e mult mai mare. în timp 
mâlurile cedează, se rup și... sunt 
luate de apă. Oamenii din sat 
apreciau că în ultimii ani, care au 
fost destul de abundenți în ploi și 
inundații, în zona cotului numită 
“la Țărmure" Mureșul a “furat" din 
pământul oamenilor ceva mai 
mult de cinci hectare. Abordând 
o atitudine de resemnare 
mioritică, specifică multor români 
de la sate, oamenii din Câmpuri 
Surduc cred că nu e nimic de făcut 
pentru că - vorba proverbului - 
“cu apa și cu focul nu te poți pune!”

Totuși, există și unii care "se 
pun" contra naturii. Pe o porțiune 
din zona “cotului" în care calea 
ferată se apropia periculos de râu,

lucrătorii de la CFR au întărit 
malurile prin îndiguirea cu 
gabioane din plasă de sârmă 
încărcate cu pietriș. De 
asemenea, pentru limitarea 
riscului inundațiilor în zonă și 
pentru protejarea terenurilor 
agricole, muncitorii de la 
Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Deva desfășoară de 
ceva vreme lucrări de întărire 
a malurilor prin îndiguire. însă 
pentru că la astfel de lucrări 
trebuie bani mulți, iar fonduri 
disponibile nu prea sunt, 
lucrările “curg” destul de încet. 
Astfel că Mureșul continuă sa
și încaseze tributul.

Ciprian MARINUȚ
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Trebuie să faci ce-ti cere partidul
Liberalii te ridică și 

tot ei te doboară

r

Reforma din învățământ 
bate ți la poarta 

Universității Petroșani

“PRODUCȚIE” ALIMENTARA 
j.MR-O LUNĂ

Grupul de cantine și gospodării anexe "Siderurgica" a avut luna 
trecută o "producție" de 1.435.000.000 de lei! De remarcat că acest 
grup deține aproape 50 de cantine și microcantine în incinta 
S.C."Siderurgica" SA și din municipiul Hunedoara. (V.N.)

I I

S.C. Cuvântul liber” S.A 
Deva

Vinde prin depozitul magazin situat 
în incinta S.C. "Polidava" S.A. Deva 
(Tipografia) în sistem en gros: 

wcaiete 40 file
iw-caiete 48 file
^caiete stud. 64 file 
wcaiete 80 file
iwcaiete 144 file
Prețurile includ TVA.

1400lei; 
1650 lei; 
4800 lei; 
3250 lei; 
5500 lei.

Adepți convinși ai principiului după care toamna se numără... 
miniștrii, mai marii partidelor politice, în cârdășie cu premierul și cu 
președintele țării, încep să cam facă un fel de curățenie prin 
guvern, adică să retragă unora și să bage altora (mai buni spun ei, 
dar în realitate lucrurile, se vede de la o poștă, stau altfel) sprijinul 
de care este absolută nevoie pentru a te afla la guvernare. Uite 
așa, încălcând chiar și prevederile constituționale, adică acelea de 
a trece și prin parlament numirile de noi miniștri, în numele 
democrației, se fac și se desfac destine.

Primul care a călcat pe bec a fost chiar un fel de cap al 
miniștrilor, cel cu banii, respectiv dl ministru al Finanțelor, Daniel 
Dăianu. Imputându-i-se faptul că n-a relaxat destul fiscalitatea, că 
inflația n-a fost ținută suficient sub control sau că n-a dat bani 
destui unor ministere la rectificarea bugetului, ministrul de sacrificiu 
a fost repede mazilit și înlocuit, după proceduri bizare și foarte 
precipitate, zice-se pe criterii de competență și de apartenență 
politică, cu un alt domn care are însă totala susținere a liberalilor. 
Intre acuzele aduse fostului ministru mult prea tehnocrat se numără 
și acelea privind lipsa de reformă în cadrul ministerului pe care cu 
mult profesionalism l-a condus, cât și neîncasarea dărilor la buget. 
Nici comunicarea cu partidul liberalilor n-a fost tocmai fericită, cum 
susține liderul acestuk partid.

Nicotae TfRCOB
(Continuare în pag. 8)
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D-le 
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unlver- 
schimbă- 
reforma- 
pe care 
Lege a

Dialog cu dl prof, 
univ. dr. Ing. 

Nicolae Dima, 
prorectorul 
Universității 
Petroșani

Din orice unghi a-i privi-o, 
Germania îți apare ca un labirint 
uriaș, cu fiecare casetă ordonată, 
curată, luminată, în care mișună 
oameni - agregat și tehnică de 
cel mai înalt 
nivel, care fac t 
totul la fix, 
frumos și ‘B 
d u r a b i I. K 
Nimerim^ 
vreme rea în zona în care 
poposim, ca în toată Germania, 
ca și la noi, la mijlocul lui iunie 
1998, cu ploi lungi, intense și cu 
temperaturi scăzute. Dar fără 
inundații, cum au fost în România. 
Găsim totuși destule ferestre de 
timp favorabil pentru a face 
deplasări extrem de agreabile, 
alimentându-me cu fiecare 
plecare foamea de orizonturi noi 
și setea de cunoaștere, savurând 
farmecele naturii și produsele 
spiritului omenesc.

Mă expun riscului ca 
impresiile culese, neprelucrate 
metaforic sau profesional, să-i 
nedumirească ori să-i irite pe

unii, după cum poate să-i 
intereseze pe alții, să-i mulțu
mească.

De oriunde ai pleca din 
Germania, cu

DE
CÂLÂTOR/E

mașina bine
înțeles, că alt
fel rămâi în 
urma timpului, 
intri într-o 
autostradă, pe 
care se con

sumă non-stop un adevărat 
spectacol rutier. Un cortegiu 
halucinant de autovehicule de 
toate tipurile și mărimile rulează 
amețitor, cu 120, 150, 180 și 
peste 200 de kilometri pe oră, 
pe superbele artere de 
circulație de aici. Autostrăzile, 
cu două, trei sau patru benzi pe 
sens, riguros marcate și 
semnalizate, curg pe sute de 
kilometri în linie dreaptă, prin 
tuneluri și peste viaducte, pe 
coline și prin păduri, 
suprapunăndu-se, din loc în loc,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

REP 
profesor, 
colo de vorbe, 
ce înseamnă, 
practic, pentru 
mediul 
sitar 
rile 
toare 
noua
învățământului le impune?

N.D.: în opinia mea, în ultimii 
ani, facultatea românească, 
păstrându-și valoarea și forța de 
instruire teoretică, și-a remodelat 
treptat mediul de desfășurare a 
actului pedagogic și mai ales al 
celui de verificare a cunoștințelor 
studentului. Este pe cale să 
treacă în desuetudine acel 
ambient cazon al facultății, cu 
sesiuni epuratoare pentru 
restanțieri, cu termene limită de 
promovare și, de ce să nu 
spunem, cu examene trecute, in 
extremis, la influențele mercantile 
ale unor "atenții". Studentul 
scapă de ghilotina sesiunii de 
toamnă, putând să-și promoveze 
un număr prestabilit de examene

în anii următori de studiu. Are 
astfel timp să citească și să 
înțeleagă mai mult decât într-o 
sesiune unde asimilarea 
materiei se făcea contra- 
cronometru.

REP.: Nu cumva aceste 
facilități vin în întâmpinarea 
studenților leneși?

N.D.: Dispariția obligativității 
promovării tuturor examenelor 

la finele anului 
universitar nu a 

I alterat cu nimic 
I "duritatea" unor 
I examinări judici- 
I oase a- cu- 
I noștințelor stu- 
I denților. Ei au, în 
I noul sistem, doar 
y șansă de a se 

pregăti mai bine și 
fără stres, de a-și calibra mai 
judicios efortul pentru obți
nerea unor asimilări de calitate. 
Referitor la cei care identifică 
acest mod de lucru că o 
oportunitate de a trage chiulul, 
aceasta e problema lor. O fac 
pe timpul și mai ales pe banii 
lor. Cum absolvirea unei 
facultăți costă și nu mai 
reprezintă un cec în alb pentru 
un post de specialist pe viață, 
cred că, din ce în ce mai mult, 
cei care vin la facultate sunt 
realmente interesați să 
studieze ceva și o fac fără

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

,/

Program de funcționare: zilnic, între 
orele 10-14,30. Sâmbătă si duminica 
închis. Relații suplimentare la tel: 
225904.

Petrila - 505 
ani de

existe n ta9
Orașul Petrila, din Valea 

Jiului, aniversează în 
această săptămână 505 ani 
de atestare documentară. 
Manifestările ocazionate de 
această sărbătoare au 
început în 24 septembrie 
1998 și se vor încheia 
duminică. (D.G.)

----- -

SWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%

Ziua sportivă a 
handicapaților 

neuromotori
Din dorința de a-și antrena 

membrii la activități sportive, 
Asociația Handicapaților 
Neuromotori Hunedoara-Deva 
organizează sâmbătă, 26 
septembrie, o zi sportivă, 
începând cu ora 10, la sala de 
sport a Colegiului Național 
“Decebal" Deva se vor derula 
mai multe concursuri pentru 
handicapații neuromotori. Ama
torii se vor întrece la: șah, tenis 
de masă, aruncarea mingii la 
coș din cărucior, aruncarea

JASFA

mingii la punct fix și ia un concurs 
gen "Cine știe câștigă" pe teme 
sportive.

Ziua sportivă a handicapaților 
neuromotori se va încheia cu 
premierea câștigătorilor. Dar vor 
câștiga toți participanții la 
manifestarea sportivă, căci 
organizatorii le rezervă surprize. 
(V.R.)

% Recital de pian
Sâmbătă (26 sept.), la Palatul 

Prefecturii din Deva are loc un

recital de pian, susținut de 
Cristina Morait, studentă la 
Academia de Muzică “Gheorghe 
Dima" din Cluj Napoca. Ora de 
începere este 18,00 iar intrarea 
va fi liberă. (G.B.)

Meci de mare atracție 
la Deva

Sâmbătă, Romică Gabor 
debutează la Vega Deva ca 
antrenor principal în importanta 
partidă din Divizia 8, seria a lll-a,

cu Inter Sibiu. Devenii au nevoie 
de victorie ca de oxigen pentru 
a preda lanterna roșie altei 
formații. Va fi un meci așteptat 
cu viu interes din partea iubito
rilor fotbalului din Deva. (S.C.)
- Farmacii de serviciu 

în zilele de 26-27 sep
tembrie va fi de gardă în 
municipiul Deva, farmacia “U 
din Piața Victoriei, nr.3, telefon 
211616'

în același interval de timp la 
Hunedoara va funcționa 
farmacia "Golden Farm" (zona 
gării), bulevardul Republicii, 
nr.18/2, telefon 717069. (E.S.)
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SÂMBĂTĂqȘJJ. 26 septembrie

TVR 1
9.05 Tip-Top, Mini top! (em. 

pt. copii) 10.05 Anna balerina 
(s) 11.00 20 de dolari (dramă 
SUA 1993) 12.30 Ordinea 

.publică (do) 13.30 Ecranul 
(mag.) 14.30 Turnul Babei 

j(mag.) 16.30 Povestirile lui 
'Donald Rățoiul (d.a) 16.55 Star 
.Trek (s, ep. 70) 17.45
Baywatch (s, ep. 164) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 

lep. 2) 18.55 Teleenciclopedia 
"19.45 Săptămâna viitoare 
,19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 14) 21.30 
Mare ți-e grădina! (div.) 22.35 
Anna Karenina (dramă SUA 
1935)

TVR 2
8.05 D.a. (r) 8.30 Lumea 

sălbatică a animalelor (do) : 
Pisica de mare 9.00 Comorile 
lumii (do) 10.35 Documente 
culturale (do) 11.30 TVR 
Timișoara 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (s, Anglia '82, ep. 
1) 14.50 Bijuterii muzicale 

JÎI5.35 Viață de câine (d.a) 16.00

DUMINICĂ
27 septembrie

TVR I
8.30 Lumină din lumină 

9.05 D.a 10.00 Merg pe mâna 
ta (s, ep. 4) 10.45 Biserica 
Satului 11.00 Viața satului 

. 14.30 Video Magazin 15.00 
Serial de călătorii (do); Omul 
nu e Dumnezeul Africii 15.45 
Super Gol Show 16.30 Aladdin 
(d.a) 16.55 Fotbal Divizia A: 
’Gloria - FC Argeș (d) 19.55 
■Doar o vorbă săț-i mai spun! 
“20.00 Jurnal ,meteo 20.30 7 
. zile în România 21.00 Viu sau 
"mort (f.a SUA 1988)22.55 
5 Pariul trio - cursă hipică 23.00 
I D-na King, agent secret (s, ep. 
*38) 23.50 Fotbal Mondial '98 
■(mag. sportiv)

TVR 2
f 8.00 D.a (r) 8.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do) 
9.00 Comorile lumii (do) 9.30 

'"Ferestre deschise (do) 10.35 
^Cinematograful vremii 
‘ noastre 13.30 Creanga de Aur 
' (do) 14.00 Dinastia 
| Cleopatrelor (s, ep. 2) 14.50 
„ Vitrina personajelor de operă 
'15.10 Din albumul celor mai 

yjțrumoase melodii populare 

’SfrZ LUNI
28 septembrie

TVR 1
1 12.05 Universul cu
noașterii (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 Scena. Noua 
stagiune în teatrele bucu- 
reștene 18.10 Hollyoaks (s, 
ep. 133) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da, ep. 8) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 310) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Justiție militară 
(s, ep. 31) 21.50 Nimic sfânt 
(s, ep. 17) 22.45 Jurnalul de 
noapte

‘ TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
ț spun! (s/r) 13.00 D-na King, 

i agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 16.00

Dragostea contează (s) 16.55 
Santa Barbara (s) 17.40 Tradiții 
18.00 Serata muzicală 19.00 
Club 2020 19.30 Teatru TV 
prezintă: „Weekend de adio"
21.55 Ateneu 22.30 în plină 
acțiune (s/r)

ANTENA I
8.00 Caracatița (s/r) 9.00 

Denver, ultimul dinozaur (d.a)
9.25 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a)10.00 între 
prietenii 1.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 12.00 
100 de grade Celsius 
(talkshow) 13.00 Fete de 
provincie (s, ep. 3) 13.30 
Constelația Cinema 14.00 
Magazin sportiv 15.00 Fotbal 
Ceahlăul - Rapid (d) 17.00 Pe 
cont propriu (s, ep. 3) 18.00 
Decepții (s,ep. 39) 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 35) 
21.00 încredere trădată (dramă 
SUA 1997) 23.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 41)

