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fFINTH ARHANGHELI 
\ MIHAIL Și GAVRIIL

Biserica lui Hristos 
dreptmăritoare prăznuiește, o 
dată pe an, pe Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil, împreună cu 
soborul tuturor îngerilor. Prin 
cuvântul „arhanghel" înțelegem 
,,mai mare peste îngeri” sau „cel 
dintâi dintre îngeri”. Iar „înger" 
înseamnă „vestitor" pentru că 
îngerii vestesc pe pământ și fac 
cunoscută oamenilor voia lui 
Dumnezeu.

îngerii sunt împărțiți de sfinții 
părinți în nouă cete și fiecare 
ceată are o anumită misiune de

împlinit în cer și pe pământ, 
îngerii sunt duhuri, adică au 
trupuri nemateriale, nemu
ritoare sau, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel, au „trupuri 
cerești”, adică trupuri îngerești, 
care sunt deosebite de cele 
pământești și sufletești ale 
oamenilor, ce sunt muritoare. 
Scopul principal pentru care au 
fost creați îngerii, care

Preot dr. 1.0. RUDEANU
(Continuare în pag. 8)

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR SA 
SUCURSALA DEVA

Pune la dispoziția persoanelor fizice, în zilele de 10 si 11 noiembrie 1998,
— CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT

Cu o dobânda fixă de 
62% pe an, 

pe termen de 91 de zile.
Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 9, respectiv 10 februarie 1999. 
Certificatele pentru contul de depozit se vor emite pe baza de vârsâminte efective, 
valoarea minima fiind de 1.000.000 lei, iar depunerile, multipli de 1.000.000 lei.
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Căderea economiei se reflectă direct
în cursul valutar

Cu ochii cât cepele

INAUGURAREA OFICIALA
A NOULUI SEDIU AL

CAMEREI DE COMERȚ

Reformă și performanțe 
la Liceul Teoretic

tâ

Pe fondul unei economii 
mereu în cădere, al importurilor 
masive (în special de produse 
agroalimentare), al unor exporturi 
tot mai anemice și al privatizării 
lente și în condiții 
dezavantajoase, iată că acum, 
spre sfârșit de an, când vine 
frigul, și ne amenință cu 
insistență foametea, iată că mai 
apare, ca o consecință 
inevitabilă, încă un mare necaz 
pe capul românului. Este vorba 
despre creșterea cursului de 
referință al dolarului cu peste 
700 lei în ultimele două 
săptămâni, conjunctură în care 
cetățenii încearcă să-și 
protejeze propriile economii prin 
cumpărarea de valută. Sperietura 
este destul de mare dacă se are 
în vedere că recent în Republica 
Moldova căderea leului a fost de 
40 la sută într-o singură zi și, 
poate, astfel de pericole nu

ocolesc nici alte țări. 
Specialiștii în finanțe sunt 
destul de circumspecți și 
foarte puțini își exprimă 
optimismul în privința viitoarei 
evoluții a cursului leu/dolar. 
După părerea unora s-ar 
putea ca până la sfârșitul 
anului 1998 dolarul să ajungă 
la 12.000 lei.

Pentru a ne da mai bine 
seama de “mersul" economiei 
și, implicit, al leului este 
suficient să amintim că dacă în 
decembrie 1996 dolarul era 
cotat la 3.500 lei, acum acesta 
se cumpără cu peste 10.000 
lei, în aceeași perioadă puterea 
de cumpărare a populației 
scăzând cu mai mult de 25 ia 
sută.

(Continuare în pag. 8)

Nico/ae TÎRCOB

'b Simpozion
în zilele de 7-8 noiembrie la 

Gyula (Ungaria), Institutul de 
Cercetări al Românilor din 
Ungaria împreună cu Uniunea 
Culturală a Românilor din Ungaria 
organizează al Vlll-lea simpozion 
pe probleme specifice. în reali
zarea manifestării organizatorii 
beneficiază de sprijinul Fundației 
Sdros și al Fundației Publice 
„Pentru Minoritățile Naționale și 
Etnice din Ungaria”.

Cu acest prilej se va sfinți 
biserica din Chitihâz (de lângă 
Gyula) de către P.S. Timotei

Seviciu, episcop al Aradului și 
Hunedoarei și locțiitor al 
episcopului român ortodox de 
Ungaria. (V.R.)

'h Farmacii 
serviciu

în zilele de 7-8 noiembrie 
este de serviciu în Deva 
farmacia “Belladona”, din str. 
Libertății (în zona pieței).

în aceleași zile, la Hune
doara, va funcționa farmacia 
“Aura San” din complexul 
Dunărea, tel. 713166. (E.S.)

de

SWEST BANK Precizare

Aurel Vlaicu” Orâștie 
l

SI INDUSTRIE »
Deși funcționează de o 

bună perioadă de timp cu 
toate serviciile sale la noul 
sediu din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 23, inaugu
rarea oficială a acestui edificiu 
a avut loc ieri. La inaugurare 
au luat parte membri ai CCI, 
sponsori, colaboratori 
apropiați, reprezentanți ai 
unor instituții județene, ai 
administrației locale și 
județene, precum și ai unor 
Camere de Comerț din țară. 
De asemenea, au fost 
prezenți invitați și repre
zentanți ai mass-media. Cu 
acest prilej la Deva a avut loc

și întâlnirea reprezentanților 
Camerelor de Comerț din 
euroregiunea Dunăre, Criș, 
Mureș și Tisa.

La festivitatea de 
inaugurare, după slujba de 
sfințire a localului, au evocat 
evoluția, rolul și aportul 
Camerei de Comerț și 
Industrie la dezvoltarea 

a
dnii Nicolae 

subprefect, 
Dreghici,

DEVA, Bd, Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
f ax 234483 

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile ■ 53%

în ziarul nostru nr. 2260 din 5 
noiembrie a.c. în cadrul articolului 
“Un nou val de tensiuni la 
“ArdealuT'SA Deva" a apărut o 
greșeală de tipăr din care 
rezultă că “ s-a dat soluția de 
reîncepere a urmăririi penale 
împotriva administratorilor 
societății”.

Corect este "neîncepere a 
urmăriirii penale”, drept pentru 
care facem precizarea cuvenită.

Iceul Teoretic "Aurel 
iVlaicu" din Orăștie 

continuă să facă parte din 
rândul instituțiilor școlare 
care de-a lungul anilor au 
dobândit un anumit prestigiu 
în învățământul hunedorean. 
în ce măsură șl cum reforma 
influențează obținerea per
formanțelor la liceul orăștian 
am încercat să aflăm stând 
de vorbă cu directorul 
acestuia, dl. Avram Lolean. 
Discuția a avut ca punct de 
plecare observațiile dlui di
rector referitoare la situația 

| absolvenților admiși în acest 
■ an în învățământul superior.

■ începând cu fosta clasă 
a Xll-a de matematică-fizică 
(din care doar patru elevi n- 
au reușit la facultate) și 
continuând cu celelalte trei 
clase, procer-*>.'| promo- 
vaților ar fi de cca 80 la sută. 
Câțiva dintre ei chiar s-au 
remarcat în mod deosebit - 
cum au fost Tltus Mateica și 
Mihaela Dânșorean - Intrați 
primii la Facultățile de Drept 
din Cluj șl, respectiv, de 
Istorie din Alba lulla -, dar și 
Oana Drăgan - a treia la 
Facultatea de Stomatologie a

Universității de Medicină 
“luliu Hațieganu” Cluj 
Napoca. (N.N.: Consemnăm 
cu prilejul de față gestul 
acestei facultăți, care, 
printr-o adresă trimisă 
directorului liceului, “apre
ciază în mod deosebit 
performanța elevului (...) și 
valoarea Instituției orăș- 
tiene”.)

- înțeleg că din acest 
punct de vedere situația e mai 
bună decât anul trecut. Care 
ar fi motivele care au dus ia 
asemenea rezultate, lăsând la 
o parte ponderea, in unele 
cazuri, a notelor de ia 
bacalaureat, “Aurei Viaicu” 
fiind unui din liceele unde toți 
elevii au promovat acest exa
men?

- Eu cred că elevii au fost 
mai bine pregătiți iar 
orientarea spre profllele 
respective a fost una 
realistă, intr-o mai bună 
concordanță cu posibilitățile 
fiecăruia.

Discuție realizată de 
________ Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)
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econom ico-socială 
județului, 
Segesvari, 
Gheorghe
vicepreședinte al Consiliului 
Județean, și Cornel Burlec, 
președintele C.C.I.țN.T.)

Vedere exterioară a noului sediu al Camerei de Comerț 
și Industrie a județului Hunedoara.

ț

am ca restructurarea să
devină un bâlci public

“Nu spune nimeni că numărul 
de directori generali nu s-a mărit. 
S-au creat șase societăți noi.

Ministrul transporturilor nu a 
contestat faptul că sindicatele nu 
au fost consultate în procesul de

k.

Aflat recent în județul 
Hunedoara, ministrul transpor
turilor, dl Traian Băsescu. a 
abordat într-o întâlnire cu ziariștii 
o seamă de probleme legate de 
restructurarea SNCFR, eveniment 
ce afectează în bună măsură și 
ceferiștii din județ. De fapt, pornind 
tocmai de la o acuză a 
sindicaliștilor, inclusiv hunedoreni, 
din acest domeniu, potrivit căreia 
restructurarea amintită sporește 
birocrația, ministrul transporturilor 
și-a formulat răspunsul, lată, în 
esență, ce a spus.

Ministrul transporturilor în 
Județul Hunedoara

Sindicaliștii nu spun însă că 
SNCFR-ul avea șase 
vicepreședinți, care aveau în 
subordine șase directori generali 
pentru fiecare ramură, iar sub 
aceștia erau șase șefi de divizii 
pe fiecare ramură la nivel centrai. 
Distanța între un vicepreședinte și 
un director general era de o 
secretară, iar distanța dintre un 
director general și șeful de divizie 
era tot de o secretară. Deci erau 
trei funcții una peste alta".

disponibilizare care a avut loc în 
SNCFR. De altfel, nu există nici un 
protocol între conducere și 
sindicate în acest domeniu. Deși 
s-a insistat mult ca procesul de 
disponibilizare să se facă sub 
controlul sindicatelor, acestea nu 
au fost de acord cu semnarea 
unui astfel de protocol.

Dl Băsescu se întreabă de ce 
s-au supărat sindicatele sau “de 
ce plâng”. Procesul a fost tot timpul 
sub control, urmărindu-se perma-

nent ceea ce s-a petrecut. 
Numărul celor afectați de 
disponibilizare este de 21.878.

Despre ceea ce înseamnă 
exact restructurarea SNCFR, dl. 
Traian Băsescu a spus 
următoarele lucruri. în România 
se vor repara 9000 de vagoane 
cu o investiție americană de 
100.000.000 de dolari. Acestea 
vor putea circula în Europa. 
Numărul de locomotive s-a 
diminuat cu 1600, iar 85.000 de 
vagoane de marfă au fost 
scoase din patrimoniu. De 
asemenea, 1800 vagoane de 
călători și multe unități în care 
oamenii se întrebau de ce iau 
salariu au trecut în patrimoniul

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)
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. SÂMBĂTĂ 
L 7 noiembrie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la ... 