PRO TV
8.35 Mica sirenă (d.a) 9.00 

Ciberkidz (s) 9.30 Tarzan's Se
cret Treasure (f.a.SUA 1941) 
11.00 ProMotor 11.30 Am 
întâlnit și români fericiți 12.00

15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Dragostea contează (s) 16.55 
Santa Barbara (s) 17.40 La 
izvor de dor și cântec 18.00 
Alo, tu alegi! 19.00 în plină 
acțiune (s, ultimul ep.) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania: 
Atletism CM de semimaraton 
(Uster, Elveția; Fotbal AC 
Parma - Juventus Torino)

ANTENA
17.45 Pe cont propriu (s/r)

8.30 Spirit și credință (em. 
relig.) 9.00 Animal Show (s)
9.25 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a) 9.50 Mighty Max (d.a)
10.30 Poveștile prietenilor
11.30 Telemeridiane 12.00 
Printre rânduri (talkshow)
13.30 Enciclopedia TV 14.00 
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Decepții (s, ep. 40) 19.30 
A treia planetă de la Soare (s) 
20.00 E rândul meu (co. SUA 
’80) 21.45 Un act de voință 
(dramă SUA ’97, p. III) 22.45 
Fotbal Club Antena 1 
(talkshow sportiv)

PRO TV
8.00 Căpitanul N (d.a) 8.30 

Toți câinii merg în rai (d.a) 9.00 
Super Abracadabra /Mowgli 
(s) 11.00 Doctor în Alaska (s)

Dragostea contează (s, ep. 21)
16.55 Santa Barbara (s, ep. 
653) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-rup! Hei- 
rap! (cs) 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (mag.) 
20.10 Natacha (s) 22.00 
Lovitură de maestru (dramă 
SUA’89)

ANTENA 1
7.10 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, 
ep. 53) 11.10 Printre rânduri 
(talkshow/r) 12.20 A treia 
Planetă de la Soare (s/r) 13.25 
Planeta vie (ep. 78) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas 
(s, ep. 93) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 10) 18.00 
Decepții (s, ep. 41) 19.30 Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 3) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 25) 23.30 Cuiul din 
pantof (talkshow)

PRO TV
9.05 Prima pagină 9.55 

Tânăr și neliniștit (s/r) 10.40 

Punctul pe i (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s) 13.30 Tom Show 
(s) 14.00 Generația PRO 15.45 
Echipa mobilă 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Profashion 
(mag. de modă) 17.30 Conan 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 4) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 4)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 O 
campanie cu cântec (satiră 
politică SUA 1992)

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a. (r)

9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Croaziera 
(f/r) 15.00 Guadalupe (s) 16.00 
Te iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.30 Sărmana Maria 

«(s); Concurs 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Misterioasa doamnă (s) 22.00 
Fotbal Spania (d) 0.00
Kagemusha (dramă Japonia 
1980)

PRIMA
8.00 Lumea lui Eric (show, 

pt. copii) 8.30 Apărătorii

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 Luxem
burgului (d) 17.00 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 4) 
18.00 Beverly Hills (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 4) 21.00 
Silverado (western SUA ’85)
23.25 Știrile PRO TV 23.30 
Procesul etapei

ACASĂ
7.00 Kagemusha (f/r) 9.00 

Sport 9.15 Oxigen 9.30 Camei 
Trophy-Țara de Foc 9.45 Arte 
marțiale 10.00 Volei 10.30 Mo
tor Sport Magazin 11.00 
Baschet Finale celebre 12.00 
WNBA Action 12.30 Fotbal 
american 14.30 FIFA Mag. 
15.00 Fotbal (rez. Germania) 
16.00 Povestea Diviziei A 16.30 
Italia în 7 zile 17.00 Fotbal 
Calcio (d) 19.00 Retrosp. 
sportivă a săpt. 19.15 Faza zilei
19.30 Fotbal (rez. Germania)
20.30 Fotbal Campionatul 
Spaniei (d) 22.30 Secrete 
(dramă SUA ’82)

Silverado (f/r) 12.30 Lumea 
filmului (r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Procesul etapei (r) 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 129) 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 Predator I 
(thriller SUA 1987) 22.35 Știrile 
PRO TV 22.40 Chestiunea zilei 
22.50 Seinfeld (s, ep. 153) 23.20 
Știrile PRO TV/Profit

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.30

Guadalupe (s/r) 11.25 Ca la 
mama Acasă (r) 11.30 Dragoste 
și putere (s/r) 12.15
Misterioasa doamnă (s/r) 13.00 
Secrete (f/r) 15.00 Guadalupe 
(s) 16.00 Te iubesc (s) 16.30 Din 
toată inima (s) 17.30 Uneori 
avem aripi (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.00 Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 D.a 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
182) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă (s)
22.30 Sport

galaxiei (d.a) 9.00 A dou 
familie (do) 9.30 Inspectori: 
Gadget (d.a) 10.00 Prințu 
Valiant (d.a) 10.30 Adună-1 
gândurile (s) 11.00 Aventurii: 
lui Rocko (d.a.) 11.3'
Eurofotbal (emisiuni 
sportivă) 13.00 Preview Pre 
mier League 13.15 Fotba 
Manchester United 
Liverpool 15.00 Ultimu 
cântec (thriller SUA 1980 
17.00 Zona M (em. muzicală 
18.00 911: Apel de urgență 
(s) 19.00 Știri 19.45 La limit; 
legii (f.a SUA ’89) 22.00 Cen 
tennial - Legendele dii 
lumea nouă (s, ep. 11) 23.0I 
Știri

PRO TV - DEVA
07.45-08.00 

08.00-08.45 “No comment” și 
“Vorbiți aici!” 08.45-09.0C 
Program muzical 14.00-15.45 
Generația Pro (coproducție) 

ANTENA l-DEY»
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

PRIMA
7.00 Elefănțelul (s) 8.00 

Căutătorii de aur (s) 8.30 A 
doua familie (do) 9.00 
Inspectorul Gadget (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 
Fiesta (dramă SUA 1987)
21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (s) 23.00 Știri 23.15 
Fotbal Premier League Le
icester - Wimbledon (înreg.)

PRO TV - DEVA
08.45-08.45 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r) 
08.45-09.00 Program muzical

ANTENA bDEVA
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.10-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai descânt și 
dor” j✓

PRIMA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s, 
ep. 195) 16.45 Prietenul 
nostru Jal?e (s) 17.15 1999 (s, 
ep. 40) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Christine Cromwell: “Things 
that go bump in the night” (f. 
SUA ’90) 22.00 Fotbal West 
Ham - Southampton (d)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.55-10.40 Program co
mercial PRO TV Deva 17.DO- 
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
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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3 BERBEC 
(21.Ill - 2O.IV)

Popularitatea dv. este în 
creștere, ceea ce vă poate 
ajuta la realizarea 
numeroaselor dv. planuri. 
Relația cu partenerul de 
viață se îmbunătățește. 
Duminică veți cunoaște o 
persoană de sex opus care 
vă va entuziasma foarte 
tare. La serviciu, relația cu 
colegii e excelentă.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Gândurile vă sunt mai 
împrăștiate ca niciodată, 
ceea ce vă face să aveți 
conflicte cu multă lume. O 
realizare de natură socială 
sau profesională va face ca 
duminică să aveți o zi 
excelentă. Luni încercați să 
finalizați ceva, lucru posibil 
datorită ajutorului unei 
persoane de sex opus.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Dacă doriți să încheiați 
astăzi o afacere, este bine 
să știți că nu veți avea 
succes decât dacă este 
vorba de o afacere 
sentimentală. Duminică s-ar 
putea concretiza o idilă pe 
care doriți să o țineți 
secretă. Luni entuziasmul 
dv. sentimental atinge cote 
maxime.

3 RAC 
(22.VI - 22.VII)

Dacă unul dintre părinți 
are o problemă de sănătate 
în această perioadă ea s-ar 
putea rezolva cu succes. O 
rudă îndepărtată vă va face 
duminică o vizită, prilej cu 
care veți afla informații ce 
vă vor fi de un real folos. 
Luni telefonul va suna în 
continuu, aducându-vă 
diverse propuneri.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

O vizită în primele ore 
ale dimineții vă va lua prin 
surprindere, accentuându- 
vă dispoziția romantică. 
Duminică veți avea succes 
în tot ce veți întreprinde. 
Luni sunteți puțin obosit, 
dar câteva drumuri scurte 
vă vor aduce relaxarea 
dorită. Din partea persoanei 
iubite - doar bucurii.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

O persoană de sex opus 
vă atrage atenția, fiind 
foarte posibil să o cuceriți. 
Rezervați-vă ziua de 
duminică petrecerii timpului 
cu persoana iubită, mai ales 
că sunteți mai romantic 
decât de obicei. O realizare 
socială va face să vă bată' 
inima cu putere.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Treburi importante vă 
așteaptă la slujbă, nici nu 
vă trece prin minte că 
șeful vă așteaptă cu o 
nouă lucrare. întâlnirea cu 

niște parteneri de afaceri 
se va dovedi deosebit de 
fructuoasă. încercați o 

reconciliere în familie, mai 
ales că părinții sunt foarte 
dornici să atenueze 
tensiunea.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Persoana iubită are 
unele nemulțumiri, s-ar 
putea să fie vorba de bani 
sau de o situație fără 
ieșire. Veștile pe care le 
veți primi duminică vă vor 
ridica mult moralul. Luni 
aveți de sărbătorit un 
eveniment la care va 
participa toată familia.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Câteva drumuri vă vor 
mai dezmorți. Vă veți trezi 
cu niște musafiri care vor 
înveseli atmosfera din 
casă. O întâlnire amicală 
va încheia o săptămână 
plină de evenimente. 
Relația cu prietenii se 
îmbunătățește pe zi ce 
trece, redându-vă încre
derea.

3 CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Ceea ce veți între
prinde azi va fi încununat 
de succes. întâlnirea cu 

familia se va dovedi 
deosebit de plăcută și de 
relaxantă. Veți face o bună 
impresie unei persoane 
importante, care vă poate 
sprijini într-o chestiune 
vitală.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Aveți ceva de săr
bătorit, așa că pregătiți-vă 
de musafiri. Prietenii vă 
vor face o propunere pe 
care n-ar fi bine să o 
refuzați. Veți avea ocazia 
să vă distrați, dar și să vă 
relaxați. Evenimentele se 
succed cu o rapiditate 
surprinzătoare; ar fi bine 
să nu reacționați, pentru a 
nu face o gafă.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Ați putea primi vești de 
la o persoană dragă, aflată 
departe de dv. Aveți ocazia 
să rezolvați o problemă 
spinoasă legată de o 
călătorie în străinătate. O 
rudă despre care nu mai 
știați mare lucru vă va da 
un semn de viață. Luni 
surprizele se vor ține lanț.
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Refugiul lui Enescu
------------ - — ——X

Vitralii sonore
Cea de-a XlV-a ediție a Fes

tivalului Internațional "George 
Enescu", care a marcat și 40 de 
ani de la debutul acestei pres
tigioase manifestări muzicale, a 
rămas deja în urmă. Și nu oriunde, 
ci înscrisă în acele pagini de 
referință care consemnează 
evenimente semnificative pentru 
viața culturală românească, cu 
inevitabile rezonanțe interna
ționale. Și asta datorită nu doar 
participării de anvergură - 2000 
de muzicieni și 12 orchestre din 
întreaga lume, cât calității unanim 
apreciate a interpretărilor și 
repertoriului prezentat, care timp 
de 15 zile (6 - 20 septembrie) au 
transformat parcă Bucureștiul 
într-o capitală a muzicii.

George Enescu, cel elogiat de 
fapt prin acest festival, n-ar fi avut 
nevoie de o mai potrivită prețuire a 
spiritului său întregit în muzică. 
Probabil că după o așa densă și 
admirabilă revărsare de muzică, 
el s-ar fi retras, discret și modest 
ca întotdeauna, acolo unde "a 
putut să soarbă în tihnă odihna". 
La vila "Luminiș" din Sinaia, “totul 
era curat, simplu, frumos, așa 
cum îi plăcea maestrului. Frea
mătul brazilor îi umplea ființa, iar 
din cerdac zărea crestele 
munților. Se afla, cu sufletul 
copleșit de fericire, în mijlocul

r 
I 
I 
I

T 
I 
I

A rămas fără 
bijuterii și acte
O pățanie cu multe învăță-1 

| minte a trăit recent Ana Iscrulescu |
■ din Petroșani. De puțină vreme, la ■ 
’ domiciliu i-a venit în vizită o femeie ■ 
I pe care o cunoscuse cu câteva I 
| zile în urmă în Stația CFR Tîrgu Jiu |
■ și căreia i-a dat adresa. j

De bucuria revederii, cele! 
I două femei au băut o cafea. I 
| Gazda a adormit aproape imediat. | 
| Când s-a trezit, după circa patru | 
. ore, Ana a constatat că din casă . 
I i-au fost furate bijuterii și acteI 
| personale. i
| Pentru identificarea și prin-1
■ derea hoaței, poliția a constituit o ■
■ echipă operativă. S-a constatat • 
I că autoarea a fost cazată la I 
| hotelul din municipiu. Aici s-a |
■ legitimat cu un act de identitate ■ 
J fals, pe care l-a abandonat la! 
I recepție neachitând contra-1 
| valoarea serviciilor.

I 
I

I 
Inemarcat

Duminică, 20 septembrie a.c., 
I pe strada Tudor Vladimirescu din I 
| Lupeni a avut loc un grav acei-1
■ dent de circulație. .

Era 'n jurul orei 13 când ! 
I Gheorghe Gabor, din localitate, a I 
| surprins și accidentat grav pe | 
i Eugenia Băncilă, de 57 de ani, i 
. pensionară. ‘

Prinși cu "mâța în
J sac”

La Hunedoara, lucrătorii! 
I Biroului de Poliție Platforma cer-1 
| cetează doi indivizi prinși cu "mâța | 
| în sac". Ne referim la Gheorghe I 
. Mihalcea, 36 de ani din Ploiești, și. 
I Tudor Oprea, 52 de ani, din* 1 
| Berceni Prahova. Primul a achizi-I 
| ționatîn mod legal 12 tone de lami-1

Realizată într-un stil autentic 
românesc și integrată armonios în 
ambianța inspiratoare a Munților 
Bucegi, avea să fie atât un loc de 
odihnă după numeroasele concer
te, cât și un loc de inspirație pentru 
o parte semnificativă a creației 
enesciene. Aici, la Sinaia, pe un pian 
“Ibach” făcut la Lausanne, s-au 
plămădit Rapsodiile Române, Con
certul pentru pian, vioară, violă și 
violoncel nr.1 în Re major, Opus 16, 
numeroase sonate, precum și o 
parte din opera de referință a 
creației sale - “Oedip".

La Liceul Teoretic “Traian" 
din Deva elevii și dascălii au 
început pregătirile pentru Ziua 
liceului, o sărbătoare a școlii, care 
se permanentizează. Ființând ca 
liceu teoretic din 1990, iar cu 
numele lui Marcus Ulpius Traia- 
nus, săditorul și părintele româ
nilor, din 1992, liceul devean se 
afirma, prin rezultate, tot mai mult 
între școlile de profil hunedorene. 
După o seamă de manifestări

în lipsa primăriței, aflată la 
Deva cu treburi, dna Elvira 
Dănescu, agent agricol la Pri
măria din Beriu, ne-a pus cu 
amabilitate la dispoziție date com
plete despre situația aplicării Legii 
fondului funciar în localitățile 
aparținând comunei. Am aflat 
astfel că pe comună s-au distribuit 
1013 adeverințe de proprietate, 
dar înmânarea titlurilor este mult 
întârziată. în satele Orăștioara de 
Jos, Sereca, Sibișel și Căstău s- 
au înmânat 150 de titluri, iar alte 
57 se află la Primărie și se vor 
înmâna zilele acestea. Ținând însă 
seama de faptul că pe comună 
vor trebui înmânatejn total peste 
1000 de titluri de proprietate, se 
poate spune că acțiunea, deși au 
trecut atâția ani de la adoptarea 
legii, se află încă la început.

Dna Dănescu ne-a explicat că 
principala cauză a întârzierii 
înmânării titlurilor de proprietate 
este lipsa topografilor care să facă 
măsurătorile și să întocmească 
procesele verbale de punere în 
posesie. Fără aceste lucrări prin 
care se măsoară fiecare parcelă 
și se stabilesc hotarele proprietății 
unuia sau altuia dintre petiționari, în

■ nate. La plecare însă, cei doi au ■
■ încărcat în cabina autocamionului *
I și țiglă în valoare de 375.000 de I 
jtei. |

i Sunt cercetați pentru furt și ■ 
! tăinuire. !

Rubrică realizată cu I 
sprijinul t.P.J. Hunedoara | 

L__________________ I 

naturii, care îi era atât de dragă". 
(George Sbârcea)

în destinul strălucit al lui George 
Enescu, Sinaia și vila "Luminiș" au 
o semnificație aparte. Enescu și-a 
organizat viața în așa fel încât, în 
perioadele dintre concerte, să afle 
răgazul de a putea să scrie muzică, 
făcându-și un refugiu din vila de la 
Sinaia, clădită din banii strânși din 
activitatea concertistică. Vila "Lumi
niș" a fost rodul unor ani de trudă, 
însemnând împlinirea visului său.

vîîâ 
"Luminiș" 
din Sinaia

ZIJUA LUCEUIL.UJII

După părăsirea definitivă a 
patriei, determinată de eveni
mentele politice din 1946, prin 
actul de donație semnat la Paris 
în 1947 de către George Enescu, 
vila "Luminiș" urma să devină un 
așezământ cultural conceput ca 
o casă de odihnă și reculegere 
pentru artiștii intelectuali români 
sau străini. După o perioadă de 
restaurare începută în 1990, vila 
"Luminiș" a intrat în circuitul 
muzeal național sub denumirea 
"Casa memorială George 
Enescu".

Prin încăperile aranjate cu 
rafinament și imaginație nu poți 
păși decât în vârful picioarelor, 
pentru a nu tulbura cumva fiorul 
cald al muzicii ce răzbate acum 
nu prin rezonanța pianului, ci 
amplificat cu ajutorul tehnicii 
moderne. Impresionantă este 
pentru vizitator camera, mai bine 
zis chilia maestrului, cu adevărat 
intimă, ea fiind locul ideal de odihnă 
al compozitorului.

Despărțirea de țară a lui 
George Enescu s-a produs așadar 
în septembrie 1946, după o ultimă 
vizită în Moldova, la mormântul 
mamei sale, după care a mărturisit, 
împăcat într-un fel cu soarta: “De 
aici plec odihnit din seva pă
mântului meu și numai asta îmi dă 
curaj să mă pot dezlipi de țară 
pentru un timp mai lung".

Georgeta BÎRLA

cultural-educative premergă
toare sărbătorii, Ziua liceului va 
avea loc la 30 octombrie, când 
se va inaugura și un nou spațiu, 
special amenajat, de unde elevii 
își pot procura produse ali
mentare, precum și articole de 
uz școlar.

Cu ocazia Zilei liceului, Fabri
ca de pâine "Uzo Balcan" va oferi 
elevilor liceului specialități de 
panificație. (L.L.) 

Protecția topografilor - 
inexistentă

conformitate cu actele prezentate 
și cu prevederile legii, aplicarea Legii 
fondului funciar este imposibilă.

în momentul de față, Oficiul de 
cadastru și organizarea teritoriului 
din județ are la Beriu 2 topografi. 
Pentru finalizarea lucrărilor la 
Orăștioara de Jos acționează dna 
ing. Cătălina Mihăilescu. Dumneaei 
ne-a declarat că măsurarea și 
întocmirea proceselor verbale de 
punere în posesie în localitatea 
amintită se desfășoară acum bine, 
fără incidente și deja s-au întocmit 
60 de procese de punere în 
posesie, înmânându-se și un 
număr de titluri de proprietate. în 
final, la Orăștioara de Jos se vor 
înmâna 160 de titluri de proprietate.

La Căstău, unde în final vor 
trebui înmânate circa 320 de titluri 
de proprietate, măsurarea tere
nului și întocmirea proceselor 
verbale sunt efectuate de dl loan 
Dănilă, topograf de meserie, acum 
pensionar, care lucrează cu con

Simțim, uneori, nevoia unei 
evadări din cotidian. Nu ca o 
dezertare ci asemeni unei des
prinderi de moment, față de acest 
plan existențial, care în ultima 
vreme este “asediat" de pro
blematica presantă a viețuirii în 
tranziție.

De aceea, tot mai des, cerem 
răgazul unei clipe în sâmburele 
căreia ființa noastră lăuntrică sa
și regăsească suflarea normală, 
sinceră, caldă. Și aceasta nu ne e 
la îndemână decât prin sunet sau 
cuvânt, muzică ori poezie.

Zilele trecute am fost martorii 
unui asemenea moment, ce s-a 
constituit într-un eveniment singu
lar al vieții culturale a urbei în care 
locuim. Este vorba de "recitalul de 
saxofon și orgă" susținut de 
timișoreanul Emil Sein (la saxofon) 
și Isolde Von Der Au-Metzer din 
Germania (la orgă) ce a avut loc 
la Biserica reformată din Deva. 
Această prestație s-a constituit în 
prima din seria celor trei reprezen
tații patronate de către Filarmonica 
de Stat din Arad, care ulterior s- 
au desfășurat la Timișoara și 
Arad. Materialul artistic, cu care 
cei doi au pledat în fața auditoriului, 
a fost constituit dintr-o succesiune, 
atent selectată, de piese apar
ținând compozitorilor: J. Pachelbel 
(Canon in D), J.S. Bach (Aria), J, 
Stanley (Trumpet Voluntary), G. 
Faure (Pie Jesu), C. Franck (Piece 
V), K. Haidmayer (Altorgano), J. 
Sengstschmidt (Meditation), A.

ț Ăîaa su riFt cizmarii
I - Coadă mare la cizmăria 
| asta din cartierul “Progresul" al 
■ Devei, dnă Leonora Marian. Nu 
* mai sunt și alte cizmării în 
| municipiu?
I - Ba mai sunt vreo trei. Vizavi 
J de Colegiul Național "Decebal", la 
I Piața Centrală și la "Cuibul Vese- 
| liei” (vizavi de Sala Sporturilor).

I- Am auzit că dv lucrați cel 
mai bine și cel mai ieftin. Așa o

I fi?
| - Noi credem că da. Fiecare
1 are tarifele sale de preț. Depinde 
I și de materialele cu care lucrezi 
g și de calitatea meseriașilor.
_ - Dv de unde aduceți mate-
I rialele?
| - Cooperativa "Solidaritatea",
■ de care aparținem, ne apro- 
■ vizionează de la "Clujana". Sunt 
| foarte bune.
| - Câți oameni lucrează în
! această unitate?

tract de prestări servicii încheiat 
cu OCAOTA Deva. Dumnealui ne- 
a relatat și despre o seamă de 
greutăți de care s-a lovit în

în aplicarea 
Legii fondului 

funciar
exercitarea atribuțiilor de topograf. 
Mai întâi despre faptul că între 
evidența din cadastru și cea din 
registrul agricol sunt neconcor- 
danțe, care dau naștere la multe 
controverse, chiar conflicte între 
proprietari. Apoi după întocmirea 
proceselor verbale de punere în 
posesie, deținătorii terenurilor nu 
și le marchează cu țăruși, așa cum 
se cere, din care cauză, când se 
duc la lucru se încurcă, intră pe 
parcelele altora și se nasc certuri 
pentru aplanarea cărora este 

Wallner(Ludiuml, II, III).
Abordarea inedită a acestei 

asocieri, saxofon - orgă, nu este 
numai un act de cultură intrinsec. 
Saxofonul, instrumentul la a cărui 
emancipare vom fi asistat în recitalul 
susținut la Deva, este implicat în 
dialog cu orga; o veritabilă “idilă" 
iscată în sfera armoniilor sonore 
împletindu-se între acești 
protagoniști. i

Remarcăm în această "conver
sație" bucuria de a obține un 
echilibru prin îmbinarea expresivă

Vibrația 
artei

a timbrelor oferite de cele două 
instrumente.

Străduința celor doi muzicieni 
reprezintă un demers temerar a 
cărui scânteie "scapără” din dorința 
de a investiga noi teritorii artistice 
și posibilități de exprimare. Și asta 
tocmai pentru că interpreții caută 
să lărgească sensibil paleta de 
exprimare din universul conso
nanțelor muzicale, oferindu-ne cu 
generozitate una dintre expe
riențele revelatorii, menite să 
redimensioneze sfera percepției 
auditive a melomanului, aceea de a 
“atinge" sufletul viu al unui instru
ment mai puțin folosit în organica 
orchestrei simfonice - saxofonul.

- Trei și cu mine patru. Pe un 
singur schimb; de la 9 la 17.

- Sunteți cam puțini și cam 
înghesuiți.

- Așa-i. Asta-i situația.
- Nu se mai fac tinerii ciz

mari, dnă Leonora Marian?
- Nu prea. Cooperativa e 

săracă, nu are bani să-i școla
rizeze, iar pe cont propriu este

Conversații
greu să răzbești. Poate-i puțin și 
desconsiderată meseria asta, 
măcar că n-ar trebui.

- Dar dv faceți și lucrări de 
marochinărie, .reparați genți, 
poșete, puneți fermoare, inclusiv 
la haine din piele.

- Da, nevoile oamenilor ne- 
au învățat să facem multe. Și le 

chemat din nou topograful. Dl 
Dănilă ne-a vorbit și despre 
starea necorespunzătoare a 
bazei topografice din care 
cauzăbparcelele se raportează 
cu greu în plan. De asemenea 
ne-a vorbit despre o omisiune a 
legii, care nu asigură nici un fel 
de protecție pentru topografi și 
ceilalți factori implicați în 
măsurarea terenului și punerea 
în posesie. Or, există și oameni 
foarte recalcitranți, care nu o 
dată au sărit cu gura la topograf, 
fiind în stare chiar să devină și 
violenți pentru că lor nu le 
convenea măsurătoarea făcută 
în conformitate cu legea.

Găsim întemeiată observația 
dlui Dănilă cu privire la faptul că 
Legea fondului funciar nu pre
vede nici o măsură de protecție 
a topografilor și credem că 
deputății și senatorii hunedorem 
ar putea iniția, în acest sens, un 
amendament la legea cu pricina.

Spectatorul trăiește impresia 
unei dilatări a volumelor și formelor 
arhitecturale din interiorul basilicii 
unde, într-o seară ploioasă de 
toamnă, se va fi aflat - doar el în 
contopire cu acel paradis con
templativ: muzica. E ca atunci când, 
pe nepregătite, în urma unui diluviu 
ne regăsim numai noi singuri în fața 
unui curcubeu cât cerul, însă de 
data aceasta unul al policromiei 
sonore. Și, fără de vrere, ne vin în 
minte cuvintele lui Baudelaire:"... 
muzica îți dă ideea spațiului". De 
parcă pe portativ nu sunt sunete, 
ci stau aninate acolo stele, des
prinse din necuprinsul câmpiilor 
cerești.

Ultimele acorduri s-au stins, 
marcând încheierea recitalului și, 
implicit, reîntoarcerea noastră 
din reverie. Și tot acum. în pro
gramul acestui eveniment al cărui 
cap de serie este reprezentația 
oferită în orașul Deva, a avut loc 
lansarea unui CD imprimat de 
către cei doi artiști, cuprinzând 
parte din piesele prezentate în 
recital.

Cu excepția strădaniilor con
stante prin care corpul de cadre 
și elevi de la liceul de muzică din 
localitate se implică în mod cre
ator spre a se contura și schița 
cadrul unei vieți culturale a 
cetății, astfel de gesturi care să 
aducă printre noi vibrația artei, e 
drept, sunt rare în orașul nostru.