-Timișoara și București! (mag. 
matinal) 9.05 Aladdin (d.a) 9.40 
Ba Da, Ba Nu! (em. pentru copii); 
• Prințesa Lunii (s, ep. 4) 11.00 
Prin Manhattan, în pași de dans 
(co, SUA 1996) 12.30 Ordinea 
publică 13.30 Ecranul (mag.)
14.30 Video-Magazin 17.00 30 de 
ani de dictatură stalinistă (do, 
istoric) 17.45 Baywatch (s) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 8) 18.55 Teleenciclopedia 
(mag.) 19.45 Săptămâna

, o-tivă 19.55 Doar o vorbă... 
! . Jurnal, meteo 20.30 D-nul

-na Smith (s, ep. 3) 21.20 
um vă place... careul cu 5 ași? 

spectacol-concurs) 22.25 
■ dildred Pierce (dramă SUA 

i 19 )
I

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

9.00 Comorile lumii (do) 9.30 Pas 
cu pas 10.30 Documente 
culturale (do): Frank Sinatra
11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Testamentul tinereții (s, ep. 5)
14.50 Bijuterii muzicale 15.35

. Viață de câine (d.a) 16.00 
XTiqanca (s, ep. 33) 16,45 Santa

DUMINICĂ 
8 noiembrie 

tvr i
7.00 Bună dimineața... de la 

I București! (mag. matinal) 8.30
Lumină din lumină (em. 
religioasă) 9.05 Povestirile lui 
Donald Rățoiul (d.a) 9.30 Kikl 
Riki Mlki (em. pentru copii) 11.00 
Viața satului (mag.) 13.00 
Biserica satului 13.10 Tezaur 
folcloric 13.55 Fotbal Divizia A: 
Steaua-Dinamo (d, București)
15.50 Super Gol Show (cs) 16.30 
Video-Magazin 18.50 Serial de 
călătorii (do) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mal spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 Un 
bărbat foarte... însurat (co. SUA 
1991) 23.05 Telesport 23.15 D-na 
King, agent secret (s, ep. 44)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do)

8.55 Comorile lumii (do) 9.25 
Filmele săptămânii 9.55 Repere 
vitale 10.25 Cinematograful 
vremii noastre (do) 11.20 TVR 
lași 13.40 Creanga de Aur (do) 
14.00 Gabriela, managerul 
echipei de fotbal (s,ep. 1) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 
15.10 Din albumul celor mai 

^frumoase melodii populare

LUNI
9 noiembrie
TVR 1

12.05 Uhiversul cunoașterii 
(r) 13.00‘Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 16.00
Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena 18.10 Animaniacs 
(d.a); Casa plină (s, ep. 22) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 338) 19.55 
Doar o vorbă săt-i mai spun! 
20.00 Jtrrnil, meteo, sport, ediție 
specială 2100 Infidelități (s, ep. 
3) 21.45 Teatru TV: „Sub clar de 
lună” 23.30 Jurnalul de noapte
23.45 Repriza a treia. Emisiune 
de analiză politică

JVR 2
12.6o Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 35-36)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 689)
17.30 Cântec din Bucovina 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-rup! Hei- 
rap! (mag. de informație și 
divertisment) 19.10 Portrete în 

X.____________________________

Barbara (s) 17.30 Tradiții (mag.) 
18.00 Serata muzicală TV 19.00 
Istorie, memorie, recuperare
19.30 Retro TV: „Toate-s vechi 
și nouă-s toate” 20.30 Teatru TV: 
„Caligula” 22.20 Stop-cadru!
22.30 Ateneu. „Voces” 23.30 
Conviețuiri (mag.)

’ ANTENA!
9.00 Denver, ultimul dinozaur 

(d.a)9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a) 10.00 între 
prieteni 11.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe (mag.) 
12.00 100° Celsius (talkshow) 
13.00 Fotbal (transmisiune în 
direct) 16.00 Constelația cinema 
(mag.) 16.30 Fete de provincie 
(s, ep. 9) 17.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 9) 18.00 Decepții (s, ep.81)
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 41) 
21.00 Dincolo de moarte (dramă 
SUA ’96) 23.30 Tropical Heat (s, 
ep- 6)

PRO TV
8.40 Superman (d.a, ep. 1) 

9.05 Mica Sirenă (d.a) 9.30' 
Tarzan și dresoarea (f.a. SUA 
1947) 11.00 ProMotor. Em. 
prezentată de Dan Bitman 11.30 
Am întâlnit și români fericiți 
12.00 Punctul pe I (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV / O 

15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s,e p. 34) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Un secol de 
cinema (do) 19.25 Pe unde trece 
dorul... 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 21.00 
Sportmania. Duminica sportivă

ANTENA I
8.30 Spirit și credință 

(emisiune religioasă) 9.15 Ani
mal Shqw (s, ep. 20) 9.45 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 10.15 
Mighty Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Roata de 
rezervă (mag. auto) 12.00 Printre 
rânduri (talkshow) 13.00 
Documentar 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Decepții (s, 
ep. 82) 19.30 A treia Planetă de 
la Soare (s, ep. 49) 20.00 
Capitolul doi (co. SUA '80)21.45 
TeleEurobingo (cs) 22.45 
Agenția de presă 22.50 Fotbal 
Club Antena 1 (talkshow sportiv)

PRO TV
8.20 Superman (d.a) 8.40 

Mica sirenă (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra/Mowgli (s) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 86) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ultimul ep.) 13.35 
Harriet (s) 14.00 Chestiunea zilei

acvaforte 20.10 Natacha (s, ep. 
73) 22.00 Cordier: tânărul
judecător (f.p. Franța 1995)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s/r) 11.20 
Printre rânduri (talkshow/r) 12.20 
A treia planetă de la soare (s/r)
12.50 Roata de rezervă (mag./r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 108) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 117) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 34) 
18.00 Decepții (s, ep. 83) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 9) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 31) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.00 Profit (r) 9.40 Roata 
norocului (r) 10.10 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Pe lacul auriu 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.00 
Urmărire generală 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 

propoziție pe zi 13.00 Dragul de 
Raymond (s) 13.30 Harriet (s, ep. 
3) 14.00 Alo, Generația PRO
15.30 Echipa mobilă 16.30 
Lumea filmului 17.00 Pro Fash
ion (mag. de modă) 17.30 Conan 
(s, ep. 18) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Specialiștii (s, ep. 10) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 10)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Șoferul de taxi (dramă SUA 1976)

AGASA
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 D.a. (r) 
9.00 Sărmana Maria (s/r) 10.00 
Te iubesc (s/r) 10.15 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 Noiembrie 
ultimul bal (f/r) 15.00 Guadalupe 
(s) 16.00 Acasă la Rodica 
Mandache 16.30 Din toată inima 
(s) * Concurs 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama Acasă 
- rețete culinare prezentate de 
Petrișor 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Concurs: „Thalia este 
Acasă. Vino și tu!” 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 D.a 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
217) 21.00 Misterioasa doamnă 
(s) 22.00 Fotbal Campionatul 
Spaniei (d) 0.00 Nopți albe 
(dramă SUA 1985)

15.00 Langoliers (s, ep. 1) 16.00 
Al șaptelea cer (s, ep. 43). 17.00 
Buffy, spaima vampirilor (s) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 147) 
19.00 Prețul corect (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal 

■' (s, ep. 10) 21.00 Pe Lacul Auriu 
(dramă SUA 1981) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Procesul etapei

ACASĂ
6.45 Nopți albe (f/r) 9.00 Sport 

la minut - știri sportive 9.30 
Camel Trophy - Țara de Foc 9.45 
Arte marțiale 10.00 Volei 10.30 
Motor Sport Magazin 11.00 
Baschet finale celebre 12.00 
WNBA Action 12.30 Fotbal 
american 14.30 FIFA Magazin 
15.00 Fotbal Bundesliga (rez.) 
16.00 Povestea Diviziei A 16.30 
Italia în 7 zile 17.00 Fotbal II 
Calclo (d) 19.00 Retrospectiva 
sportivă a săptămânii 19.15 
Faza zilei 19.30 Fotbal 
Bundesliga (rez.) 20.30 Fotbal 
Camp. Spaniei (d) 22.30 O dată 
în viață (dramă SUA 1994)

PRIMA
6.30 Videocllpurl 7.00 

Elefănțelul (s) 7.30 Echipa de 
fotbal (d.a) 8.00 Căutătorii de aur 
(s) 8.30 A doua familie (do) 9.00

(s, ep. 158) 17.00 Știrile PRO TV 
/ O propoziție pe zi 17.30 Suflet 
de femeie (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 18.50 Roata norocului (cs) 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 La Cage aux 
Folles III (co. Franța/lt. ’85) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 159) 
23.00 Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 D.a.(r) 
9.00 Sărmana Maria (s/r) 10.00 
Acasă la Rodica Mandache cu 
Ruxandra Săraru (r) 10.30 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 O dată în viață (f/r) 15.00 
Guadalupe (s, ep. 46) 16.00 Te 
iubesc (s, ep. 48) 16.30 Din toată 
inima (s) • Concurs 17.30 Uneori 
avem aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă - rețete culinare prezentate 
de Petrișor 18.30 Sărmana Maria 
(s, ep. 109) 19.00 * Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 Șoimii 
călători (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 218) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 81)
21.30 Verdict: crimă (s, ep. 129)

PRIMA
6.00 Vldeoclipuri 7.00 

Elefănțelul (show pt. copii) 
8.00 Lumea lui Eric (d.a) 8.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 9.00 A 
doua familie (do) 9.30 
Inspectorul Gadget (do.) 10.15 
Prințul Valiant (d.a) 10.30 
Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a)
11.30 Pământul: Bătălia finală 
(s) 12.30 Magazin sportiv
13.30 Preview Premier League 
14.00 Trăiască Rock-ul (do. 
muz. SUA ’87) 16.00 Zona M 
(em. muzicală) 17.00 Fotbal 
Premier League Live 19.00 
Știri 19.45 Challenger (f. SUA 
’89) 22.00 Centennial - 
Legende din lumea nouă (s) 
23.00 Știri 1.30 Mantia ucigașă 
(f. gr. SUA ’90)

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 “No comment” 

și "Vorbiți aicil” 08.45-09.00 
Program muzical 14.00-15.30 
Generația PRO (coproducție)

ANTENA l-DEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

y
Inspectorul Gadget; AventurileX 
lui Rocko (d.a) 10.15 Mecanica 
distractivă (s) 10.30 1999 (s)
11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 13.00 Motoclclism 
CM (MP al Argentinei) 14.00 
Lumea lui Dave (s) 14.30 Față 
în față la Hollywood (s) 15.00 
Secretele bărbaților Irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii 
16.00 Explorer 17.00 Un alt 
început (s) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s) 19.00 Știri 19.45 
Joc în doi (co. SUA ’95) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (s)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 
23.00 Știri 23.30 Fotbal 
Manchester ■ United - 
Newcastle (înreg.) 1.30 Liberi 
și sălbatici (co. SUA 1980)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r)

ANTENA bDEVA
09.40-10.10 “Cartea

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

__________________________ Z

PRIMA
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jske (s) 17.15 1999 (s) 
18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Misterele din 
casa întunericului (f.a. SUA ’78) 
22.00 Fotbal: Premier League 
Live

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-17.15 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale 

ANTENA VDEVA
16.35 -17.00 Program muzical 

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

Folosite cum trebuie, 
niște informații sosite de 
departe vă pot aduce o 
realizare în plan social. Cu 
entuziasmul de care dați 
dovadă reușiți să vă 
scoateți prietenii într-o 
excursie. Luni ar fi bine să 
nu faceți promisiuni pe care 
să nu reușiți să le țineți.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Optimist și plin de 
încredere cum sunteți 
reușiți să înveseliți 
anturajul. Chiar dacă 
sunteți tentat să primiți 
banii ce vi se oferă, ar trebui 
să lămuriți întâi condițiile în 
care vi se dau. N-ar fi exclus 
să aveți unele încurcături 
sentimentale sau de afaceri.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Sunteți atât de 
impresionat de problemele 
pe care le are o rudă încât 
uitați de problemele dv 
cotidiene. Duminică vă 
preocupă problemele 
oculte. Activitățile sociale 
vă pot aduce satisfacții iar 
cele de divertisment vă 
ajută să vă găsiți echilibrul.