Dorin PETRE SC

facem bine. ■
- Căt ține încălțămintea |

reparată de dv? ■
- Până se rupe. Apoi din nou •

la noi... |
- Cum se trăiește, dnă, cu |

un salariu de cizmar? Pe picior ! 
mare sau mic? I

- Ca orice mic meseriaș, greu, |
tare greu. în zgomot, în noxe. Dar ■ 
existăm. ■

- Antidot, spor la salariu, |
grupă de muncă? ■ ■

- Fosta-i lele. Acum, nimic. 1
- Nu vă gândiți la privatizare? I
- Poate vine și timpul ăla. |

Deocamdată, noi suntem coo- _ 
peratori meșteșugari. Sau invers. I 
Dar nu ne facem iluzii că ne vom | 
îmbogăți. Numai să fie un pic mai ■ 
bine în țară pentru toți. ■

- Să dea Dumnezeu... |

Dumitru GHEONEA I
_____________________________

Beriu este singura localitate 
din comună în care, deși s-au 
înmânat 235 de adeverințe, 
lucrările de măsurare a terenului 
și întocmirea proceselor verbale 
de punere în posesie încă nu au 
demarat. Cauza este cea men
ționată încă la începutul artico
lului, adică lipsa topografului. 
Poate că acum, când în alte 
comune aplicarea legii este pe 
finalizare, OCAOTA Deva va 
putea deplasa la Beriu mai mulți 
topografi pentru grăbirea înche
ierii lucrării. Dna Elvira Dănescu 
ne-a spus că autoritățile locale 
sunt hotărâte ca până la sfârșitul 
acestui an să termine măsurarea 
terenului și încheierea proce
selor verbale de punere în 
posesie. Să sperăm că lucrurile 
așa se vor derula, deși, dacă nu 
vor fi trimiși acolo un număr mai 
mare de topografi, ne îndoim că 
ceea ce nu s-a făcut în 5-6 ani 
se va putea face în câteva luni. 
Dar, probabil că Primăria din 
Beriu și-a calculat bine hotărârile, 
de aceea nu ne rămâne decât 
să-i urăm succes.

Gh. PAVEL
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Muzeul Satului 
din București 
este miliardar

Muzeul Satului a depășit la 
mijlocul lunii septembrie pragul 
a un miliard de lei încasări pro
prii (față de 726 milioane lei în 
1997), se arată într-un comu
nicat remis MEDIAFAX. Aceas
tă cifră provine din însumarea 
următoarelor categorii de ve
nituri: taxe intrare - 220 mili
oane; taxe fotografiere - 25 mili
oane; taxe filmare - (profesio
niste și executate de către vi
zitatori) - 15 milioaneplibrărie - 
11,5 milioane; vânzări artizanat 
- 500 milioane; donații, sponso
rizări și alte taxe -170 milioane.

Astfel, Muzeul Satului ac
cede în topul celor mai eficiente 
instituții de cultură din țară. 
Conducerea estimează până la 
finele acestui an să se mai 
realizeze circa 200-250 milioane 
lei, ceea ce ar însemna dubla
rea planului de venituri proprii 
stabilit de către Ministerul Cul
turii și, în consecință, scăderea 
presiunii asupra bugetului des
tinat acestui domeniu de acti
vitate.

— -------------------------------------- ------------------

Ceaiul reduce apariția anumitor 
tipuri de cancer și afecțiunilor 

cardiace
Ceaiul protejează de mai 

multe tipuri de cancer și afecțiuni 
cardiace, se arată într-un studiu 
publicat de către Fundația 
Americană a Sănătății (AHF), 
transmite AFP. Ceaiul, care este 
cea mai solicitată băutură din 
lume după apă, impiedică 
apariția cancerului căilor bucale 
și digestive, de plămâni și de 
colon. De asemenea, el reduce 
riscul apariției bolilor cardiace și

congestiilor cerebrale. Ceaiul, 
susțin cercetătorii americani, are 
o mare putere antiovidantă, mai 
importantă decât a numeroase 
fructe și legume.

Publicarea studiilor privind im
portanța ceaiului pentru sănătate 
a avut loc în cadrul unui simpozion 
organizat de AHF. La această 
manifestare participă cercetători 
din Statele Unite, China, Japonia, 
Marea Britanie și Olanda.

C /
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Taitacc at teci
I ‘Ttieata.e t^zi^o-ie^eec | 
i aeoA ta ticitație
I Tabloul "Carul cu boi" al lui I 
| Nicolae Grigorescu a fost vân- | 
Idut în cadrul licitației organizate . 

de casa Alis, la prețul de ■ 
| 60.000.000 lei, identic cu cel | 
■ propus de organizatori. Uleiul a 
! pe lemn provine din colecția ‘ 
I avocatului Gheorghe Dumi- I 
| trescu și autenticitatea lui a fost | 
■ confirmată de criticul de artă R. ■ 
• Niculescu. '
I Tot la secțiunea Pictură a | 
| fost vândut uleiul pe carton ■ 
. "Peisaj", care poartă semnătura ! 
I lui Francisc Șirato. Lucrarea a I 
| fost adjudecată pentru suma de | 
■ 26.000.000 de lei față de ■ 
1 20.000.000 de lei, prețul inițial. ■

•--------------------------------------------------------------------------------------------1

Nu beți bere dacă
9

aveți arsuri la stomac
9

Celulele din stomac produc acid clorhidric care ajută la 
digestie și distruge germenii patogeni din alimente. Dar, 
deseori, surplusul de acid nu curge în jos spre duoden, ci urcă 
în esofag și aici atacă mucoasa. Apar inflamații și dureri, așa 
numitele arsuri. încercați să determinați chiar dvs care din 
alimente le provoacă - grase, dulci sau acre. Grijile și stresul 
au un efect asemănător, dar și răcelile, ulcerațiile din stomac 
sau duoden sau afecțiunile ficatului și ale fierei. în cazuri 
grave, acidul este chiar vomitat. Bananele și pâinea "leagă" 
acidul, ca și cartofii fierți și laptele. Nu ezitați să folosiți vechile 
rețete dacă aveți arsuri. Laptele se bea cu înghițituri mici. 
Când vă culcați, stați pe partea dreaptă - forța gravitației ajută 
la transportul alimentelor în duoden. în timp însă, cel mai bun 
efect îl are eliminarea felurilor de mâncare ce provoacă 
arsurile. Renunțați la bere și alte băuturi acidulate, la alcool, 
cafea, condimente, carne și cartofi prăjiți. înlocuiți-le cu carne 
albă (pasăre, pește sau vițel) și legume, mesele dese și 
reduse cantitativ încarcă mai puțin stomacul decât prânzurile 
sau cinele grele. Dacă toate aceste remedii nu vă ajută și 
arsurile devin permanente apelați neapărat la un medic.
------------- _________________________________________ -■ ■ -D

Recruți dinr

Marina Regală 
britanică nu știu 

să înoate
Numeroși recruți ai Marinei 

Regale britanice, una dintre 
mândriile naționale ale insu
larilor, nu știu să înoate și le 
este teamă de apă, a anunțat 
cotidianul The Guardian, trans
mite AFP. Conform ziarului bri
tanic, care citează ofițeri de 
marină, un recrut din cinci nu 
știe să înoate, iar unora le este 
atât de frică de apă, încât nu se 
încumetă nici măcar să se 
arunce în piscină.

Viitorii membri ai Marinei 
Regale trebuie să urmeze un 
curs de formare de 16 săptă
mâni și să treacă un test de 
natație care constă în parcurge
rea unei lungimi de bazin, con
tra cronometru."Marinari care se 
tem de apă - pare amuzant, dar 
este o problemă foarțe seri
oasă", a declarat Nigel Hook, 
purtător de cuvânt al unei fede
rații sportive. Și totuși ziarul The 
Guardian refuză să dramatizeze 
situația. Articolul său este însoțit 
de un desen în care un tânăr 
mus își întreabă, nedumerit, 
căpitanul: "Deci în forțele aeri- 

kene mi-ar cere să știu să zbor?".

■ —..... - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

Un finlandez si-a»

instalat un avion
|| Antonov în gradina

om de • ■ fir 'ez ș: .
instalat în grădină un avion Antonov, 
de fabricație rusă, cu elice, pentru a- ; 
și primi clienții în interiorul lui și | 
pentru a "mătura" frunzele moarte 
de pe peluză, transmite AFP.

Motoarele, care dezvoltă o 
putere de aproape o mie de cai I 
putere, generează o asemenea j 
tornadă, încât ridică fruzele până ! 
la 20 de metri, a asigurat fericitul 
proprietar al avionului, Raimo 
Saarota, în vârstă de 45 de ani.

Avionul Antonov care a folosit 
la transportul de mărfuri a costat i 
"numai câteva zeci de mii de mărci 
finlandeze", inclusiv transportul din 
Pskov. Finlandezul a dorit să ame
najeze interiorul avionului pentru a- 
și primi acolo clienții ruși. "Astfel, ei ' 
se vor simți ca acasă și vor putea 
spune că în Finlanda au băut bere 
într-un Antonov".

Raimo Saarota, care mai are 
două elicoptere Kamof 26, speră 
ca toamna să-și poată curăța 
grădina de frunze folosindu-se de 
elicele iubitului său Antonov. ;

J)

■ închisoarea din Brixton, una
■ dintre cele de cea mai mare se- 
11 curitate din Londra, propune 
B cetățenilor onorabili să petreacă 
, o noapte într-una dintre celulele
■ sale, la un preț foarte "conve-
■ nabil": 50 de lire, tariful unui hotel
■ de categorie medie, a anunțat 
1 cotidianul The Independent, citat 
1 de AFP. începând cu 1 octom- 
B brie, clientul va avea dreptul, 
a plătind acest preț, la toate "ser-
■ viciile" de care deținuții bene-
■ ficiază gratuit: cantină, stingerea
*
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Masuri comune de
lupta împotriva

SBA
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Medici militari din 14 state 
| din Europa, inclusiv România, și | 

reprezentanți ai Uniunii Euro- ■ 
pene și NATO au convenit la ' 

| Sofia asupra unor măsuri co- |
■ mune vizând stoparea evoluției 
-•maladiei SIDA în rândul arma- 
I tei, informează AFP. Partici- 
| panții la conferința intitulată 

"SIDA în rândul forțelor militare" 
au semnat o declarație privind

| cooperarea militară și civilă îm
potriva virusului HIV. Ei au cerut 
organizațiilor militare internațio
nale să elaboreze o strategie de 
combatere a acestei maladii în 
rândul armatei, a precizat 
agenția bulgară de presă BTA.

Medicii militari s-au angajat
să respecte demnitatea persoa- | 
nelor bolnave de SIDA și să le j 
asigure asistența medicală și ■

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i

I
i
I 
I 
I
I
I
| sprijinul social necesar. Decla- |
■ rația de la Sofia a fost semnată 
J de reprezentanți ai UE și ai 
I NATO, precum și de delegați 
| din Albania, Bulgaria, Grecia,

Italia, fosta republică iugoslavă 
a Macedoniei (FYROM), Repu- 

| blica Moldova, România, Rusia,
■ Statele Unite, Slovenia, Turcia, 
^Ucraina, Croația și Iugoslavia

i

i 
i
I
i
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Pălăria ucigașă a persona

jului diabolic Oddjob din filmul 
"Goldfinger" din seria James 
Bond a fost vândută la licitație, la 
casa Christie's din Londra, cu 
suma de 103.000 de dolari, trans
mite AFP. Pălăria, ale cărei mar
gini sunt garnisite cu lame de oțel 
tăioase ca briciul, a făcut parte 
dintr-un lot de 270 de obiecte 
Bond. în "Goldfinger", realizat în

Pălăria ucigașă
1964, actorul Harold Sakata, alias 
Oddjob, a decapitat o mulțime de 
oameni cu această pălărie, înainte 
de a avea aceeași soartă, după o 
acțiune în forță a lui James Bond, 
interpretat de Sean Connery.

Pălăria ucigașă a fost vedeta 
licitației, care a mai cuprins cos

tume purtate de Bond în diverse 
ocazii, în diferite filme, încălțări, 
desuuri ale "fetelor Bond", postere, 
arme, fotografii. Mașina Lotus 
Esprit care condusă de Roger 
Moore în "The Spy Who Loved Me" 
se transforma în submarin, a fost 
vândută cu 46.670 de dolari. Mașina

este de nefolosit, pentru că nu are 
motor, dar cumpărătorul, un ita
lian, este foarte fericit pentru achi
ziție, pe care intenționează Să o 
folosească pentru a-și face re
clamă. Ceasul Rolex Oyster Per
petual, pe care Roger Moore l-a 
purtat în primul său film James 
Bond, "Live and Let Die", în 1973, 
a fost vândut cu 36.740 de dolari, 
de cinci ori prețul estimat.

la ora 22, scularea la 6.30. "O 
experiență de neuitat", un "eve
niment unic", care "permite publi
cului de a vedea ce se întâmplă în 
închisori", iată ce promite deți- 
nuților voluntari și plătitori direc
torul închisorii, Mike O'Sullivan. 
Programul are totuși o lacună, de 
care clienții s-ar putea declara 
nemulțumiți: nu există nici un fel 
de contact cu adevărații deținuți. 
Pușcăriașii plătitori vor fi cazați în 
sectorul A al închisorii, o aripă 
renovată recent, care poate adă

posti până la 200 de persoane. > 
Amatorilor le este recomandată 1 
cu căldură închisoarea Brixton, 1 
care funcționează de 177 de ani. B 
Aici a avut loc, în 1991, o dublă , 
evadare spectaculoasă a unor ■ 
membri ai Armatei Republicane ■ 
Irlandeze. încasările obținute în ■ 
urma acestei oprețiuni de "mar- ■ 
keting civic" nu vor fi păstrate de 1 
administrația penitenciarului, ci B 
vor fi donate Fundației McMillian, a 
de ajutorare a bolnavilor de ■ 
cancer. ■

♦

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) intenționează ca, din 
anul 2000, să interzică fumatul în toată Europa, a declarat agenției 
MEDIAFAX prof. Alexandru Ciocîlteu, secretar de stat în Ministerul 
Sănătății, la întoarcerea de la ședința aniversară a OMS - Biroul 
regional pentru Europa. Reprezentanții OMS vor susține această 
propunere deoarece statisticile privind decesul celor care fumează 
i-au îngrozit pe specialiști, a mai spus Ciocîlteu. "în fiecare zi, în lume 
mor din cauza fumatului aproape 3.200 de persoane, aceasta 
reprezentând echivalentul prăbușirii a 25 de avioane", a mai spus 
secretarul de stat, cităndu-i pe specialiștii Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Soluțiile oferite de reprezentanții OMS pentru reducerea 
numărului de fumători ar fi, într-o primă etapă, scumpirea tutunului, 
interzicerea fumatului în locurile publice, pentru ca, din anul 2000, 
să fie desființate fabricile producătoare de țigări.