O RAC
(22. VI - 22.VII)

Aveți relații bune cu 
persoana iubită și idei 
deosebite. O discuție cu 
prietenii vă face plăcere. Vă 
bucurați de popularitate și 
asta vă avantajează. 
Obțineți sprijinul cunos- 
cuților și ar fi bine să nu vă 
arătați năzuros.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Gândiți foarte rapid și 
pierdeți din vedere unele 
detalii care sunt importante. 
Dacă doriți mai multă 
stabilitate sentimentală 
acordați atenție persoanei 
iubite. Relația în cuplu este 
bună, luni, ceea ce vă ajută 
să vă începeți săptămâna 
optimist.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Vă preocupă relațiile în 
familie (cu frații, cu copiii). 
Duminică șansa e de partea 
dv iar inspirația vă ajută în 
soluționarea unor probleme 
serioase. Pentru o 
chestiune ce vă frământă de 
mult timp primiți o veste de 
pe alte meleaguri.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Doriți să vă manifestați 

ii • ce se® ►

mai mult ca de obicei atât 
profesional cât și în 
relațiile amicale. Atenție 
să nu vorbiți prea mu|t. 
Inspirația vă poate ajuta 
duminică în conturarea 
planurilor de viitor. Ar 
trebui să acordați 
persoanei iubite mai 
multă încredere și 
posibilitatea de a vă 
spune ceea ce dorește.

O SCORPION 
(23.X ■ 21.XI)

Sensibilitatea vă face 
receptiv la necazurile unei 
rude. Vă doriți o activitate 
relaxantă pentru du
minică spre a vă reîncărca 
bateriile. Ar fi bună o 
călătorie. Cu banii primiți 
vă puteți ocupa mai mult 
de propria dv persoană.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă schimbați brusc 
atitudinea pentru că vreți 
să depășiți starea în care 
vă aflați. Sunteți dispus la 
orice efort pentru a vă 
realiza proiectele dar ar fi 
bine să vă sfătuiți cu 
cineva. O variație în plan 
sentimental, sprijinul unui 
amic vă mai înveselesc.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

O întâlnire cu familia 
vă acaparează toate 
gândurile pentru că 
așteptați de la ea 
lămurirea unei chestiuni. 
Cum v-ați făcut prea 
multe planuri pentru 
duminică trebuie să vă 
dozați eforturile, să nu vă 
risipiți în amănunte, 
începeți o nouă 
săptămână cu bună 
dispoziție.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Ziua de sâmbătă e 
benefică în toate 
privințele iar veștile 
primite vă surprind 
plăcut. O reuniune de 
familie vă face plăcere și 
se dovedește importantă 
pentru dv. Problemele 
financiare vă preocupă în 
mod deosebit luni.

O PEȘTI
(19.11 - 20.1)

V-ar trebui o călătorie 
sau altă activitate de 
divertisment pentru a vă 
relaxa și odihni. Duminică 
aveți șansa de a îmbina 
fericit plăcutul cu utilul. 
Luni o să vă meargă bine 
cu condiția să evitați 
speculațiile.
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La târg, ......cai lai târg
Rândurile acestea ar putea să 

pară cuiva un atac la persoană, 
dar n.u sunt. Nu le-aș fi scris dacă 
absolut întâmplător n-aș fi purtat 
discuții ca între oameni interesați 
de ce se întâmplă cu noi și cu țara, 
cu salariați ai Regiei autonome a 
lignitului Tg. Jiu și mai apoi și cu 
salariați ai Regiei huilei Petroșani. 
Oamenii aceia, nu neapărat mineri, 
îșl făceau calcule cu o siguranță 
care te punea pe gândiri: “Bag 
ordonanța, iau 90 de milioane (sau 
80), mai iau și ajutorul de șomaj și 
apoi oi vedea eu ce fac".

Deloc din întâmplare cifrele 
acestea exprimând milioane de lei 
și care fac să-l apuce amețeala 
pe orice "disponibilizat” din alte 
sectoare de activitate reprezintă 
echivalentul la zi a circa zece mii 
de dolari sau cam pe aici.

Ce oficialitate guvernamentală 
le va fi făcut asemenea promisiuni 
minerilor, salariaților de orice 
meserie sau specialitate ai celor 
două regii nu se știe. Mai curând 
nu s-au făcut asemenea promi
siuni din cercuri guvernamentale. 
Și totuși asemenea calcule nu s- 
au născut din vânt. Când a mers 
la Guvern liderul (tot mai contestat) 
al minerilor din Valea Jiului a mers 
cu această solicitare în proțap: 
fiecărui miner disponibilizat din 
exploatarea cărbunelui - zece mii 
de dolari (echivalentul în lei la 
cursul zilei) și două hectare de 
pământ.

Crede oare sincer Miron 
Cozma că un buget secătuit până 
la inaniție ar putea suporta 
această pomană pentru zeci de 
mii de salariați disponibilizați ca 
urmare a restructurării mineritului 
în cărbune? Când aruncă cu 
vorbe și promisiuni contează oare 
pe sprijinul promis de Banca 
Mondială pentru restructurarea 

mineritului? Se înșală amarnic dacă 
contează pe această sursă de 
finanțare pentru recompensarea 
regească a nemuncii. Banii aceia, 
dacă se vor da, sunt destinați 
rezolvării multor aspecte ale 
restructurării, între care și 
conservarea minelor închise, și nu 
numai a minelor de cărbune ci și a 
celor de minereuri. Acest lucru 
Miron Cozma se face că nu-l știe.

Bag ordonanța, ' 
iau 90 de 

milioane (sau 80), 
mai iau și 

ajutorul de șomaj 
i și apoi oi vedea I 

eu ce fac”
Oare? Omul care a terorizat o țară, 
care potrivit afirmațiilor altui lider 
sindical al minerilor din Valea Jiului 
a cheltuit pentru sine multe miliarde 
din bugetul regiei huilei,-buget 
finanțat din banii noștri ai tuturor, 
să nu știe aceste lucruri? Exclus!

Le știe foarte bine dar 
supralicitează. După “ejectarea'’ lui 
din arestul instituției de pe Calea 
Rahovei în urma unui post de 
putere de un an de zile a făcut 
constatarea amară că ortacii nu 
prea mai cred în atotputernicia și, 
ceea ce e mai rău, în cuvântul lui. 
A demonstrat-o cu prisosință, dacă 
mai era nevoie, anemia recentelor 
greve din Valea Jiului. A se reține!, 
minerii câți au protestat, nu 
protestau pentru împlinirea 
promisiunilor lui Cozma, ci pentru o 
cerință foarte lumească și foarte 
îndreptățită: să li se plătească la 
timp salariile pentru munca depusă.

Ca să-și recâștige puterea și 

autoritatea, liderul supra
licitează. Nu o face el chiar 
gratuit. Sunt state cu economii 
solide care-și pot permite acest 
efort, liderul știe și asta, dar 
refuză să se întrebe de câte 
ori este mai profitabilă și mai 
eficientă economic munca 
minerului în acele țări. El cere și 
promite omițând că sindicatele 
și liderii lor sunt un partener so
cial nu un jandarm social.

Și mai cere domnul Cozma 
pentru minerii din cărbune ce 
vor fi disponibilizați și două hect
are de pământ în proprietate. 
De unde? Din rezerva de stat! 
La așa-zisa rezervă de stat 
însă mai întind mâini apucătoare 
și alții. Vasile lupiștii cer 50 de 
hectare de pământ din cel pe 
care părinții lor l-au avut în 
proprietate. Și mai cer 30 de 
hectare de pădure. Și guvernul 
dă din colț în colț că nu mai are 
de unde să scoată atâta amar 
de pământ să-l restituie foștilor 
proprietari.

Liderul nu știe (n-are de 
unde să știe căci nu exista 
poate nici în intenție la vremea 
aceea) că după reforma agrară 
din 1946 s-a mai făcut în 1948 
o redistribuire a pământului în 
baza Decretului 308/1948 către 
cei pe atunci lipsiți de orice 
avere; că acum, după revoluție, 
cei ce au obținut pământ “la 
308” au trebuit să-l restituie 
celor de la care fusese luat; că 
acelor oameni li s-a constituit 
drept de proprietate pe pământ 
din rezerva de stat.

Cum altfel decât incitare se 
pot numi promisiunile fără 
acoperire? Ar fi bine ca liderul 
să reflecteze la toate aceste 
adevăruri.

Ion CIOCLEI

r

Marți fi fost târg mare la 
Geoagiu. Pe o lungime apreciabilă 
a șoselei de centură ce duce 
spre Simeria, paralelă cu Mureșul, 
mulțime de lume. Și mașini de 
toate felurile, căruțe, biciclete, 
animale, mărfuri, puzderie de 
mărfuri, noi și vechi, cumpărători 
și chilipirgii. Atenție la buzunare.

Ne încadrăm în peisaj. Muș
teriii te iau de mână. Predomină 
îmbrăcămintea și încălțămintea. 
Dar câte alte mărfuri și produse, 
de la alimentare la industriale, 
băuturi și răcoritoare, turtă dulce 
ca-n anii de demult ai copilăriei. 
Căt costă..., cât costă... Prețurile 
sunt năucitoare. Buzunarele tot 
mai goale.

Pe partea Mureșului, piața de 
animale. Vaci, porci, dar mai ales 
oi, multe oi. Se cade greu la 
învoială. De unde aproape două 
milioane pentru un porc? Sau 
patru milioane pentru o vacă? Cei 
mai mulți își urcă animalele în 
căruță și se întorc cu ele acasă, 
unde o să le mai dijmuiască din 
bruma de recoltă a acestui an. 
Alții se cinstesc la botul calului 
deși n-au vândut nimic.

Către ora 14 se sparge 
târgul. Se adună mărfurile și se

I Renault ar putea prelua Dacia Pitești |
. Compania Renault este decisă să preia pachetul 
I majoritar de acțiuni de la Dacia Pitești, până cel târziu la
■ sfârșitul acestui an, negocierile între FPS și firma franceză
* urmând să înceapă în perioada imediat următoare. 
| Automobile Dacia Pitești a fost scoasă la privatizare, la 15
■ octombrie, în urma anunțului făcut de FPS privind 
I vânzarea, prin negociere directă, a 51% din acțiuni.
■ Prețul de vânzare a pachetului de acțiuni este de 
I 1.396 miliarde lei, respectiv de 4.000 lei/acțiune, față de 
| o valoarea nominală a acțiunii de 1.000 lei. Ofertele de
■ privatizare urmează să fie înaintate la FPS până la 7 
I decembrie a.c., după depunerea unei garanții de 41,8 
I miliarde lei.
• Programul de cooperare între Renault și Dacia 
| cuprinde trei etape, care vizează modernizarea actualei 
I linii de producție, dezvoltarea unui model deja existent în 
I fabricație și lansarea pe piața românească a unui model 
I Renault-Dacia. Noul model ar urma să fie vândut la un 
' preț cuprins între 6-8.000 dolari. Președintele companiei

Renault, Louis Schweitzer, a reafirmat interesul . 
companiei Renault pentru preluarea societății Dacia și I 
susținerea unui program, în colaborare cu producătorul [ 
român, în vederea creșterii numărului de autoturisme ' 
vândute, în special pe noi piețe.

Constantin Stroe, directorul general al societății . 
Dacia Pitești, a declarat pentru MEDIAFAX că, din I 
cele trei oferte pentru Dacia - Renault, Daewoo și | 
Volkswagen - compania franceză a prezentat "cea • 
mai solidă strategie", care dă garanții de dezvoltare | 
a societății. "Guvernul va susține acest contract, . 
inclusiv când se va discuta și problema facilităților ce I 
urmează a fi acordate la fel cum au fost date și altui | 
producător de automobile existent în România", a * 
precizat premierul Radu Vasile. România a acordat | 
importante facilități fiscale, în special scutirea de la . 
plata impozitului și a unor taxe vamale, companiei I 
Daewoo, pentru a investi în construcția unei uzine I 
de automobile la Craiova. (Mediafax)

De la târgul din Geoagiu se pleacă cum se poate și 
cu ce se poate.

Foto: Traian MÂNU
înghesuie în mașinile - tarabe, cei 
care au venit cu căruțele își 
înhamă caii sau boii și pornesc 
spre case, iar cei care au venit pe 
jos cu animalele le conduc agale 
spre grajdurile pe care Io 
părăsiseră de cu noapte.

- Nici o sfârâială, die, ne 
răspunde la întrebare un 
comerciant, care-și pliază 

tărăbuța și o aruncă într-o Skodă 
ruginită. N-au oamenii bani. Nici 
eu nu prea am.

într-o remorcă, vreo opt 
persoane de ambe sexe 
înconjoară o vacă intrată în 
posesia unui nou stăpân. 
Urmează aldămașul. Sărăcie 
mare și prin târguri...

Dumitru GHEONEA

Banatul sub acoperirea 
noastră

I

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

/«’O
•Vsalonta **

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

^4 Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta 
I

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

IB-
*
T Moravița

Hutwdoanl • Orăst.e'.ar

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 
Oradea - Deva.

ONNE
(

w 4

Gsm

O acoperire de calitate
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Miezul solid al
Pământului

Miezul solid al Terrei ar putea fi alcătuit din 
două straturi diferite, ceea ce ar explica de ce 
anumite unde seismice se propagă mai rapid în 
sensul nord-sud decât pe axa est-vest, se arată 
într-un studiu publicat în revista Science, infor
mează AFP.

Miezul Pământului este format dintr-un bloc 
de fier solid, înconjurat de un strat lichid, foarte 
bogat de asemenea în fier. După părerea pro
fesorului Xiaodong Song, de la Universitatea 
Columbia din New York, această parte solidă 
este formată, la rândul său, din două straturi. în 
cel din exterior, mai depărtat de centru, cris
talele de fier ar fi orientate în toate sensurile. Din 
acest motiv, o undă seismică care le traver
sează se propagă cu aceeași viteză în toate 
direcțiile. în-schimb, în centrul propriu-zis 
cristalele sunt orientate pe direcția nord-sud, 
ceea ce ar face ca undele ce parcurg această 
zonă să meargă mai rapid în această direcție 
decât pe axa est-vest.

Miezul solid al Terrei are o rază de 1.220 de 
[kilometri.

—

* A '
Îmbătrânirea și stresul au aceeași origine 
genetică, se arată într-un studiu publicat de 

revista Science, informează AFP.
Cercetătorii de la Institutul Tehnologic Cali

fornian (CIT) din Pasadena au pus în evidență 
faptul jcă muștele drosophila care prezintă o 
anumită modificare a genei methusela (mth) 
trăiesc cu 35 la sută mai mult decât celelalte.

îmbătrânirea și stresul au 
aceeași origine genetică

Supuse unor teste foarte dure, destinate mă
surării rezistenței (regim alimentar cu erbicid, 
lipsă de hrană, temperatură înaltă), aceste 
muște s-au dovedit practic indestructibile, 
înainte de a muri, ele au suportat un stres de 
două ori mai mare decât muștele normale. 
Cercetătorii americani au confirmat în acest fel 
rezultatele obținute anterior, conform cărora 
gena mth pare a activa o proteină care ajută la 
menținerea metabolismului și care joacă rolul 
central în “gestionarea" stresului și îmbătrânirii. 
De altfel, au remarcat cercetătorii, muștele 
lipsite de această genă nu ajung la vârsta 
adultă.» , I

(( „ .—- —--------= %Premiera romaneasca

B4UICÂ
Spitalul “Grigore Alexandrescu" din București 

va pune în funcțiune prima bancă din România 
pentru stocarea și conservarea pielii, putând fi 
astfel salvată, anual, viața a aproximativ 500 de 
copii cu arsuri grave. Banca, produsă de o firmă 
românească, are o capacitate de conservare de 
2 mp de piele, cantitate suficientă pentru salva
rea a cel puțin'cinci copii accidentați în același 
timp. în fiecare an mor sute de copii care ar fi 
putut fi salvați dacă exista o rezervă de piele cu 
care să le fie înlocuită partea arsă a corpului, a 
declarat Agenției Mediafax dr. Dan Enescu, șef 
de secție la Spitalul Central de Copii “Grigore 
Alexandrescu". Transplantul se face după o 
testare a întregii cantități de piele și confirmarea 
faptului că nu este infectată cu HIV, sifilis, TBC 
sau alți microbi. Cu toate aceste măsuri de 
precauție, multe persoane sunt reticente și 
refuză intervenția, chiar dacă este în joc viața 
propriului copil, a adăugat dr. Enescu. Pentru a 
evita lipsa de cooperare a familiilor celor acci
dentați, medicii clinicii bucureștene vor colabora 
cu marile spitale, în vederea prelevării de piele 
de la cadavre, cu acordul rudelor celor decedați. 
^(MEDIAFAX)__________________ j

Un psihiatru din New York (SUA) a ajuns la 
concluzia că, într-adevăr, banii nu aduc fericirea, 
după ce a studiat multe cazuri dintre bogății lui 
pacienți. “Cei care muncesc din greu pentru banii 
lor au mai multă încredere în propriile forțe și au 
experiență. în schimb cei bogați nu au un scop 
precis în viață, ceea ce îi face să se simtă nefo
lositori", a declarat psihiatrul, care a expus câteva

Eanii nu aduc 
întotdeauna 

fericirea
dintre motivele care îi fac pe oamenii cu bani să fie 
nefericiți. Oamenii înstăriți pierd mult timp cu 
distracția, ceea ce îi face să se simtă inutili. Cei 
care se simt folositori societății sunt mult mai 
fericiți, având un sentiment de împlinire. Cei care 
se îmbogățesc de pe urma unei moșteniri trăiesc în 
permanență teama de a li se lua banii. Cei care 
câștigă din munca lor știu că, dacă s-ar întâmpla 
ceva, ei pot munci în continuare și sunt ambițioși; 
cei care au moștenit sume importante de bani se 
întreabă mereu ce să facă pentru a nu-i pierde. 
Oamenii bogați trebuie să-și aleagă cu grijă prie
tenii pentru ca aceștia să nu profite de pe urma lor, 
în acest mod ei riscă să rămână singuri de teama 

.unor prietenii interesate

* *

Expoziție omagială, la 
centenarul Premiilor Nobel

O expoziție omagială va fi deschisă la Stockholm și va 
itinera întreaga Europă, în anul 2001, la centenarul Premiilor 
Nobel, transmite AFP. Proiectul a fost anunțat de către 
conducerea Fundației Nobel, după ce premiul pentru 
literatură pe 1998 a fost decernat scriitorului portughez Jose 
Saramago.

Tema centrală a expoziției va fi creativitatea iar 
manifestarea se va constitui într-un omagiu adus lui Alfred 
Nobel și celor peste șase sute de laureați ai prestigioaselor 
premii pe care industriașul și savantul suedez le-a creat cu un 
an înainte de a muri, în 1896, la San Remo.

Fundația Nobel dispune în prezent de 1,7 miliarde de 
coroane, adică două sute de milioane de dolari, plasate în 
general în acțiuni și obligațiuni, fonduri care aduc dobânzi din 
care se plătește anual suma de 7,6 miloane de coroane, adică 
938.000 de dolari, laureaților fiecărui premiu Nobel, decernat 
pentru literatură, medicină, fizică și chimie, economie și pace.

lanțul regal Britannia, 
deschis pentru public

Iahtul regal Britannia, 
dezafectat în decembrie 
1997, după 44 de ani de ser
viciu, a fost deschis publi
cului, la Edinburgh.

Luxosul vapor, care a fă
cut de 40 de ori înconjurul 
lumii, este ancorat în portul 
Leith. El a fost transformat în 
muzeu și centru de afaceri și 
de conferințe, făcând parte 
dintr-un complex care mai 
include un hotel și nume
roase magazine. Renovarea 
vasului a costat 2,5 milioane 
de lire sterline. Muzeul Bri
tannia va atrage 200.000 de

vizitatori pe an, fiind vândute 
deja 30.000 de bilete, de 6,5 
lire fiecare. Aproape 95 la sută 
din decorațiuni și mobilier au 
fost păstrate, pentru ca vizi
tatorii “să vadă nava exact așa 
cum era în vremea când regina 
călătorea la bordul său”.

Lansată la apă pe 16 
aprilie 1953, Britannia a făcut 
ultima călătorie, istorică, în 
iulie 1997, la Hong Kong. 
Prințul Charles și ultimul gu
vernator britanic al Hong 
Kong-ului au părăsit colonia 
retrocedată Chinei la bordul 
iahtului regal. (AFP)

© Poanta paginii
Un renumit violonist este invitat de un milionar din 

“noul val” să susțină un concert cu ocazia inaugurării 
noii sale firme. Ca să-l încânte, violonistul îi spune 
milionarului:

- Am să cânt cu un “Stradivarius”, care are peste 200 
de anii

- Mă rog, dacă n-ai altă vioară nouă... Sper că n-o să
^observe nimeni...___________________________________

0

• • 
Buzele - etalon al frumuseții T

Chipul unei femei reprezintă un etalon al frumuseții, iar buzele 
sunt considerate unul din principalele puncte de atracție. în 
consecință, este foarte important să vă puneți buzele în evidență, 
rujându-vă în funcție de forma lor.

Dacă aveți buzele groase e bine ca, inițial, să aplicați un strat de 
ruj deschis la culoare, insistând spre exterior. Apoi folosiți un ruj 
având o culoare mai închisă, pe care întindeți-l în interiorul buzelor, 
astfel încât să nu atingeți marginile acestora.

Buzele excesiv de cărnoase se vor farda foarte discret, alegând 
rujuri în culori cât mai naturale, eventual sidefate. La fel de bine 
puteți opta pentru lac de buze, care le conferă strălucire, 
estompându-le grosimea.

Buzele subțiri și lungi trebuie mai întâi pudrate, pentru a le da 
relief, după care se recomandă folosirea unui ruj de nuanță aprinsă, 
cum ar fi roșu cărămiziu sau violet.

Dacă aveți buzele foarte subțiri, remediați acest neajuns 
procedând astfel: conturați-le cu ajutorul unui creion de buze de 
culoare roșie sau roz închis, după care umpleți interiorul lor cu un ruj 
mai închis la culoare, preferabil sidefat, care le conferă volum.