în România, proiectul legislativ privind interzicerea fumatului în 
locurile publice rămâne, de câțiva ani, în stadiul de discuție la nivelul 
unor grupuri "inimoase de medici". Comisiile de sănătate ale 
Parlamentului sunt relativ puțin interesate de acest proiect, mulți 
dintre medici fiind fumători.
•-............................................................ - ......------------------------ ------------------ -------------- ----------------------------------

-

Parada Techno pariziană 
a adunat peste o sută de 

mii de (ani
Peste o sută de mii de re

prezentanți ai "generației 
techno" au participat la prima 
Paradă pariziană a genului, 
informează AFP. Parada, care 
a beneficiat de o vreme fru
moasă, s-a desfășurat de-a 
lungul unui traseu de 5,7 kilo
metri, între Piața Denfert- 
Rochereau și Piața Națiunilor, 
unde au avut loc concertele ve
detelor: Mânu le Malin, Jack de 
Marseille, Carl Cox (dar nu și 
Jeff Mills, care n-a putut ajunge 

|ja eveniment). Printre spectatori

au fost remarcați Catherine 
Trautmann și Jack Lang, actu
alul, respectiv fostul ministru al 
Culturii și Comunicației.

Treizeci de care alegorice, 
venite din principalele orașe 
franceze, ca și din câteva alte 
țări, au reușit să transforme pa
rada într-un carnaval, sub deviza 
"Nu - ipocriziei. Da - petrecerilor 
Rave". Parada Techno a coincis 
cu Ziua Patrimoniului dar și cu 
sărbătoarea Frontului Național, 
formațiune politică de extremă 
dreapta.

'j
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“Aici a trăit Einstein**
Albert Einstein și-a petrecut 

ultimii ani ai vieții la Princeton, 
statul New Jersey. Potrivit do
rinței sale testamentare, cenușa 
i-a fost împrăștiată în apele 
oceanului. într-o casă din oraș 
sunt adunate, prin grija lui Lili 
Caler (cea mai bună prietenă a 
lui Einstein, o interlocutoare 
ideală, care îl ajuta la cores
pondență), manuscrisele cele
brului om de știință, fotografii, 
autografe.

Au rămas proverbiale mo
destia și umorul celebrului fizi
cian, cel care a formulat teoria 
relativității, legile acțiunii chimice 
a luminii, teoria'căldurii specifice 
a solidelor, cel care a emis pos
tulatul constanței vitezei luminii, 
a fundamentat matematic teoria 
gravitației, a explicat mișcarea 
bowniană cu ajutorul calculului 
probabilităților.

Cum apare Einstein în amin
tirile lui Lili Caler?

Einstein se mira sincer de 
popularitatea sa. "Nu pot înțe
lege: ce au găsit la mine? Ce am 
făcut eu ca să le atrag atenția?"

Dante Alighieri, celebrul scri
itor și poet italian, fără a fi medic s- 
a înscris ca membru în corporația 
medicilor și farmaciștilor din Flo
rența, iar în operele sale și în 
special în "Divina Comedie" se fac 
numeroase referiri la medicină și 
la slujitorii ei celebri: Hippocrat, 
Galien, Averroes.

Multe din lucrările literare ale 
lui Rabelais au fost semnate 
Francois Rabelais, doctor în 
medicină, fapt ce dovedea legă
tura între cele două profesii prac
ticate concomitent cu deosebită 
pasiune și având drept numitor 
comun umanismul.

Un alt scriitor cu aceeași du
blă vocație medico-literară a fost 
Anton Cehov care afirma într-una 
din operele sale: "Medicina mi.-a 
fost soție, iar literatura amantă. 
Când mă plictiseam lângă una, 
înnoptam lângă cealaltă".

Friedrich Schiller a urmat 
studii medicale și a practicat un 
timp medicina militară, după 
care s-a dedicat explusiv carierei 
literare.

Alți doi mari prozatori contem
porani, Cronin și Maugham, au 
profesat medicina înainte de a-și 
valorifica talentul literar în romane 
cum ar fi: "Citadela", "Sinceritate", 
"Drumul lui Shanon".

Din această enumerare suc
cintă nu poate fi omis celebrul 
autor al "Cărții de la San Mi
chele", Axei Munthe.

Și în literatura română o se
rie de literați și-au exercitat, 
concomitent cu scrisul, profesia 
de medic: Vaslle Voiculescu, 
Victor Papilian, Ion Biberi, 
Augustin Buzura. (C. G.) 

- repeta el, deseori. Când i s-a 
anunțat vizita lui W. Pauli, laureat 
al Premiului Nobel, Einstein a 
exclamat: "Pauli este un fizician 
eminent, indiscutabil mai talentat 
decât mine. Mie mi-a venit în cap 
doar o singură idee!".

Deseori, pe stradă, diferite 
persoane încercau să intre în vor
bă cu el. "Da de unde, domnule, 
de unde! Vi s-a părut că sunt 
Einstein! Sunt cu totul altcineva". 
Dar, într-o zi, un trecător a reușit, 
totuși, să-l acosteze. "Domnule 
profesor, oare lumea va pieri, 
inevitabil, într-un război atomic?". 
"Ar fi trist, foarte trist, deoarece în 
acest caz vom fi lipsiți de posi
bilitatea de a mai asculta pe Mo
zart" - a răspuns marele amator de 
muzică clasică. Nepoatei de 8 ani 
a lui Lili Caler, care îl întreba ce 
soartă va avea planeta noastră în 
viitor, Einstein i-a răspuns: "...în 
legătură cu sfârșitul lumii, eu te 
sfătuiesc să trăiești până atunci șî 
să vezi personal ce se va întâm
pla". Lili Caler îl tot ruga să-i expli
ce și ei teoria relativității. După o 
prelegere pe-ndelete, savantul s-a 

ONOMATOPEE
Roger Owen, profesor la Institutul Politehnic din Londra, 

studiază interjecțiile și sunetele onomatopeice în diverse 
limbi ale lumii.

Cum institutul este frecventat de numeroși studenți 
străini, profesorul Owen și-a alcătuit o adevărată colecție.

Astfel, pentru scurgerea lichidului dintr-o sticlă, în Anglia 
se folosește onomatopeea "glag^glag", în China - "glob- 
glob", în Indonezia - "kruk-kruk", în limba rusă - "bul-bul", iar 
în spaniolă - "tot-tot-tot".

în franceză, pocnetul armei este redat prin "pan-pan", în 
rusă și poloneză prin "pif-pif, iar în japoneză prin... "bac-- 
vum".

v- ■ ■ ............ ■ -y

interesat: "Ei, ai înțeles?". "Da, 
fiecare cuvânt". "Ei.bine, să știi 
că te-am păcălit. Ți-am expus 
teoria Jui Newton, ca să fie și el 
mulțumit". La una din aniver
sările zilei sale de naștere, 
aceeași Lili Caler - știindu-l la 
regim dietetic sever - l-a întrebat: 
"Nu vă pare râu că nu aveți voie 
să gustați o felie de tort?". "De
loc, fiindcă din copilărie îi știu 
gustul, însă eu nu-l pot înțelege 
cu desăvârșire pe Gandhi, care 
în viața iui s-a abținut să guste 
asemenea bunătăți".

Față de pictori, sculptori și 
fotografi avea o îngăduință deo
sebită. "Sunt de acord să mă con
stitui model, dacă artistul își câș
tigă cu aste existența". în schimb 
ha refuzat pe Marc Chagall. “Este 
un pictor consacrat, are multi bani, 
așa că eu nu sunt un model care 
să corespundă".

La moartea lui, un ziar ame
rican a publicat un desen repre
zentând Terra în Cosmos. Pe 
Terra scria: ’Aici a trăit Einstein".

Hie LEAHU

I

O femeie se duce cu i 
fiica sa în cimitir.

După ce fetița citește in- I 
scripțiile de pe mai multe mor- I 
minte: "părinte bun", "mamă * 
duioasă", "soție minunată", l| 
"cetățean bun" etc, - se adre- 
sează mamei sale:

- Mamă dragă, dar pe cei i 
răi unde-i îngroapă?

© - Doctorul m-a sfătuit
să citesc numai cu ochelari, 
spune Stamate prietenului 
său.

- Ș/ ți-ai cumpărat?
- Nici gând. Mai bine nu I 

mai citesc...

© O florăreasă întinde
un buchet de garoafe unui tre
cător grăbit:

- Cumpărați acest încân- I 
I tător buchet pentru iubita dum- I 
I neavoastră!

- Oh! știți, eu sunt căsă
torit!

I L'rfîWMeF'
© - Turnul de control

ii cheamă pe pilotul John!
Am încercat să luăm con- I 

(. tactul prin radio cu tine, dar nu I 
am primit nici un răspuns. : 
Dacă recepționezi,

ii balansează aripile!
- Pilotul John către turnul 1 

. de control! Am aterizat acum I 
( două ore. Dacă nu auzi, balan- I 
(sează turnul de control!

© - Ascultă-mă pe !|

mine... la-o de nevastă...
Taică-său îi dă o sută de I 

milioane de lei zestre...
- Zestre? Și la o mutră ca | 

a ei numești asta zestre?
- Dar ce naiba vrei să fie? ’
- Despăgubire, dragul 

meu, despăgubire?
© Intre doi soți de peste 

80 de ani:
- Grigore, dacă te mai uiți '

! după fete, nu te mai ajut să te 1 
I dai jos din pat! .

- Da? Atunci îmi convine, I 
o să-mi aduci mâncarea la pat I

I ca unui lord... I
© - Trei femei am cu-

ii noscut în viață și toate trei m- | 
au nenărocit!

- Cum așa, nea Hara- 
lambie?

- Păi, una m-a respins, a 
doua m-a înșelat și a treia a ,

I devenit nevasta mea...

' I
© - Duminică i-am făcut I 

soțului meu un scandal încât I 
trei zile nu ne-am vorbit. Abia 
ieri s-a apropiat de mine... .

- Ș/' ce-a spus?
- M-a întrebat unde e

1 toporul...

I
 Culese și prelucrate de

IIie Leahu

V
Viața e cel mai minunat lucru 

care mi s-a întâmplat pe acest 
pământ. Mă bucur că trăiesc, că 
sunt. Mă bucur că pot să văd toate 
frumusețile dar și nenorocirile și 
mizeria vieții, mă bucur că sunt o 
ființă gânditoare, că vorbesc, 
umblu și sper într-o lume mai bună.

Setea de viață e ca un izvor 
în mine și nu aș vrea să treacă 
nici o zi în care să nu-i mulțu
mesc lui Dumnezeu că mi-a dat 
să mă nasc în această lume atât 
de frumoasă și atât de urâtă 
uneori... Știu că „viața e ca floa
rea ierbii", într-o zi va trebui să 
părăsesc frumusețile și zbaterile 
acestei vieți dar până atunci caut 
să nu uit că viața e un dar ne
prețuit.Vreau să mă bucur de 
fiecare clipă și dacă uneori norii 
tristeții și ai pesimismului se abat 
peste sufletul meu,încerc să-mi 
amintesc de zilele când vedeam 
•totul în negru și viața mi se părea 
o zădărnicie.

de- uwiâtâ
Cântăreț, dansator, actor de comedie, cu emisiuni radiofonice și TV 

precum și producții discografice, BOB HOPE este unul dintre marii 
actori ajuns la venerabila vârstă de 95 ani! S-a născut la 29 mai 1903 
la Eltham - Anglia. Datorită talentului său deosebit, al vervei cu care se 
produce pe scenele cabaretelor, în cuplete, gaguri și momente comice, 
începe o frumoasă și consistentă carieră cu celebra Companie Ziegfeld 
pe Broadway, apărând în musical-uri și reviste muzicale.

în final, "Paramount"-ul îl ... atrage în "orbita" sa, debutând cu 
revista muzicală "The Big Broadcast of 1938" (Marea emisiune 
radiofonică) - 1938, în regia lui Mitchell Leisen, alături de frumoasa 
Dorothy Lamour.

Alături de Bing Crosby și Dorothy Lamour, formează celebra 
"tripletă de aur" în ciclul de 7 comedii muzicale, având genericul de 
"Road to..." (Drumul spre...) început în 1940 cu "Drumul spre 
Singapore" - regia Victor Schertzinger și terminat în 1962, cu "Drumul 
spre Hong Kong" - regia Norman Panama.

Acest ciclu a constituit unul din marile succese de casă în epocă. 
Datorită excepționalelor sale calități interpretative, a fost supranumit 
"instituția divertismentului", devenind unul din "pilonii" comediei 
americane. Din filmografia sa am reținut: "Star Spangled Rhythm" 
(Jocul stelelor) - 1942, regia George Marshall. "My Favorite Spy" 
(Spioana mea favorită) -1951, cu Hedy Lamarr, "Paleface" (Față palidă) 
- 1948, cu Jane Russell, ambele în regia lui Norman Z. McLeod.

Printre ultimele apariții, notăm "Cancel My Reservation" (Anulați 
comanda) - 1972, regia Paul Bogart, cu Eve Marie Saint.

Adrian CRUPENSCHi

Ca-n filmele cu proști
Iubito, s-a găsit formula: 
Ne dau americanii, bunii, 
Elicopterele Dracula,
Să crape de invidie unii...

Și parcă-i văd, cuprinși de friguri, 
Uitându-se la cer să vadă 
Cum escadrilele de MIG-uri 
Fac tumbe fără să mai cadă...

e
Trecând puțin Styxul mi-am 

regăsit adevăratul Eu, puternic, 
plin de lumină și spteranță. Tris
tețea și pesimismul rămân astfel 
în sufletul meu doar ca norii pe un 
cer senin de vară, cum vin așa se 
duc și Soarele mereu strălucește.

: CLEPSIDRA]
Din această lumină, din spe

ranță și dragostea de viață, din 
bucurie aș vrea să dau tuturor 
celor plictisiți și blazați, care nu 
mai văd esența vieții pe pământ 
sau au fost subjugați prea mult 
de materialismul vieții.

Viața e un dar pe care tre
buie să înveți să-l descoperi și să 
știi să îl prețuiești pentru a te 
bucura din plin, căci darul acesta 
îl primești în fiecare zi.

Mulțumesc Ție Doamne că 
m-ai învătat toate acestea.

ina DELEANU

Și, da, iubito, nu sunt bancuri,
Căci, pentru-a fi rotundă treaba, 
Ne dau și nemții niște tancuri 
Degeaba, înțelegi? De-gea-ba!

Deci, logic, ce ne mai lipsește?
- Nimic, îmi spui, e veselie,
E totul ca-ntr-un basm, firește,
Sau film cu proști și cu tichie...