Pentru buzele asimetrice se recomandă folosirea rujului în culori 
închise, care trebuie aplicat în strat mai gros pe buza mai puțin 

.proeminentă.

Librărie gigant in Piața 
Piccadilly

Societatea britanică de 
distribuție a cărților Wa
terstone a anunțat că va des
chide la Londra “cea mai 
mare librărie din lume”, unde 
vor fi disponibile un milion de 
lucrări, informează AFP. Gru
pul Waterstone, care face 
parte din holdingul HMV, dis
tribuitor de cărți și discuri, 
negociază în prezent pre
luarea unui imobil construit în 
anii ’30, în Piața Piccadilly, 
înalt de șapte etaje, în care 
se află un magazin de haine, 
Simpson.

Noua librărie se va des
chide în toamna viitoare și va 
pune la dispoziția publicului 
peste 300.000 de titluri, adică 
peste un milion de volume. 
Librăria va dispune de peste 
200 de angajați, care în cea 
mai mare parte vor fi absol
venți de studii superioare.

• Mega-librăriile au deve
nit foarte la modă în orașele 
britanice. Compania ame
ricană Books etc a deschis 
recent o astfel de librărie pe 
Oxford Street, în Londra, 
anul trecut.

Tinerii americani - din ce în ce mai 
mincinoși?

Tinerii americani sunt din ce în ce mai hoți 
și mai mincinoși și mai mult de o treime crede 
că uneori trebuie să minți și să înșeli pentru a 
reuși, se arată într-o anchetă publicată de 
institutul Johnson, informează AFP. Aproape 
jumătate din adolescenții americani (47 la 
sută) au recunoscut că au furat ceva dintr-un 
magazin în acest an și 70 la sută au admis că 
au copiat la examenele din aceeași perioadă. 
Numărul celor care au recunoscut că și-au mințit 
părinții cel puțin o dată în acest an este im
presionant: 92 la sută. Peste trei sferturi (78 la 
sută) au mințit de mai multe ori. De asemenea, 
profesorii au de ce să fie supărați: 82 la sută din 
elevii lor i-au mințit în cursul acestui an.

în cursul anului 1996, aceste procente 
erau mai mici: 39 la sută din elevi furaseră, 64 
la sută copiaseră, 85 la sută mințiseră cel 

puțin o dată și 73 la sută de mai multe ori. în 
1996, întrebarea despre minciunile spuse 
profesorilor nu a fost pusă.

Conform sondajului, 45 la sută din liceeni 
și 31 la sută din studenți consideră că uneori 
trebuie să minți sau să înșeli pentru a reuși.

Studenții sunt ceva mai cinstiți, numai 54 
la sută recunoscând că au copiat la examene, 
70 la sută că și-au mințit profesorii și 88 la 
sută că nu au spus adevărul părinților.

Pe de altă parte, tinerii se declară ne
mulțumiți de morala generației lor (31 la sută), 
dar satisfăcuți de propria comportare și 
morală (91 la sută).

Acest sondaj a fost efectuat prin ches
tionare scrise trimise școlilor din Statele Unite, 
la care au răspuns 20.829 de elevi, din care 
10.760 liceeni și 10.069 studenți.

Ce poate ascunde un 
satelit?

Al doilea satelit al lui Jupiter, Callisto, ar putea 
ascunde sub calota de gheață un ocean de apă sărată, 
similar celui deja identificat pe Europa, primul satelit al 
planetei, sugerează observații ale sondei americane 
Galileo, făcute publice de NASA, transmite AFP.

Până în prezent specialiștii considerau că 
satelitul Callisto este o lume moartă, “o bucată de 
piatră acoperită de gheață”. Noile date sugerează 
că sub suprafața sa Callisto ar putea ascunde un 
ocean de apă sărată, a comentat Margaret 
Kivelson, unul dintre coordonatorii misiunii Galileo.

Specialiștii au ajuns la această concluzie 
analizând câmpul magnetic produs de Callisto. Ca 
și în cazul satelitului Europa, s-a observat că acest 
câmp variază frecvent, ceea ce implică existența 
unor curenți electrici aproape de suprafața planetei. 
Cele mai recente date furnizate de Galileo indică 
faptul că acești curenți electrici își schimbă direcția, 
ceea ce întărește și mai mult ideea că sub calota 
de gheață se află un ocean de apă sărată.

Lansată în octombrie 1989 la bordul navetei 
(^Atlantis, sonda Galileo a intrat pe orbita planetei 

Jupiter în decembrie 1995, pentru o misiune de doi 
ani. NASA a prelungit ulterior durata misiunii cu 
încă doi ani, timp în care Galileo trebuie să ofere 
date despre cei trei sateliți ai lui Jupiter, Europa, 
Callisto și Io. (MEDIAFAX)

Stilouri de colecție în r 

muzeele Vaticanului
Muzeele Vaticanului au pus în vânzare o serie 

de stilouri de colecție, ihspirate de frescele pictate 
de Rafael în apartamentul Papei luliu al ll-lea, între 
1508 și 1510, a anunțat administratorul muzeelor, 
Francesco Riccardi, în cadrul unei conferințe de 
presă, transmite AFP. Stilourile au fost numite 
“Teologia", “Filozofia”, “Poezia” și “Justiția”, după 
temele abordate de Rafael.

Un alt set de trei stilouri cu peniță din argint și 
aur, botezate “Les grotesques", după cum numea 
Rafael elementele decorative inspirate de frescele 
romane cunoscute la acea epocă, au fost puse în 
vânzare pentru colecționari. Prețul unui stilou din 
această serie este de o mie de dolari. Primele 600 
de exemplare sunt vândute în cutii numerotate.

O serie precedentă de stilouri a Muzeelor 
Vaticanului s-a vândut în 50.000 de exemplare.
-------- =====... =
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Reflecția l 
săptămânii «_

“Moartea nu învinge viața, 
ucigând-o. Moartea și viața 
sunt doar niște biete cuvinte 
pe care le folosim în această 
temniță a timpului și spațiului, 
au aceeași rădăcină amândo
uă, iar rădăcinile acestei ră
dăcini se află înfipte în veș
nicia infinitului”.

Miguel de Unamuno

“Patimile nimicesc vigoarea'' 
trupului. Spiritul mult prea în
cărcat trântește la pământ pro
priu! său adăpost".

Friedrich Schiller

“Nu te plânge de timpul tău; 
dacă-l găsești rău, întreabă-te ce 
ai făcut ca să-l faci mai bun?".

Thomas Carlyle

“Nu întuneca cerul altora cu 
supărarea ta”.

Nicolae torga

zF

Mozaic spiritual
“Cine folosește forța, își do

vedește slăbiciunea”.
Rabindranath Tagore

“Nimic nu e mai amar ca 
otrava prieteniei false”.

Emil Gâr/eanu

“Care este acela care, tră
gând toată ziua la țintă, să nu o 
atingă de câteva ori?".

Cicero

“Marea înțelepciune e să-ți 
alegi prieteni care nu te vor sili la 
compromisuri”.

Cami! Petrescu

>
ii» Maestre,

U, U /JlJ > * 1 fll doresc un portret frumos și
Ifr W IwlllVzR asemănător! - se adresea- 

ză o cucoană unui pictor.
- Cu plăcere, dar când 

doriți să fie gata cele două tablouri?& - Vecina mea vă
trimite complimentele ei și ar 
vrea să plătească chiria.

- Este forate frumos din 
partea ei.

- Dar nu poate - 
răspunde locatarul.

© Un sărac bate la poarta 
unei case arătoase.

- Stăpânul nu primește azi! - 
spune servitorul.

- Eu nu cer să primească, ci 
să dea.

>XX

z

© Georgescu și-a 
rupt piciorul! în dorința de a 
nu-l alarma, doctorul i-a 
spus:

- Domnule, piciorul 
dumneavoastră să știți că nu 
mă îngrijorează.

înțeleg, doctore. 
Probabil că nid pe mine nu 
m-ar îngrijora dacă 
dumneavoastră vi l-ați rupe...

© La librărie, un polițist se 
adresează vânzătoarei:

- Aș dori un ghid de 
conversație în limba latină. Adică, 
să pot întreba: "Cât e ceasul?”, 
"Unde este gara?"...

- Păi, domnule, limba latină 
n-o mai utilizează nimeni...

-Atunci ce limbă se vorbește 
în America Latină?

G-lo^nțe de

Când ești sărac, o prea mare moștenire îți poate rata viața. 
Piscul e cu atât mai măreț, cu cât e înconjurat de mai

■a. E bine că dimineața visele se destramă. Peste zi, ne-ar 
deveni o povară.

îs.

îi
multe prăpăstii.

îs. E adevărat că progresăm. Păcat că nu știm spre ce:
îs. Când te apleci în fața celui puternic, adesea o faci cu 

gândul să devii mai puternic decât el.
îs Cui pe cui se scoate, e adevărat, i s-a spus bețivului. Dar 

gaura rămâne.
>s Buna înțelegere dintre ei constă în aceea că, întotdeauna 

când unul spune DA, se știe dinainte că celălalt va spune NU.
îs Când știu exact ce trebuie să fac pentru a câștiga, câștigul 

mi se pare inutil.
îs

îs
provizorii.

îs

îs
ansamblu, treaba să iasă bine.

Când mi-e lene, scaunul pe care stau nu scârțâie. Geme. 
Pe când întrebările sunt eterne, răspunsurile sunt mereu

Când nu faci nimic e bine. Răul vine după aceea.
Uneori trebuie să greșești programat pentru ca, pe

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

O poanta la "Caleidoscop"
- De ce în Ardeal nu se spun bancuri vinerea? K
- Ca să nu se râdă duminica în biserică... 1
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© între directori: |
- Dacă doriți o secretară

inteligentă vă pot recomanda I
această domnișoară - ea e o < 
veritabilă enciclopedie! i (

- Da, însă o ediție prea /■■■’ ‘
veche! I '

I
© -Ce vrei să te faci V 1 

când vei fi mare? I
- Polițist! V | .
-Dar tu?
- Gangster! Să ne jucăm V I

Certitudinea
Certitudinea nu trebuie să dureze decât atât cât să ne tragem 

sufletul. Dacă am tândăli mai mult între brațele ei ca într-un fotoliu 
călduț, primitor, ni s-ar moleși gesturile, gândurile, viața. Suficiența 
ne-ar cuprinde. Mulțumiți de noi înșine, în brațele propriei noastre 
certitudini, am deveni atât de plini de sine prin faptul că deținem un 
adevăr, eventual absolut, am deveni atât de încrezători în noi înșine, 
atât de încrezuți - până la greață.

Certitudinea trebuie să dureze doar cât să-ți ștergi sudoarea de pe 
frunte, apoi trebuie să cauți o altă certitudine, o certitudine mai înaltă.

în general, certitudinea nu e altceva decât o presupunere care 
ne convine la un moment dat. Care are toate datele să ne satisfacă. 
Ea, ca totul în universul acesta al nostru care e relativ, e relativă. E 
clipa în care simți nevoia să faci un popas, să te sprijini de ea și, 
pentru acea clipă, să te simți măreț, total, atotputernic. Dar, atât!

Dacă clipa aceasta de popas se lățește, se lăbărțează acaparând 
Clipa cea mare care se cheamă viață, ești pierdut. Vei deveni un 
grandoman umflat de propria-ți suficiență, popositor perpetuu în 
brațele unei certitudini din ce în ce mai deteriorate.

Certitudinea e făcută pentru a te ajuta să urci.
Certitudinea e doar o treaptă pe care să-ți sprijini tălpile, 

genunchii, coatele, să te sprijini de ea căutând o alta de o altă 
altitudine, de o altă măreție. Mereu.

----------- ■

© Un polițist oprește o 
mașină, apoi - amabil - salută 
șoferul și-l invită să-și continue 
drumul.

- De ce l-ai lăsat să plece? - 
îl întreabă un coleg.

- Pe capota mașinii scria 
"General Motors”!

© - închipuiește-ți că i-am '
lăsat un bilet lui Pândele că de 
Sfântul loan trec pe la el, iar când 
m-am dus nu era acasă...

- înseamnă că a găsit biletul!

© Doi vechi prieteni se 
întâlnesc pe stradă:

- Trăiești?! Auzisem că ai 
murit...

- Și te mai crezi prietenul 
meu! De ce nu ai venit la 
înmormântare dacă ai aflat că am 
murit?

tot împreună...

© - La începutul căs
niciei noastre, dacă plecam 
pentru câteva ore, soțul meu 
se necăjea de parcă aș fi w 
plecat pentru totdeauna...

- Și-acuma?
- Acuma, dacă plec 

pentru două-trei ore se bucură 
de parcă aș pleca pentru 
totdeauna...

//►

ORIZONTAL: 1) Volume con
siderabile pentru somități în materie; 
2) Contextul definitoriu al unui termen 
de garanție; 3) Expresie uzuală pen
tru un câștig din pierdere; 4) Ipos
tazieri plastice alte toamnelor ba- 
coviene - Demonstrativ personalizat 
al gramaticii populare; 5) Vocabulă 
succintă indicând o paralelă - Șarje 
fulminante în efervescența muncii - 
Prezențe nelipsite în aula facultății!; 
6) Clasic element de atragere la pol - 
Plapume croite pe talia dorințelor; 7) 
Articole tratate pe larg în presă - 
Popasul imuabil al unui măr legendar; 
8) Refren monoton la căpătâiul țân- 
cilor - Surprize pregătite în spatele 
cortinei; 9) Glorie apusă în vechile 
cetăți nipone - Campion nedorit pe 
aleea solitudinii; 10) Generatoare de 
impulsuri cu multe ieșiri.

înțelepții 
printre noi

- "Sufletul se formează prin 
deprinderi și ajungi să gândești 
după cum trăiești".

Demostene

- “Fiecare te judecă după 
dânsul și, mai adeseori, ceva 
mai puțin decât dânsul." 

N.lorga

- "Oamenii se disting prin 
ceea ce arată și se aseamănă 
prin ceea ce ascund.”

R Vaiery

- "Moartea:... mister inex
plicabil, a cărui experiență zilni
că ar părea că nu a convins pe 
nimeni".

B. Constant

- "Neființa este consubstan
țială ființei, și întunericul, luminii." 

O. Cotruș

-"înțelepții mor, proștii crapă”.
B. Gracian

- "Fiecare om se poate so
coti creatorul lumii. Fiindcă 
lumea se naște și moare odată 
cu el".

T. Mușatescu

- "Nepăsarea e paralizia 
sufletului, e moarte prematură".

A.P.Cehov

- “Noi suntem clipa care 
trece prin poarta existenței".

Nlchlta Stănescu

CĂTRE
CORVNTENII

DIN DEAL
- a 3-a Epistolă -

p 
Mă!, voi credeți de Reformă « 
Că-i un fel de joc perfid *
Fără sens și fără formă? *
Că-i un fel de filodormă *
Deghizatâ-n suicid? I

Voi gândiți încet, pesemne, 
Sau nici nu gândiți deloc, 
Cât de mult poate sâ-nsemne 
0 Reformă să îndemne 
Lumea să se-arunce-n foc...

N-ați vrut, voi, Privatizare? 
Nu v-ați vrut occidentali? 
Nu voi scotoceați prin zare 
După-un pic de bunăstare 
Transformându-vă-n șacali?

Uite: se-ntâmplară toate, 
Dar, rămâne-un handicap 
Pentru cel ce azi nu poate 
Să dea viguros din coate: 
Smulsul părului din cap.

Dumitru HURUBĂ

/gemete (llll]l
Zgomotul apei în cădere 

este limbajul Niagarei vorbindu- 
ne despre eternitate, putere și 
frumusețe. Acest zgomot nu se 
aude nici măcar până în oraș 
pentru că este acoperit de zgo
motul făcut de automobile -pro
prietate personală a fiecărui 
american- care circulă zi și noap
te pe străzile orașului și care ne 
vorbesc despre bunăstarea po
pulației. Dar cred că “zgomotul” 
făcut pe seama vieții sexuale a 
președintelui Americii este sufi
cient de puternic să se audă 
până în România.

• Vuietul e mai puternic aici, 
presa, radioul și televiziunea își 
au mereu punctele fierbinți axate 
pe această temă: Clinton și 
Monica.

Se face mare tam-tam și 
sume uriașe de dolari sunt puse 
în joc. Părerile sunt împărțite. 
Cei câțiva americani pe care îi 
cunosc sunt de partea liniștii, a 
discreției și o condamnă pe Mo
nica considerând că urmărește 
doar publicitatea și banii și ar 
trebui să fie mai decentă, să se 
gândească întâi la populația țării 
și la bunul renume al Americii în 
fața întregii lumi. Sunt alții care îl 
condamnă pe Clinton, nu pentru 

•. _ ___

VERTICAL: 1) Specii de urzică utilizate în terapia 
metehnelor; 2) Intrat în corespondență la stabilirea unei 
legături; 3) însemnare consemnată pe marginea unei 
cărți - Cântecul înălțimilor într-un decor festiv; 4) Soi 
obișnuit de struguri țimpurii - Sunt într-o variantă a 
expresivității indigene; 5) Veșnic gură-cască la poarta 
sațietății - Mini-puști la maxi-vârstele prunciei; 6) 
Banderole sui-generis la livrarea cojoacelor - Moartea 
fără glorie a unei dragi intenții; 7) Promenadă discretă 
cu pași de reptilă - Bun conducător, lipsit total de inimă; 
8) Cuplaj sui-generis la cursele de formula doi - 
Deținătorii cheilor potrivite pentru încuietori; 9) Acțiune 
punitivă cu efecte degradante - Simbol de apartenență 
cu număr de ordine; 10) Inconsistența ideatică a unor 
aspirații absurde.

Dezlegarea careului “PALPABILE" apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) CUNOSCĂTOR; 2) ABANDONARE; 3) BINE- || 
ȚIPAT; 4) ACASĂ-NEȚI; 5) LUSTRA-TOP; 6) ll-ETER- II 
AR: 7) STA-AZOT-R; 8) TASA-IȚANI; 9) IȚITĂ-ORAR; .. 
10 CENUȘĂRESE. * •
— — _________________________

că ar fi avut o aventură extra- 
conjugală, pentru că nimeni nu e 
sfânt și asta i se poate întâmpla 
oricui -chiar și președinților de 
state- ci pentru că nu a recu
noscut de la început, a mințit pe 
cei care au avut deplină încre
dere în el.

Faptele în sine sunt puse la 
îndoială, lupta continuă, banii 
zornăie precum acest “zgomot" 
ce pare că urmărește interese 
financiare și politice în același 
timp. Și cum "time is money" se 
fac mari presiuni din toate păr
țile. Care va fi deznodământul, 
vom vedea, pentru că rufele 
murdare nu sunt spălate în fa
milie ci în fața tuturor ce locuiesc 
pe Terra.

Acesta poate fi un bun 
exemplu pentru toți sus-pușii 
acestei lumi și îi atenționează să 
fie mai atenți cui îi fac ochi dulci 
sau să-și țină instinctele în frâu, 
dar în același timp poate trezi 
mândria și imaginația femeilor 
care pot profita de pe urma 
șarmului lor în fața bărbaților cu 
mulți bani în buzunar.

Scandalul Clinton - Monica 
poate fi ultimul sau poate fi un 
exemplu bun de urmat. Rămâne 
de văzut, (-va urma-)

✓

Pagină realizată de 
Hie LEAHU, ina DELEANU, 

<--tin GAVRiLA GAVrQ A <jg MOLODEȚ
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MAT i'N 2 MUTAM
Controlul 
poziției:
Alb: Ra8, Db7, 
Tf5, Cd3
Negru: Rd6,
p:b5, e7

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Nf8 d4
2. Re6 mat
1. ... b5
2. Rd7 mat
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 
livadă pomi, Geoagiu Băi, 
30.000 lei/mp și bicicletă 
bărbătească Pegas. Prețuri 
negociabile. Tel. 216590, 
după ora 20.

• Vând casă, curte, grădină, 
gaze, canalizare, spațiu co
mercial, acces din două străzi, 
Dacia papuc. Tei. 230723 
(4707)

• Vând casă în Mintia,
semiremorcă 0,51, frigider Arc
tic, porumb știuleți. Tel. 
622476(3807) ' ’

• Vând apartament 3 ca
mere, telefon, cablu TV, etaj 
2, în Hunedoara. Tel. Alba lulia 
816417(3808)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, Gojdu, în 
fața Bisericii Baptiste. Tel. 
217782(3813)

• Vând apartament 2 ca
mere, lângă piață, convenbil, 
623710(3803)

• Cedez contract Cielo cu 
12.000 km. Tel. 220599, 092/ 
294258(4700)

• Cumpăr talon VW Trans
porter microbuz. Informații 
262013(4739)

• Vând VW Passat 1600 D, 
1983, stare foarte bună. Tel. 
220899(4738)

• Vând Mercedes Diesel, 
înmatriculat, fabricație 1990. 
Tel. 224848 (3801)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1988, Hunedoara, tel. 
722076(7060)

• Vând urgent Dacia 1310, 
recarosată 1998, tel. 247849, 
preț convenabil. (3558)

• Vând tractoare agricole, 
45 și 18 CP, tel. 247254 (3559)

• Vând tractor U445. In
formații la tel. 623453 sau 094/ 
841296(1745285)

• Vând bicicletă nouă 
Mountain Bike, 18 viteze, preț 
880 000 lei. Tel. 094530919.’ 

(OP).
• Vindem și montăm par

brize auto pentru autovehicule 
import și autohtone. Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 
219167(4708)

S-a reparat 
doar strictul 

necesar
Pentru că cea mai mare 

parte a bugetului local al co
munei Vețel a fost canalizată 
în acțiunea de introducere a 
gazului metan, nu au mai 
prea rămas bani și pentru 
alte investiții. Astfel că la că
minele culturale, la școli și la 
grădinițe s-a intervenit doar 
acolo unde a fost absolut ne
cesar. S-âu reparat cele 12 
sobe de la Școala primară 
din Muncelu Mic și sala gră
diniței din Mintia. în rest, re
parațiile necesare la alte 
școli ori cămine culturale cu

852145(4717)
• Vând jumătate repatriere 

sau aduc mașină la comandă. 
Tel. 094/247565 (4723)

• Vând parchet stejar, fag
etc. uscat, Oraștie, tel. 
241468.(3557) •__________

• Vând orgă Roland E 36, 
1200 DM și Roland E 15, 900 
DM. Deva, tel. 230485 și 
714899(5284)

• Vând grâu panificație. Tel. 
219116, seara (3805)

• Vând video recorder
Goldstar, nou, celular Sie
mens S 8. Tel. 229278 
(3806)

• Vând fax Samsung, scan
ner A4 Cameron, xerox A4 
Sanyo, imprimantă A4 
Schneider. Informații tel. 
711063(5496)

• Vând țuică de prună, preț 
15 000 lei/litru. Tel. 092/ 
329384(5495)

• Cumpăr societate comer
cială de producție cu activitate, 
înființată înainte de 31 de
cembrie 1994. Tel. 094/ 
561578,261687(3604)

• Vând abricht cu circular 
și motor 3 kW, 220 V, Ormin- 
dea, Băița, 216. (3811)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2 
camere, mobilat, telefon, cablu 
TV. Informații 214428 (3608)

• Tânăr salariat caut garso- 
nieră de închiriat în Deva. 
Informații tel. 283128.