Dumitru HURUBĂ
— ....... ........    —.....................J
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ORIZONTAL: 1) Drojdie amară 
din cupa neîmpiinirilor; 2) Incon
testabil nestemat al liricii argheziene
- Agent de circulație pe calea un
delor; 3) Supus unui tratament în 
fașă - Formații de coarde pentru 
muzica preclasică; 4) Produs narativ 
al fanteziei oltenești - Imaginea 
ștearsă a celui căzut de la putere; 5) 
Fond de premiere într-un top muzical
- Susținători fervenți ai economiei de 
piață; 6) Obligații de plată unanim 
recunoscute - Ne desparte un duet la 
modă!; 7) Marea scenă culturală a 
țării - Repetiție cu cântec conform 
obiceiului; 8) Distins incontestabil în 
lumea bună - Expresia unei existențe 
deloc modeste; 9) Prins într-o cursă 
de mare viteză - Strânsul de mână cu 
premisa puterii; 10) Intervin salutar în 
punctele nevralgice.

VERTICAL: 1) Obiective turistice pe cale de 
dispariție (sg.); 2) Notabili într-un rezultat la paralele
- Pune în evidență o greutate netă; 3) Minunăție 
dulce pentru copii ascultători - Artificii tehnice pe 
calea dispariției; 4) Pegași indigeni în grădina lui 
Oedip - Tip de ansamblu riveran... la munte; 5) Cerul 
fără nori al universului domestic - Deșert total luat ca 
atare!; 6) Angajat cu ora la moara timpului - Ținut din 
fragedă pruncie în amintire; 7) Mititica de odinioară 
purtată pe valuri (pl.) - Recepționer de serviciu la 
pavilioane; 8) Gingașe trofee în panoplia cuceritorilor
- Piese de duzină la o expoziție anuală; 9) Rămași în 
competiție cu puțini concurenți - Reparator atestat de 
jucării animate; 10) Circumscrise în acordarea 
sufragiilor.

Vasile MOLODET f
Dezlegarea careului "A început școala"apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
. 1) SOCOTITORI; 2) ERORI-SPOR; 3) VACANT- 

TMA; 4) ER-TARI-BT; 5) REBO-ALA-I; 6) l-URAT- 
ARO-; 7) TOR-TAS-EN; 8) ARENA-TONA; 9) TAȚI- 
SERAL; 10) ELECTORALE.

MAT ÎN 2 MUTĂM

C o n t r o
poziției:
Alb: Ra2,
Ne1, Cd7
Negru: Ra4, 
p:b5

I u I

Df1,

Nb4,

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. T:g6! M:g6+
2. p-f: g6 mat

1. ... N~
2. Th6
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ANIVERSARI

• Pentru domnul loan Mun
tean, frumoasa zi de astăzi să-i 
aducă multe bucurii, fericire, 
sănătate și "La multi ani", din 
partea aceleiași "Echipe de șoc" 
de anul trecut. (5665)

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând bar cu toate dotările 
în Hunedoara. Telefoane 
227784, 094/556046. (5245)

• Vând apartament central, 3 
camere, etaj 2. Telefon 214373. 
(5313)

• Vând apartament 3 camere 
Gojdu, etaj 1. Telefon 227245. 
(5325)

• Vând apartament două ca
mere, 2 M 461 Diesel, batoză 
treierat păioase, motor IJ 350 cmc. 
Informații la telefon 622467 Deva, 
familia Muntean Dorel. (9338)

• Vând casă 5 încăperi, ane
xe, curte, preț negociabil. Tele
fon 622372. (8500)

• Vând Dacia 1309 L, motor 
tractor U 650, remorcă auto 5 
tone basculabilă. Telefon 
247165. (5226)

• Vând VW Transporter, ben
zină, în stare de funcționare, cu 
C.I., s-au schimb cu Dacia. 
Telefon 231656. (8498)

• Vând Aro camionetă, an 
fabricație 1996. Telefoane 
227784,’ 094/556046. (5245)

• Vând autoutilitară Mercedes 
L 407 cu prelată, capacitate 3 tone, 
an fabricație 1980. Telefoane 054/ 
213201; 054/222398. (5304)

• Vând Opel Rekord și piese 
schimb, preț negociabil. Telefon 
620156. (5309)

• Vând tractor 18 C.P., re
morcă, semănătoare, plug. 
Informații Rahotă Mihai, comuna 
Baru. (5317)

• Vând combină recoltat 
păioase, marca Class Europa. 
Informații Căstău 98. (6503)

• Vând Dacia 1300 stare 
bună. Criscior telefon 656348 
după ora 16.

• Vând Mercedes 200 Diesel 
și piese schimb; combină pă
ioase marca Class. Telefon 
649108. (5332)

• Vând tractor U 850 DT sau 
schimb cu U 650 plus diferență; 
vacă și junincă Holstein gestante. 
Telefon 094/611447. (5340)

• Vând două camioane IFA 
Robur, prelată, 25 mc, 3,5 tone, 
util, 1987, 4000 DM total. 054/ 
242580 (5716)

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

• Cumpăr certificate de acțio
nar la S.C. Alimentara S.A. 
Deva. Telefoane 232215, 094/ 
899315. (5137)

• Magazin de reprezentanță 
a Balanței Sibiu vinde toate 
tipurile de balanțe mecanice și 
electronice cu prețul fabricii. 
Telefon 219260, Deva, Horia nr. 
18. (5246)

• Vând utilaje pentru indus
tria lemnului, aparat sudură 
trifazic, compresor trifazic. Tele
fon 058/731398. (5303)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 5o-100 DM pe bucată. 
Relații la telefoanele 092/ 
238348 sau 054/713800. (OP)

• Vând și montez parbrize auto, 
toate tipurile. Deva, str. Dragoș 
Vodă 14. Telefon 225075. (5322)

• Vând vacă Holstein cu vițea. 
Orăștie, str. Crișan, 3. (5327)

• Rate!!! Centrale termice, 
automatizate pentru apar
tamente, case, vile, scară bloc. 
054/242580. (5716)

• • Vând mașini tors și dărăcit
lână. Prețuri convenabile. Tel. 
069/449035. (0547)

• Vând 600 cărămizi, ușă bloc, 
aragaz, dulap, mese, scaune, 
sobe petrol. Tel. 651981 (5057)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament două 
camere cu garsonieră. Relații 
Deva, str. D.mitrie Cantemir 
nr.11. (5311)

COMEMORĂRI

• Soția Cornelia, nașii Peș- 
teleu, cu durere anunță că se 
împlinesc 6 săptămâni de la 
trecerea în eternitate a celui care 
a fost

închirieri

• Ofer de închiriat restaurant
cu terasă, complet utilat sau 
vând dotare completă în stare 
excepțională pentru restau
rant. Telefon 092/341479. 
(5213)_____________________

• Ofer spre închiriere apar
tament două camere, ultra
central, nemobilat. Telefon 
225942. (5307)

• Ofer spațiu comercial pen
tru magazin, fără chirie, în 
Dobra. Telefon 283309. (5315)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră nemobilată, zonă cen
trală. Telefon 214963. (5323)

OFERTE DE 
SERVICII

Aii
IOAN RAT

Comemorarea azi, ora 10, la 
Cimitirul Ortodox Bejan, Deva. 
Nu te vom uita niciodată. (5310)

• Soția Dincă Minodora, cu 
durere în suflet, comemorează 
5 ani de la despărțirea de 
neprețuitul ei soț

MARIN DINCĂ
duminică, 27 septembrie 1998 
la Dobra. (5308)____________

• Părinții loan și Paulina, 
sora Magdalena, cumnatul 
Mirel și nepoții Oana și Vlad 
anunță împlinirea unui an de 
la dispariția fulgerătoare a 
dragei noastre

• Societate comercială anga
jează familie pentru îngrijirea 
animalelor. Asigurăm cazare, 
masă. Telefon 092/225220. 
(OP)________________________

• Doriți să câștigați între 
150-200 mii lei/zi? Sunați la 
092/477097. (5232)

• SAFILÂR S.A. ARAD an
gajează agent de vânzări pentru 
Deva. Cerințe: persoană dina
mică, capacitate de comu
nicare, aspect fizic plăcut. Se 
oferă: salariu atractiv și instruire 
în tehnici de vânzări, mediu 
dinamic și posibilități de dez
voltare personală. CV-urile se 
vor trimite la tel/fax 054/212838. 
Alte informații la telefonul 092/ 
379672. (5244)

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998. 
Solicitanții ^unt rugați să trimită 
C.V. la căsuța poștală nr.22, 
Oficiul Poștal nr.6 Deva. (OP.)

• Barul Mureșul din Mintia, 
nr.40, angajează urgent ospă- 
tare barmane. Informații la bar. 
(1745240)

• S.C. Rom Business Center 
Int. angajează personal. Relații, 
sediul firmei Deva, 1 Decembrie 
bl.C parter, 233637, 233638. 
(5328)

• îngrijesc copii de orice 
vârstă, indiferent de program. 
Tel. 728496 (6050)

PANDURU PAULINA
Vei rămâne veșnic vie în 

inimile noastre. (5314)

• Duminică, 27 septembrie 
1998, se împlinește un an de 
la dispariția celei care a fost o 
bună soție și mamă

PAULINA PANDURU

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 01 
6376273, 092 342629: (f)

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații 
telefon 234048 între orele 9- 
16. (OP)

PIERDERI

• Pierdut pașaport pe nu
mele Albu loan. îl declar nul. 
(6049)

Dumnezeu s-o odihneas- 
că-n pace! Nu te vom uita 
niciodată. Carol, Flavius și 
Paul. (5321)

• Familia Panduru losif din 
Timișoara este alături de 
fratele Carol și cei doi nepoți 
Flavius și Paul la împlinirea 
unui an de la plecarea în 
eternitate a celei care a fost 
cumnata noastră

PAULINA PANDURU
Nu te vom uita niciodată. 

(5321) 

IN ORICE OCAZIE,
PUB0CITATE PRIN

'CUVAN IUL LIBER"

• Familia Mlariș Irina și 
Ciprian comemorează un an 
de la trecerea în neființă a celei 
care a fost fină, prietenă și 
colegă

DINA PANDURU
Nu te vom uita niciodată.

(5321)

• Mereu senină și lumi
noasă a rămas în sufletele 
familiei îndurerate scumpa 
noastră

SILVIA GRIBINCEA
Comemorarea de un an se 

slujește azi, 26 septembrie, 
ora 10, în Biserica din strada 
Eminescu Deva. Să-i fie som
nul lin. (5320)

j S.C. Decebal j
■ S.A. Deva [
| Piața Unirii, nr. 8, |
| vinde prin licitație publică în | 
| ziua de 30.09.98, ora 10 |

| autoturism de |
| teren marca |
I ARO 244 D, |
I culoare gri metalizat, I 
I zero km.
I Relații suplimentare la ’ 
I telefon 054211760, 1, 2, • 
I interior 36, sau 212237 i L _, — _ — — — — _ J

• Se împlinește un an de 
durere de la decesul celui care 
a fost un bun soț, tată și bunic

STRUG I0AN
Parastasul, azi 26 septembrie, 

ora 11, în Cimitirul Ortodox din str. 
Eminescu, Deva. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace! (5334)

• Colegialitate, prietenie 
adevărată, sprijin la nevoie, 
veselie, dăruire - sunt doar 
câteva din calitățile pe care le- 
a dăruit tuturor fără rezerve, dar 
pe care le-a luat cu el în 
neființă, începând cu 24 sep
tembrie 1998, când boala i-a 
curmat scurta viață de doar 34 
ani. Acesta a fost

TODONI PĂSCUT
căruia îi vom păstra o vie 
amintire, mereu! Colectivul 
Școlii Speciale Peșteana. 
(5337)

Importator direct
Vindem îmbrăcăminte second 

hand, de sezon, calitate 
deosebită.

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

S.C." TOIXIDOR's.A.'Deva" ‘ *
‘ Str. Avram Iancu, bloc H3, parter
■ Prin Antrepriza de construcții montaj Deva
1 Angajează
’ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:
( ■ zidari;
■ ■ faianțari.
■ Se oferă salarii negociabile.
■ Informații suplimentare la sediul societății sau la tel: 056/
1 211783; 056/224726, între orele 8-16.

INSTITUTUL DE 
MARKETING ȘI 
SONDAJE IMAS 

S.A.
Caută colaboratori locali 

în mediul urban și rural pen
tru activitatea de aplicare 
chestionare.

Condiții:
> vârsta maximă 50 ani;
> studii liceale sau su

perioare;
> posibilitate de depla

sare în județ;
> telefon la domiciliu;
Aplicarea chestionarelor 

este o activitate de precizie și 
solicită disponibilitatea lucru
lui cu oamenii. Puteți fi solici
tat pentru această muncă de 
circa 10-15 ori pe an. Persoa
nele interesate sunt rugate să 
trimită o scurtă autoprezen- 
tare scrisă de mână, însoțită 
de numărul de telefon la care 
pot fi contactate, pe adresa: 
CP 56-52,77750 București.

® Husqvarna
Pentru o
Drujbă VECHE 
primiți un ’
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
3.170.000 lei (362 USD)

350.000 lei (40 USD)
Prețul modelului Husqvarna 40:

Plătim pentru o Drujba veche:

Rest de plată: 2.820.000 lei

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic Icu/dolar

Ofertă limitată 1 sept.'98 - 31 dec.'98 
la distribuitorul nostru autorizat!

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

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

©Husqvarna

a trăit 
a murit
a înviat

Proiecțiile vor avea loc la Orâștie în zilele de: 
24,25,26 și 27.09J998 

în următoarele locuri:
• Cinema Patria - orele 18-20
• Casa de Cultură - orele 18-20
• Sala Astra-orele 18-20
• Biserica Penticostală - orele 18-20
• Șc. gen. nr.1-orele 19-21

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de 
Alianța Evanghelică din România
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S.e. AMfftXM S,A. D£VA
Informează toți consumatorii de energie termică 

racordați la sistemul de termoficare că începând cu data 
de 05.10.1998 se vor umple instalațiile de încălzire în 
vederea executării probelor de etanșeitate la rece.

în acest context, rugăm toți consumatorii (locatarii și 
agenții economici) care au executat lucrări la instalația de 
încălzire în perioada de vară să-și ia măsurile ce se 
impun.

Menționăm că S.C. APATERM S.A. Deva nu își asumă 
răspunderea pentru eventualele inundații ce se pot 
produce.

Pentru relații suplimentare rugăm toți consumatorii 
de energie termică să se adreseze la Dispeceratul Secției 
Termoficare la tel: 212225.