OFERTE DE 
SERVICII

• ALTEX angajează ges- 
tionari la magazinul 
ALTEX - Hunedoara, în 
condițiile: studii medii, 
vârsta maximă 35 ani, 
domiciliui în Hunedoara. 
Acte necesare: copie 
după actele de studii, cur
riculum vitae, fotografie 
recentă. înscrierile prin 
fax 033/230817 sau prin 
poștă: Ștefan cel Mare, 6, 
Piatra Neamț, 5600. Relații 
la tel. 033-210671, Șef 
birou personal. (OP)

NOTS^INFOUMATII^OPINII
"probleme mai mici” au fost 
amânate pentru la anul, din 
cauza lipsei banilor.

Un fenomen 
curios

în majoritatea satelor co
munei Vețel a fost împărțit 
pământul și s-au eliberat ti
tlurile de proprietate. Excepție 
sunt satele Căoi și Bretelin 
unde eliberarea titlurilor de 
proprietate a fost împiedicată 
de neînțelegerile dintre să
teni. Un lucru curios în legă
tură cu alte neînțelegeri este 
că ele apar doar atunci când

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim: câștiguri 
cuprinse între 2.200.000- 
3.800.000 lunar. Posibilități 
rapide de promovare. Tel. 092/ 
440080,713962(5488)

• Angajăm agent comercial 
cu experiență, posesor permis 
de conducere. Tel. 092/281542, 
213169, seara. (4743)

• Angajez barman. Tel. 092/ 
294268,092/294258. (4746)

• Societate comercială oferă 
servicii de contabilitate. Tel. 
220898, între orele 8-16, sau 
620541, după ora 16. (3603)

COMEMORĂRI

• In data de 8 noiembrie 
se împlinește un an de la 
tragica dispariție a iubitului 
nostru fiu și frate

BOGARAS FRIDERIC
la numai 28 ani. Comemorarea 
în data de 10 noiembrie, ora 18 
la Biserica Catolică din Cean
găi. Nu te vom uita niciodată. 
Mama, tata și fratele. (3804)

• Astăzi, 7 noiembrie 
1998, se împlinesc 10 ani de 
când a rămas o amintire 
pioasă

PETRESCU RADU CIPRIAN
Sufletul lui blând se odih

nește alături de bunicii Radu 
Aristotel și Doina Rodica. 
Cei care i-ați cunoscut aprin
deți candela unui gând bun 
în amintirea lor. Dumnezeu 
să-i odihnească! Familia 
Petrescu. (5497)

SC CDRATRAM5 SA DEVA
Angajează

Vopsitor auto calificat
Cabină de vopsire ultramodernă, vopsele și tehnologie 

germană STANDOX.
Relații /a telefon 054/212160, interior 111.

r
vine comisia să măsoare par
celele și să facă titlurile de 
proprietate. în rest, atunci 
când comisia nu lucrează e 
liniște și pace și nimeni nu se 
ceartă și nu pretinde de altul 
nimic, iar oamenii își văd de 
treabă lucrându-și pământul.

La Mintia, s-a 
finalizat 

introducerea 
gazului metan 

în ultimii ani sume impor
tante din bugetul local al co

O mie de 
probleme, o 

singura 
investiție la 

Sarmizegetusa
Dialogul avut cu prima

rul comunei Sarmizege
tusa, dl Adam Corui, a avut 
ca subiect problemele spe
cifice administrării loca
lității. Bugetul primăriei 
este solicitat în prezent pre
ponderent pentru demara
rea unei investiții, singura 
la care locuitorii comunei 
visează de mult: introdu
cerea gazului metan. Bene
ficiari vor fi locuitorii din sa
tele Breazova, Hobița, Pău- 
cinești, Zeicani și reședința 
de comună, Sarmizege
tusa.

în acest an, pentru de
mararea lucrărilor au fost 
alocate 430 de milioane de 
lei, din care 30 de milioane 
au reprezentat venituri pro
prii ale primăriei. în viitoa
rele două luni, câte mai 
sunt până la finele acestui 
an, se va realiza racordul 
principal și stația de redu
cere a presiunii pe rețea. 
Investiția este planificată a 
se desfășura pe o perioadă 
de trei ani, valoarea ei to
tală, la prețuri 1998, fiind 
de 6 miliarde de lei. Șapte 
la sută din costurile lucră
rilor vor fi suportate de be
neficiari. Interlocutorul apre
ciază că, pentru încadrarea 
corectă în timp, în 1999 pri
măria va trebui să pri
mească minimum 2 mili
arde de lei de la buget pen
tru a se începe construirea 
rețelei.

Anul viitor vor fi alocate 
fonduri pentru demarareâ 
unui studiu de fezabilitate 
destinat unei alte investiții 
în zonă. Este vorba de intro
ducerea apei curente în lo
calitățile Hobița și Sarmi
zegetusa. Se va propune o 
soluție constructivă “prin 
cădere liberă”, care pre
supune costuri minime.

_____________________ i

munei Vețel au fost investite 
în lucrările de introducere a 
gazului metan. După ce în 
urmă cu câțiva ani s-a con-, 
struit și s-a dat în exploatare 
rețeaua de gaz în partea de 
jos a satului Mintia, recent 
au fost finalizate lucrările și 
în partea de sus a satului 
(Mintia 1), astfel că începând 
cu luna noiembrie toți locui
torii vor beneficia de gaz. In
vestiția a fost făcută în majo
ritate din bugetul statului, 
doar cinci la sută din costul 
lucrărilor (circa 600.000 de 
lei/familie) fiind suportat de 
populație. Lucrările de intro
ducere a gazului metan con
tinuă, rețeaua urmând a fi 
extinsă și în satul Vețel.

Cristina CfNDA

REMEMBER

1784. Râscoala lui 
Horea, Cloșca si 

Crisan9

Deva. Duminică, 8 noiembrie 
1784. Izbucnea răscoala lui Ho
rea. în urma atacului declanșat 
de către cetele de țărani asupra 
cetății Devei, sunt măcelăriți sub 
zidurile acesteia, în timpul luptei, 
72 de țărani.

Luni, 9 noiembrie 1784. în
tâmplările din această zi și cele 
ce vor urma par să anticipeze 
execuțiile publice din timpul Re
voluției Franceze, atunci când, 
după numai 
un deceniu, 
justiția se 
exprima prin 
glasul ghilo
tinei. Decapi
tarea - iată 
sentința pro
nunțată pentru răsculații prinși. 
Astfel, în finalul unei judecăți 
sumare, sunt condamnați la 
moarte 20 de țărani. Martirajul s- 
a desfășurat pe un loc din spa
tele cetății, în actualul cartier 
Viile Noi.

Marți, 10 noiembrie 1784. Alți 
14 nevinovați vor pieri în același 
mod. Numele acestora? Prin 
enunțarea lor, acum, și aici, 
gestul nostru se constituie într- 
un demers spre neuitare: Nicula 
Sîrbu, Nicula Petru, Onu Sanoc, 
Avram Fergheșiu, Ion Fergheșiu, 
Petre Petrescu, Constantin Jo- 
san, Lepădat Veraniu, Ion Părău, 
Tănase Rău, loja Hegeduș, Ion

o PARIURI fotbalistice btsccerAw 
în fiecare zi puteți câștiga Den!M^ecebal,bl.8,parter

300.000.000 leii lângă Galeriile de Arta, te!234048
CAMPIONATE HAȚISNALE: HS&ESSiSSțjr

STAREA MED/ULUJ
Privind calitatea factorilor 

de mediu în județul Hune
doara pentru perioada 25 
octombrie - 1 noiembrie 98

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au înca
drat în limitele admise prevă
zute de STAS-ul de calitate. 
Valorile maxime au fost înre
gistrate în zona Hunedoara la 
data de 31 octombrie atât pen
tru dioxidul de azot cât și pen
tru dioxidul de sulf. Valorile ma
xime la amoniac și fenoli s-au 
înregistrat pe aceeași zona în 
ziua de 28 octombrie:

- Pulberile în suspensie 
au avut pentru perioada men
ționată valori medii care se 
încadrează în limita admisă 
de 0,15 mg/mc aer/24h în toa- 
'te punctele de control. Pe zo
nele Paroșeni, Hunedoara, 
Călan valorile medii sunt foar
te aproape de limita admisă. 
Valoarea maximă care depă
șește și limita admisă s-a înre
gistrat pe zona Chișcădaga la 
data de 30.10.1998.

- Pufberile sedimentabile 
continuă să înregistreze de
pășiri ale limitei admise de 
17g/mp/lună în zonele Teliuc 
de 10,1 ori și pe zona Chiș
cădaga de 11,43 ori. Valoarea 
maximă la acest indicator a 
fost înregistrată pe zona 
Chișcădaga de 385,6gr/mp/ 
lună și reprezintă o depășire a 
limitei admise de 22,6 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab
sorbite se menține în limitele 
de variație ale fondului natural 

^^^dioactivitat^pentnHoți 

Dan, Filimon Grozav, Anton 
Schreiber. Sunt executați apoi, în 
același loc, 22 prizonieri cap
turați în timpul atacului curții ba
ronului din satul Binținți, astăzi 
Aurel Vlaicu. Se spune că osân- 
diții se îmbulzeau singuri sub 
paloșul călăului, decât să mai 
vadă scena înfiorătorului 
supliciu.

După numai o zi, în 11 noiem
brie 1784, Horea trimitea nobililor 

refugiați între 
meterezele 
cetății Devei 
celebrul 
ultimatum - 
program al 
m i ș c ă r-i i 
revoluționare 

de la 1784. Mormântul comun al 
celor 56 de mucenici este 
necunoscut. O primă încercare 
de localizare o face Francisc 
Hossu-Longin, care la începutul 
secolului nostru, împreună cu 
Nicolae Densușianu, reușesc o 
fixare a lui pe harta cadastrală.

în zilele noastre, după mai 
bine de două veacuri de la acele 
evenimente, memoria jertfei de 
sânge a lăncierilor lui Horea a 
fost reînviată prin ridicarea unui 
monument în curtea Catedralei 
ortodoxe române cu hramul “Sf. 
Nicolae" din Deva.

Dorin PETRESC

factorii de mediu analizați. 
Valorile medii obținute în 
această perioadă au fost de 
1,42 Bq/mp/zi la depuneri at
mosferice și de 1,22 Bq/mc/ 
aer la aerosolii atmosferici. 
Menționăm că pentru cei doi 
indicatori de calitate valorile 
de atenție stabilite sunt: de 
200,0 Bq/mp/zi și respectiv de 
10,0 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal 
de la unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui au 
pentru această perioadă o 
valoare medie de 1125,0 mg/ 
1 și o valoare maximă înre
gistrată la data de 27.10.1998 
de 1903,0 mg/1. Raportate 
aceste valori la perioada an
terioară rezultă o creștere a 
cantității de materii în sus
pensie pe râul Jiu cu 
397,0mg/l. pentru valoarea 
medie.