Sf • V. iSIDERURGICA" S.A.
HUNEDOARA

Cu sediul in Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara, nr.l
Organizează licitație publică începând cu data de l 

octombrie 1998, în fiecare zi de joi, ora 11,00, la sala CFU 
din cadrul unității, pentru vânzarea mijloacelor fixe amor
tizate și neamortizate aprobate la casare pe anul 1998, 
precum și pentru un nr. de 20 buc. locomotive (sau sub- 
ansamble care vor rezulta în urma acestor dezmembrări):

O 17 buc, LDH 700 CP;
♦ 2 buc. LDH 1250 CP;

1 buc. LDE 2100 CP.
Relații suplimentare se pot obține la tel: 054/716121, 

int. 2526, Serviciul Mecanic, Birou Plan.
Participanții Ia licitație vor depune la casieria unității o 

garanție de 10% din valoarea de începere a licitației.

CJB credit bank deva
Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 

28.09.1998, ora 10,00, la Judecătoria Hunedoara, Biroul 
executori judecătorești, următoarele bunuri:

E> fabrică de bere situată în Hunedoara, capa
citate 1500 l/zi;

E> teren Intravilan suprafață 1362 mp, situat în 
Peștlșul Mare, nr.262.
Informații suplimentare la tel: 211853.

-------- ’ ' ........ ........... ...............

BANKCOOP S.A.
Agenția Orăștie

Vinde la licitație publică în data de 29.09.1998 
ora 10,00, următoarele:

• Hală sortare fructe S.C.P.P. Geoagiu
• Cantină - S.C.P.P. Geoagiu -- Str. Calea Romanilor, ferma nr. I;
• Grajduri - S.C.P.P. Geoagiu;
• Casă + restaurant (S.C.Pati Bar Paradis) - Str. Pricazului nr.30;
• Mobilier bar;
• Autoturism DACIA 1310;

Licitația va avea loc la Biroul Executorului Judecătoresc, din 
cadrul Judecătoriei Orăștie.

Vinde zilnic, la sediul S.C.P.P. Geoagiu:
- 8000 l țuică 40-65° la prețul de 20.000-25.000 lei/l.
- 90 tone grâu la 750 lei/kg.

z 
I
I 
I
I 
I
I

S.C. RDMCAMIDN S.A. DEVA
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.17 

Vinde prin licitație publică în zilele de miercuri și vineri, ora 10, 
următoarele:

Autocisternă SAVIEM, Autotractoare RABA, Furgoane SAVIEM și 
RABA, Basculante de 161, Remorci și Semiremorci, Remorcher TATRA.

Informații suplimentare la tel: 054/213013 sau 054/213030.

\
I
I
I
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S.C. ARDEALUL S.A. DEVA
Cu sediul în Deva, Piața Victoriei, nr.8, județul Hunedoara

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 
17.10.1998, ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea componenței Comisiei de Cenzori 
conform art. 11, punct 4 din Ordonanța 89/27 august 1998;

2. Diverse.
In caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut urmă

toarea adunare va fi în data de 18.10.1998, ora 10, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi.

Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori Blaj
Specializarea - Desen

Autorizat prin Hotărârea de Guvern nr.294/1997
ORGANIZEAZĂ CONCURS l)E ADMITERE PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR 1998-1»»» LA SECȚIILE ZI ȘI FF. 
înscrierile se fac în perioada 

23 septembrie -1 octombrie, ora 12, la secretariatul 
Universității din Bl^j, str. Dr. Vasile Suciți, nr.26 

Concursul de admitere se va desfășura la Bl^j 
în zilele de 2 și 3 octombrie 1998. 

Informații suplimentare la tel: 058/711231.

I Ședința Consiliului local Deva ]
Joi, 24 septembrie a.c., a avut loc o ședință ordinară a Consiliului 

local Deva cu o foarte bogată ordine de zi. în cadrul acesteia, în 
urma unor dezbateri aprofundate, nu de puține ori pline de tensiune 
la care au luat parte consilierii Gheorghe Nițescu, loan Stănilă, Ana 
Armășescu, Virgil Boca, Dorin Costea, Martin Borbely, Florin Oprișa, 
Liviu Antal și multi alții, au fost adoptate hotărâri cu privire la: 
•respingerea solicitării Prefecturii județului Hunedoara de revocare 
a hotărârii privind aprobarea grilei de salarizare a personalului 
Primăriei municipiului Deva; «aprobarea vânzării locuințelor 
construite din fondurile statului către titularii contractelor de 
închiriere; «aprobarea vânzării spațiilor comerciale construite din 
fondurile statului aflate în administrarea consiliului local; •înființarea, 
prin reorganizarea cantinei restaurant, a unității publice de asistență 
socială "Cantina de ajutor social" Deva; •rezilierea contractului de 
asociere între Asociația sportivă "Vega" și Consiliul local Deva; 
•aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al cimitirului 
"Bejan"; •modificarea hotărârii cu privire la aprobarea Consiliului de 
administrație al casei municipale de cultură (în acest organism a 
fost ales prin vot secret prof. Anghel Nistor); «aprobarea sumei 
necesare pentru organizarea și desfășurarea "Serbărilor Cetății" ce 
se vor desfășura între 1-10 octombrie a.c. (s-au propus prin proiect 
50 milioane de lei, dar au fost aprobate 30 milioane de lei); «insta
larea unui ceas de utilitate publică la intersecția bdului Decebal cu 
bdul luliu Maniu.

Pe ordinea de zi au fost incluse, în timpul ședinței, și două 
proiecte de hotărâri privind aprobarea documentației urbanistice 
faza PUZ: "Stație de distribuție carburanți "Shell", zona gării Deva" 
și Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii de participare a 
Consiliului local Deva cu SC "Shell" Romârfia în vederea realizării 
unei stații de distribuție carburanți, zona gării Deva. Deoarece primul 
din cele două proiecte a fost respins prin vot secret, al doilea nu a 
mai fost dezbătut. Despre intrarea în municipiul reședință de județ a 
firmei "Shell" ziarul nostru a mai scris, dar își propune să revină într- 
unul din numerele noastre viitoare asupra acestei chestiuni mult 
constroversată și amânată mereu.

Traian BONDOR.......... ...........   . ... JJ

Operativitate în stârpirea 
statului la coadă

Statul la coadă era poate 
lucrul cel mai hulit înainte de '89. 
Astfel că astăzi pus într-o ase
menea situație românul e nemul
țumit mai ales că, mai nou,'și în 
România pentru unii "timpul în
seamnă bani".

Repartiția muncii pe ghișee în 
cadrul Casieriei Centrului de 
furnizare a energiei electrice 
Deva avea "defectul" de a ge
nera "coadă". Și implicit nemulțu
mirea oamenilor care se mani
festau fie prin vociferări, fie prin 
solicitarea de explicații, fie prin 
furnizarea de sugestii, în funcție 
de cât de tare se enervau. La 
unul din cele patru ghișee exis
tente (ghișeul nr. 2) se efectua 
atât încasarea facturilor de la o 
parte a populației cât și înche
ierea de contracte între CONEL 
și diverși beneficiari din rândul 
populației. Astfel că, întâmplător 
sau nu, mai mereu la acest ghi
șeu se forma... "coadă". în 
schimb, la celelalte trei ghișee 
care asigurau doar câte un sin

gur serviciu - încasarea fac
turilor de la agenții economici, 
încheierea de contracte cu 
agenții economici și încasarea 
facturilor de la populație dintr-o 
altă zonă a Devei - funcționarele 
aproape șomau. Solicitat să ex
plice situația descrisă, ing. Bujor 
Oprean, șeful centrului de furni
zare a energiei electrice Deva 
ne-a declarat: "Om cauza perso
nalului limitat am fost obligați să 
atribuim efectuarea celor două 
servicii unui singur ghișeu. Dar 
vom analiza problema și vom 
încerca remedierea situației."

Foarte operativ, la puțin timp 
după intervenția noastră, Biroul 
de relații cu presa al instituției 
ne-a informat că a fost înființat 
un ghișeu operativ" doar pentru 
încheierea de contracte cu po
pulația" eliminându-se astfel sta
tul la coadă și nemulțumirile po
pulației. Deci, receptivitate, ope
rativitate.

Ciprian MARINUȚ

ACȚIUNE
9 ________________

ST1HL*

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023, 

039 sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, 

pană.
Piese de schimb și service asigurate în garanție și 

postgaranție.

STTHL
ROMANIA

Șos. Chitilei, nr.
114, București.
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor autorizat
SC TOUR IMPEX COMSERV SRL)

Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I 
parter, BRAD, str. Avram Iancu, bl. 43, parter, 
HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter.

Telefon/fax: 054/230613, mobil:
092/398437.

Inspecția în 
Construcții județul 

Hunedoara
Str. A. Iancu, bl. H3, Deva

Scoate la concurs un 
post de economist 
Candidații vor prezenta 

dosarul până la data de 
15.10.1998.

Condiții:
3 studii superioare 

economice;
3 vechime minimă 3 

ani.
Relații suplimentare se 

pot obține la tel: 214676.

Primăria municipiului 
Deva

Comunicat de presă
Datorită timpului nefavorabil, acțiunea de dezinsecție a fost 

îngreunată, fapt pentru care cel de-al doilea tratament nu s-a 
încheiat. De aceea vom continua stropirile cu insecticide din grupa 
a lll-a de toxicitate (moderate): Fury și în luna octombrie. Facem 
apel pe această cale la toți cetățenii din municipiu să respecte 
echipele de intervenție, să elibereze parcările și zonele din spațiile 
infestate, să supravegheze copiii și animalele ce le au în grijă. Vom 
acționa în cartierul Micro 15 - str. M. Eminescu, str. A. Sever, str. 
Braniștei, str. 22 Decembrie - blocul turn - pasaj, b-dul Decebal și 
vom repeta tratamentele în cartierul Gojdu, între Aleea Muncii, 
Aleea Păcii, Calea Zarandului, str. Mărăști și b-dul Decebal. După 10 
zile de la aplicarea tratamentului se vor efectua controale și 
verificări periodice.

Atenției
Nu defrișați sau mutilați copacii. Ei sunt plămânul de 

oxigen al urbei.
Acești dăunători se hrănesc cu frunze, muguri și lăstari cruzi, 

trăiesc în colonii și au o singură generație pe an.
Cei ce vor defrișa sau mutila vegetația vor fi sancționați 

pentru pagubele produse cu amenzi între 200000- 1.200.000 lei, 
conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 120/1998.

Veți putea depune sesizările dv și veți obține informații supli
mentare zilnic, între orele 7-10, la tel: 218665, Serviciul Salubritate, 
Zone Verzi al Primăriei municipiului Deva.

Atenționăm în mod special pe crescătorii de albine ca, în cursul 
săptămânii, să nu efectueze acțiuni de mutare, roire, fiind pericol de 
otrăvire pentru familiile de albine. Din 12 octombrie a.c., Serviciul 
Salubritate, Zone Verzi va începe campania de lucrări mecanice de 
curățire constând în tăierea ramurilor afectate din coroanele 
arborilor, arbuștilor, răzuirea scoarțelor crăpate, văruirea trun- 
chiurilor, aplicarea braurilor capcană, greblarea frunzelor, resturilor 
vegetale, culegerea larvelor (omizi), eliminarea lor și arderea în 
rampa de gunoi a orașului.

Rugăm pe toți cetățenii municipiului să ne sprijine în desfă
șurarea acțiunilor noastre.

Starea mediului
Privind calitatea factorilor de 

mediu în județul Hunedoara pen
tru perioada 14-20 septembrie, 
valorile medii și maxime ale polu- 
anților gazoși analizați s-au 
menținut în limitele admise pre
văzute. Valorile maxime au fost 
înregistrate în zona Hunedoara 
în data de 16 septembrie pentru 
dioxidul de sulf și în data de 
18.09.1998 pentru dioxidul de 
azot. Pentru amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină nu
mai în zona Hunedoara, valorile 
maxime au fost înregistrate la 
data de 15.09. pentru fenoli și la 
20.09, pentru âmoniac.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii ce s-au încadrat 
în limita admisă de 0,15 mg/mc 
aer/24h în toate secțiunile de 
control din județ. Pentru zona 
Chișcădaga valoarea medie la

pulberile în suspensie s-a dublat 
față de perioada anterioară. Va
lorile maxime la acest indicator 
s-au înregistrat în zona Chiș
cădaga la data de 14.09 și în 
zona Hunedoara în ziua de 16 
sept.

Pulberile sedimentabile con
tinuă să înregistreze depășirea 
limitei admise de 17 g/mp/luna în 
zonele Teliuc de 3,7 ori și pe 
zona Chișcădaga de 14,8 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bite se menține în limitele de va
riație ale fondului natural de ra
dioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și de pre
lucrare a cărbunelui, au avut o 
valoare medie de 838,0 mg/1 și o

valoare maximă înregistrată la 
data de 20.09.1998 de 1210,0 
mg/1. Față de perioada anteri
oară se constată o scădere a 
cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 1068,0 mg/1 pen- 
tru.valoarea medie și cu 2434,0 
mg/1 pentru valoarea maximă.

Comparate valorile medii ale 
indicatorilor de calitate a aerului 
pe luna august, cu luna iulie 
1998, se constată că la poluanții 
gazoși valorile medii au crescut 
în cadrul limitelor admise în zo
nele Deva, Călan și Chișcădaga 
și se reduc în zonele Hunedoara 
și V. Jiului, iar la pulberile în sus
pensie cresc valorile medii pe 
zonele Deva, Hunedoara, Călan 
și Chișcădaga și scad în V. Jiului.

Agenția de protecție a 
mediului Deva
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Liberalii te ridică și 
tot ei te doboară

(Urmare din pag. 1)

Fără să demonteze însă cu detașare adevăratele mecanisme 
care au condus la mărire și la decădere, fostul ministru a ocolit cu 
inteligență și dibăcie cauzele reale ale schimbării sale din funcție. Pe 
lângă ideile originale ce le-a avut în legătură cu construirea și 
rectificarea bugetului, care n-au coincis' peste tot cu viziunea 
politicii liberale, în balanță a cântărit greu și opoziția sa vehementă 
față de înrobitoarea povară a dotării cu vestitele elicoptere botezate 
deja Dracula, neaderența sa la mediul afacerilor înguste în dauna 
intereselor naționale. Să fie oare mai benefic pentru țară să aibă 96 
de elicoptere, în loc de 20000 de combine sau 100000 tractoare? 
Dar nu numai atât. Căutând un țap ispășitor pentru eșecul 
economiei, s-a găsit cu cale că vinovăția aparține finanțelor. Aici însă 
pot interveni și alte interese, ținând de repartizarea resurselor în 
eventualitatea unor alegeri anticipate, fostul ministru fiind incomod și 
mai puțin manipulabil.

Noul ministru al Finanțelor și-a demonstrat loialitatea față de 
liberali, afirmând că: “E obligația mea să fac ce mi se cere și să fiu 
disciplinat în partid”. Este clar, deci, de pe acum ce personalitate are 
dl Remeș. El a mai spus că va face economii la extinderea rețelelor 
de gaze, de apă, a stațiilor de epurare, va tăia alte investiții... Cum se 
împacă o astfel de viziune cu promisiunile din campania electorală 
este o altă problemă. în același timp noul ministru a mai anunțat 
relaxarea fiscalității, măsură care este apreciată, în conjunctura 
actuală, de către dl Dăianu ca fiind o posibilitate de a duce la o 
prăbușire iminentă a economiei. Cum, necum un lucru este foarte 
clar. Cu.un buget de oricâtă severă austeritate ar fi el, unde banii din 
privatizare întârzie să vină, nu se va putea face reforma mult 
promisă și așteptată.

Cum suntem doar la începutul toamnei, ne așteptăm să cadă și 
alte Gapete ministeriale.

Expert Center Connex 
GSM la Deva

De joi, 24 septembrie a.c., 
Deva se numără printre municipiile 
de pionierat pe harta distribuției 
CONNEX GSM în promovarea 
unui sistem inovator de prezentare 
a ofertei de telefonie mobilă. 
Centrul Expert promovat de 
CONNEX GSM reprezintă un 
concept nou în România, care se 
materializează printr-o rețea 
modernă, atât ca ambient cât și ca 
funcționalitate a punctelor de 
desfacere CONNEX GSM. Dife
rența între un distribuitor obișnuit 
de servicii CONNEX și un Centru 
Expert depășește impresia extrem 
de plăcută creată de ambientul 
acestuia din urmă.

Din cele declarate pentru 
presă de dl Călin Nistor, Senior 
Manager în Departamentul de 
Vânzări la CONNEX GSM, a reieșit 
că un Centru Expert se eviden
țiază prin faptul că întreg 
personalul centrului beneficiază de 
un “traning” special la CONNEX. 
Aici staff-ul unui Centru Expert 
deprinde atât un pachet de cu
noștințe tehnice aferente apara
turii comercializate, cât și cunoș
tințe necesare deservirii la înalte 
standarde a clienților. Un Centru 
Expert Connex GSM deține o 
poziție.favorizantă și în ceea ce 
privește promovarea noilor 
produse Connex. Cu alte cuvinte, 
orice produs nou oferit pieței de 
CONNEX va fi promovat prioritar în 
rețeaua de centre expert.

Centrul Expert de la Deva 
este al patrulea deschis în țară, 
după cele inaugurate la Bucu
rești, Craiova și Timișoara. 
Criteriile de selecție a dealerilor 
peptru acest proiect au fost 
rezultatele deosebite, Drofesio- 
nalismul și viziunea asupra 
viitorului pe care aceștia ie au. 
Sunt dealeri care vor, alături de 
CONNEX GSM, să investească 
în pfopriile magazine pentru a 
oferi clienților, prin experiența lor 
de vânzări în domeniul GSM, 
servicii de excepție. Un astfel de 
dealer s-a dovedit a fi la Deva, 
dl Dan Faur, reprezentantul 
firmei Quasar S.A. Centrul 
Expert-Magazinul Quasar are 
ca obiectiv clasarea în topul 
celor mâi bune magazine GSM 
din România.

Inaugurarea Centrului Ex
pert-Magazinul Quasar s-a bu
curat de interes din partea unui 
mare număr de personalități ale 
județului. A fost de față dl Nicolae 
Segesvari, subprefectul județului, 
alături de “executivul” primăriei 
Deva, în frunte cu primarul 
orașului, dl Mircia Muntean. O 
reacție favorabilă s-a făcut simțită 
și din partea comunității de 
afaceri a județului, manifestarea 
fiind onorată de reprezentanți ai 
unor firme importante, perso
nalități de prim rang din mediul 
bancar și al asigurărilor.

A. SĂLĂGEAN
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constrângeri din afară.
REP.: Ce reprezintă acel 

“curriculum național” de 
care se vorbește în Legea 
învățământului?

N.D.: Este elementul esențial 
al reformei din învățământ. Sunt 
prevăzute prin acest curriculum 
schimbări de conținut ale 
programelor și planurilor de 
învățământ. Tot în acest sistem 
intră și o nouă modalitate de 
notare a rezultatelor studenților, 
pe bază de credit. Sunt evaluate, 
prin acest sistem de notare cu 
credit, frecvența la cursuri, 
pregătirea în afara programului 
de predare și alte elemente 
specifice activității studentului. 
Bineînțeles că va exista și nota

Fuziunea - problema 
prioritara a PSM

Joi la Simeria a avut loc o 
ședință comună a birourilor 
comitetelor județean Hunedoara și 
orășenesc Simeria ale PSM. în 
prima parte a întâlnirii liderpl 
organizației din Simeria, dl Ion 
Zamfiroiu, a prezentat principalele 
aspecte ale activității desfășurate 
și problemele cu care se 
confruntă. în continuare, liderul 
organizației județene a PSM, dl 
Gheorghe Popescu, a expus în 
detaliu aspectele esențiale 
desprinse din dezbaterile ce au 
avut loc recent la vârful acestui 
partid. întrucât cu acest prilej dl 
Adrian Păunescu și-a prezentat 
irevocabil demisia din funcția de 
conducere ce o deținea, a fost 
exprimată părerea că, dincolo de 
opțiunile sale personale, partidul 
va merge înainte și va urmări 
înfăptuirea programului adoptat de 
congresul din vară.

In altă ordine de idei s-a luat 
atitudine fermă față de unele 
poziții'ce susțin federalizarea țării 
și autonomia Ardealului, precum și 
față de prezența dnei Eva Maria 
Barky, persoană declarată non 
grata, la unele manifestări cu 
caracter extremist organizate de 
către politicieni din UDMR. în același 
timp s-a exprimat solidaritatea cu 
acțiunile Asociației dr. Petru Groza 
pentru reinstalarea statuii fostului 
demnitar în municipiul Deva.

Fără a îndemna la revoltă față 
de starea deplorabilă în care a fost 
dusă economia, membrii birourilor 
prezenți la ședință și-au dat 
acordul pentru difuzarea 
fluturașilor ce conțin îndemnuri la 
discernământ în cazul unor alegeri 
anticipate.

Punctul central al dezbaterilor 
l-au constituit problemele 
referitoare la iminenta fuziune a 
PSM cu PS, cât și cele privind 
absorbția altor partide de stânga, 
cum ar fi PSMR și PMR, existând

Reforma din învățământ bate și la poarta 
Universității Petroșani

care va fi obținută la examen. 
Creditul cuanțifică volumul de 
muncă, iar nota valoarea acestei 
munci. Vor fi beneficiarii acestui 
nou sistem de notare studenții din 
anul I. Prin actuala lege, planul de 
învățământ a câștigat în 
flexibilitate. în anii superiori, de 
specializare, pe lângă disciplinele 
obligatorii, studenții au libertatea 
de a opta pentru un pachet sau 
altul de materii, funcție de direcția 
de aprofundare vizată.

REP.: Cum așteptați, la 
Petroșani, începerea noului 
an universitar?

N.D.: Sunt condiții corespun
zătoare privind acoperirea cifrei 

deja, în acest sens, precedente 
în numeroase județe ale țării. în 
context s-a anunțat că în 
săptămâna viitoare în municipiul 
Hunedoara va avea loc 
unificarea organizației PSM cu 
PS. Calea va fi urmată, după cum 
s-a afirmat, în timp scurt și de 
către alte organizații locale și de 
către cea județeană, fiind 
previzibil ca în luna viitoare 
fuziunea să se producă și la 
nivel central, urmând să fie 
convocat și un congres în acest 
scop. Astfel la viitoarele alegeri 
partidele ce fuzionează și se 
unesc prin absorbție vor fi mai 
puternice, având astfel șanse 
de a accede la putere.

Nicolae TÎRCOB

■
a trăit
a murit
a înviat

Proiecțiile vor avea loc la Orâștie în zilele de: 
24,25,26 și 27.09J998 

în următoarele locuri:
* Cinema Patria ■ orele 18-20
* Casa de Cultură ■ orele 18-20
* Sala Astra - orele 18-20
* Biserica Penticostală - orele 18-20
* Șc. gen. nr.l -orele 19-21

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de 
Alianța Evanghelică din România

de școlarizare la toate formele 
de învățământ, zi, seral, fără 
frecvență. Cifra de școlarizare 
repartizată de Ministerul 
Educației Naționale este pentru 
acest an de 740 de locuri. In plus 
sunt admiși, în sistem cu taxă, și 
cei care au promovat examenul 
“fără loc". Este vorba de un 
număr de aproximativ 200 de 
candidați care au obținut note de 
promovare dar nu s-au încadrat 
în primii 740. Aceștia pot urma 
cursurile facultății contra unei 
taxe anuale care poate varia, 
funcție de specializare, de la 1 la 
4 milioane de lei . Referitor la 
baza materială, avem condiții de
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cazare pentru 1200 de 
studenți, dispunând și de 80 de 
apartamente cu o cameră sau 
două pentru familiști. S-au făcut 
eforturi financiare mari pentru 
ca aceste cămine să poată 
onora un minim în ceea ce 
privește confortul și funcțio- 
nalitățile aferente unui trai 
civilizat. Zicem, dincolo de 
greutățile unui buget anemic, că 
suntem pregătiți să ne lansăm 
într-un nou ciclu de instruire 
așteptând să culegem cât mai 
repede fructele aduse de valul 
reformator în învățământ.

fz’"
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cu altele asemenea, la cel mai 
înalt nivel de creație al spiritului 
uman.

Ni s-a spus și ne-am putut 
convinge de adevăr - din cele 
văzute, citite și auzite, dar și dintr- 
o scurtă comparație cu Italia, 
Belgia și Olanda, pe unde ne-a 
dus întâmplarea că în 
Germania funcționează cel mai 
extins și mai bine pus la punct 
sistem de autostrăzi din Europa 
și că aici există cel mai mare 
număr de autoturisme pe cap de 
locuitor, peste 60 de milioane de 
mașini la o populație de 80 de 
milioane de locuitori. Și tot 
Germania este singura țară din 
Europa unde viteza pe autostrăzi 
este nelimitată, iar nemții nu

4. lOiiin
percep, încă, taxă pentru 
circulația pe autostrăzi. Nu-i mai 
puțin adevărat că autostrăzile 
Germaniei sunt de o calitate 
impecabilă, după cum mașinile, 
în imensa lor majoritate - de la 
Mercedes la BMW, de la Audi la 
Volkswagen, de la Ford la Opel, 
de la Toyota la Nissan, de la 
Porsche la Masseratti, de la Jag
uar la Alfa Romeo și câte altele 
care circulă în Germania - au un 
nivel tehnic, de siguranță și de 
protecție a mediului, remarcabil.

,,Golful1' - săgeată al 
prietenului nostru, inginer, și as 
al volanului, cu multe drumuri ale 
Europei înregistrate la aparatele 
de bord ale mașinii lui, zboară 
pe luciul autostrăzii,
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radiocasetofonul își selectează 
posturile din eter, fiind întrerupte 
automat, din timp în timp, pentru 
a-i informa pe pa/ticipanții la trafic 
despre strangulările circulației pe 
anumite tronsoane, așa-numitele 
stau-uri, despre capriciile vremii 
ori despre accidentele petrecute 
pe șosele. Din loc în loc, în zonele 
cele mai dense, sunt evidențiate, 
pe monitoare luminoase, instalate 
deasupra șoselelor, vitezele 
maxime admise,' în funcție de 
fluența circulației, aderența 
carosabilului, alte elemente de 
trafic, iar pe margine sunt indi
cate prin săgeți reflectorizante 
distanțele până la cel mai apropiat 
post telefonic, pe autostradă, în 
caz de necesitate.

Rulăm elegant, prin locuri 
minunate, admirăm bogăția 
ogoarelor și măiestria lucrului 
mecanizat într-o agricultură 
nefărâmițată în zeci de mii de 
parcele, oprim în parcări cochete, 
organizate ingenios, în spații 
largi, mult dincolo de marginile 
autostrăzilor, și în stații de 
benzină dotate cu tot ceea ce îi 
trebuie unui călător auto, de la 
spații igienice - cu apă, săpun, 
hârtie igienică și automate de 
uscat mâinile proaspăt spălate - 
până la automate de vândut țigări, 
dulciuri, răcoritoare, mărfuri 
industriale și alimentare dintre 
cele mai diverse, produse 
cosmetice, de mercerie, de 
artizanat etc.

Alte zile, alte trasee, alte 
impresii, alte acumulări 
emoționale, alte îmbogățiri 
spirituale. Trecem pe lângă și prin 
mari orașe precum Wuppertal, 
Dortmund, Essen, Kbln - cu 
celebrul său Dom, a cărui vizitare 
este o revelație a spiritului; prin 
DOsseldorf, Bonn, Koblenz, 
Wiesbaden și Mainz - care-și 
oglindesc frumusețea în apele 
clare ale Rinului; prin Aachen, 
Solingen și Oberhaussen - unde 
vizităm un magazin cât un oraș, a 
cărui construcție, organizare a 
spațiilor comerciale și bogăție a 
mărfurilor întrece orice imaginație. 
Și nu putem să nu admirăm așa- 
zisele așezări rurale, cocoțate pe 
coline, cu tot confortul din casele 

de la oraș, fermele țăranilor 
germani, împânzind haturile, 
spre care duc panglici 
impecabile de asfalt, sau 
cirezile de bovine care abia-și 
poartă ugerele pline, alimentate 
din iarba grasă, abundentă a 
pășunilor.

Dar despre toate astea, 
despre zonele turistice ori 
amenajările sportive ale 
Germaniei, despre obiectivele 
ei industriale, care-i dau 
acestui popor o forță 
economică uriașă, despre 
momentele de artă, civilizație 
și cultură nu se poate vorbi ori 
scrie în câteva rânduri, într-un 
articol de ziar. Ele trebuie 
văzute. Așa cum noi am vrut să 
vedem , .Amsterdamul și 
Rondul de noapte”.
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