Pentru materiile în sus
pensie nu există limite sta
bilite la cele 3 categorii de 
calitate prevăzute în STAS-ul 
4706/88 privind calitatea ape
lor de suprafață, admiterea 
apelor uzate în receptorii na
turali efectuându-se în raport 
cu gradul de diluție. Vom reda 
totuși efectele pe care le poa
te provoca acest indicator 
dacă este deversat în cantități 
ce depășesc limitele stabilite 
de unitatea abilitată, situație 
specifică pentru râul Jiul de 
Vest în aval de orașul Lupeni 
și pe Jiul de Est în aval de ora
șul Petrila.

Agenția de protecție a 
mediului Deva
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Consiliul de Administrație al 
SC CRIȘBIJS SA BRAD

Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

în data de 22.11.1998, ora 10, la Clubul muncitoresc din Gurabarza 
- sala mică.

In cazul în care, la data de mai sus, adunarea nu va fi statutară 
se amână pe data de 08.12.1998, la locul și ora menționate mai 
sus. Procurile de reprezentare se depun la sediul societății până la 
data de 20.11.194)8.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. Goșa, 
nr.44 sau la telefon 054/651242, între orele 7-10.

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
ROMÂNO-GERMANĂ “UNITA” SA - 

SUCURSALA DEVA
Organizează

Concurs pentru ocuparea unui post de
INSPECTOR DAUNE AUTO

Condiții de participare:
> inginer, specialitatea mecanică auto;
> vechime minimă în specialitate de 5 ani;
> vârsta maximă 40 de ani;
> domiciliul stabil în Deva;
> permis auto categoria B.

Concursul se va organiza în data de 20.11.1998, ora 10, la 
sediul din Deva, str. Horea, nr. 17.

Informații suplimentare ta telefon 054/233719.

CREDIT BANK
DEVA

Vinde la licitație publică ce va avea loc în 
data de 10.11.1998, ora IO, la Judecătoria 
Orăștie, birou executori judecătorești:

teren intravilan (fost CAP) 6.000 
mp, situat în Dîncu Mic, preț pornire 
10.000.000 lei.

Informații suplimentare la telefon 211853 sau 
la sediul băncii.

OCAZIE,
CITATE PRIN

L LIBER

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI BRAD 
Anunță vânzarea prin licitație publică a 

următoarelor active provenite de la fostele 
CAP Brad și Mesteacăn:

O 2 grajduri inclusiv teren la Mesteacăn;
O 2 fanare la Mesteacăn;
O 6 fanare la Brad.

Licitația va avea loc în data de 18.11.1998, 
ora 10, la sediul Primăriei municipiului Brad, 
și se va repeta în fiecare săptămână, 
miercurea, până la vânzarea activelor.

Informații suplimentare la telefoanele 054/ 
650698; 650714, interior 18.

i CONSIUUL LOCAL M i 
MUNICIPIULUI gWP 

Anunță
Scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a 

unei suprafețe de teren de 15 mp din incinta Pieței 
agroalimentare Brad, în vederea amplasării 
unui chioșc special amenajat pentru 
desfacerea produselor din pește, inclusiv 
pește viu.

Licitația va avea loc în data de 27 noiembrie 
1998, ora 9, în conformitate cu prevederile HG 
1228/1992 și HG nr.140/1991.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria muni
cipiului Brad, camera 23, telefon 054/650880.

în caz de neadjudecare se va organiza o altă 
licitație în data de 4 decembrie 1998.

SC METAEOTEX SA DEVA
CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 
în data de 20.11.1998, ora 10. la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Alegerea cenzorilor;
2. Majorarea capitalului social cu terenurile societății 

pentru care se dețin certificatele de atestare a proprietății:
3. Discutarea contractelor de închiriere, leasing 

imobiliar, locație de gestiune și servicii în participate.

"Alegerile anticipate 

reprezintă singura alternativă 

pentru România”!
Conferința de presă desfă

șurată miercuri la sediul din 
Deva al Organizației județene a 
Partidului Național Român - prima 
de altfel după fuzionarea dintre 
Partidul Noua Românie și Partidul 
Democrat Agrar din România - a 
adus în prim plan situația eco- 
nomico-socială a țării care în 
opinia conducerii PNR va con
duce la alegeri anticipate în anul 
viitor.

Prin înființarea Partidului Na
țional Român se dorește consti
tuirea unui al treilea pol de pu
tere care să cuprindă forțele 
politice ale căror doctrine sunt 
apropiate de centru.

Fuziunea dintre PDAR și 
Partidul Noua Românie care a 
determinat înființarea PNR este 
un prim pas în realizarea unui 
nou pol de putere, aceasta fiind 
urmată de o nouă fuziune cu 
PUNR care se va realiza în pe
rioada următoare, precum și cu 
alte partide.

Aducând în discuție proble
mele fuziunii cu alte formațiuni 
politice, dl Gheorghe Dreghici, 
președintele Organizației jude
țene a PNR, a exclus - opinie 
personală a domniei dale - ase
menea demersuri cu partidele 
extremiste amintind în acest 
sens UDMR și PRM.

Cu toate că nu este un par
tid parlamentar, reprezentarea 
acestuia în teritoriu este foarte 
bună, astfel numai în județul Hu
nedoara are trei consilieri jude
țeni și șapte primari, iar la nivel 
de țară are nouă vicepreședinți 
ai Consiliilor județene.

Tot în cadrul întâlnirii cu presa 
de miercuri s-au mai făcut referiri 
la problemele dificile care privesc 
județul - mineritul și siderurgia - 
apreciindu-se că politica promo
vată atât de actuala putere - prin 
sistemul ordonanțelor prin care 
zeci de mii de oameni au fost dis- 
ponibilizați - cât și de Guvernele 
anterioare a fost extrem de pă
gubitoare, majoritatea oamenilor 
fiind în pragul sărăciei absolute.

O situație dramatică se men
ține și în agricultură unde lipsa 
unei strategii adecvate a demolat 
aproape tot ce a fost viabil, re
zultatul nefiind altul decât marea 
durere pe care a ajuns să o tră
iască țăranul român. "Utilajele 
încep să devină cotețe de găini, 
iar lipsa banilor nu le mai permite 
să poată derula lucrările la câmp 
fapt ce trebuie să ridice un mare 
semn de întrebare pentru actuala 
putere care conduce țara", s-a 
mai spus de către liderii orga
nizației PNR, miercuri, la Deva.

Cornet POENAR

HJn gosiP'Odlaiir..... 
ipolliicailliiffiicait

Eroism și veșnicie
“Această biserică s-a zidit 

în anul 1788. Turnul s-a pră
bușit în noaptea de 21/22 
februarie 1897, când un clo
pot s-a spart iar cel din 1799 
a rămas întreg până azi".

De la această inscripție 
aflată pe frontispiciul bisericii 
satului Teiu, comuna Lăpu- 
giu, zic oamenii, s-a "purces 
spre un nou lăcaș în perpetua 
și veșnica credință ortodoxă.”

Mai aflăm de la localnici 
și din literele încrustate în 
marmură că, prin 1924- 
1925, "cu sprijinul sătenilor 
sub preotul loan Șuiagă”... 
biserica a fost înzestrată prin 
darul multor credincioși.

Pe alt frontispiciu al bise
ricii aflăm cu mândrie că la 
10 noiembrie 1918, fiind revo
luție, sătenii și preotul Șuiaga 
au înființat în biserica satului 
Consiliul Național și Garda 
din Teiu, unde la 28 noiem
brie 1918 s-a cerut Unirea 
Transilvaniei cu România.

Au trecut anii, și iată că în 
1980, urmașul preotului, dr. 
Victor I. Șuiaga, dăruiește bi
sericii din Teiu o amintire 
eternă eroilor "căzuți pentru 
libertatea națională și drep-

tatea socială în războaiele 
mondiale 1914-1918 și 1919 
precum și din 1941-1945". 
Lista localnicilor din Teiu, jert
fiți pentru cauza comună, este 
impresionantă. în cele două 
războaie mondiale au murit 
nu mai puțin de 30 de "fe
ciori" ai satului cuprinși între 
18 și 37 de ani. în memoria 
celor 30 de dispăruți, același 
om de suflet și istorie care a 
fost dr. Victor I. Șuiaga con
cepe un panou care cuprinde 
tineri de vârste diferite - de 
la Popa losif lui Sente (18 
ani), la Oprișan loan lui Evuță 
lui Crîznicu (37 ani).

înainte de a-și da obștes
cul sfârșit, dr. Victor I. Șuiaga 
avea dorința să mai dăruiască 
satului câteva milioane de lei 
pentru ca un modest monu
ment să fie ridicat în memoria 
tinerilor străpunși de glonț. 
Dorința nu i s-a îndeplinit 
până acum. Dar sunt intenții 
de la urmașii urmașilor celor 
pentru care moartea prin ero
ism înseamnă veșnicie să 
clădească în sat simbolul 
veșniciei acestor eroi!

i/ie COJOCARU

Priceperea de a face cât 
mai multe lucruri, fără a 
apela pentru cea mai mică 
problemă ivită la alții, este 
binevenită în orice gospo
dărie. Se pare că într-o ase
menea situație fericită se 
află și familia dlui losif Corui 
din Sarmizegetusa. Dum
nealui a înființat cu 23 de ani 
în urmă activitatea de repa
rații tv în cadrul cooperativei 
meșteșugărești. Acum conti
nuă această muncă pe cont 
propriu în atelierul pe care-l 
are. în cele peste două dece
nii de muncă și-a făcut... o 
firmă, așa că îl caută oame
nii din împrejurimi, chiar și 
din județul Caraș-Severin la 
a cărui graniță se află co
muna. Solicitările pentru de
panarea televizoarelor nu 
lipsesc, dar dl Corui trebuie 
să aibă grijă să opereze cu 
tarife mici pentru manoperă 
în condițiile în care piesele 
de schimb sunt scumpe și 
oamenii nu stau prea bine 
cu banii.

Puțin mai recentă - de 17 
ani - este o altă preocupare 
a dlui Corui - stupăritul. Cele 
30 de familii de albine îi dau 
mult de lucru dar îngrijirea 
lor constituie și prilej de de
conectare pe lângă alte 
efecte “dulci" pentru cei doi 
copii și pentru întreaga fami
lie. Și, vorbind de stupărit, 
interlocutorul a insistat să fie 
menționat și vecinul său, dl 
losif Cordoș, care are 100 
de familii de albine și o mai 
îndelungată tradiție în dome
niu. Dar, având pământ, este 
și agricultor pe lângă prime
le două “calificări". La data 
documentării mai avea de 
recoltat porumbul și era îngri
jorat că din pricina umidității 

^solului nu se puteau face

arăturile și semănăturile de 
toamnă.

Discuția a alunecat pe 
nesimțite și spre alte pro
bleme, de interes general 
pentru locuitorii comunei: 
starea drumurilor, aprobarea 
introducerii gazului metan, 
lipsa acută de apă curentă 
pentru 20 de familii și posi
bilitatea introducerii ei prin 
cădere liberă, soarta tere
nurilor din jurul ruinelor ș.a. 
M-a surprins grija și buna 
cunoaștere a problemelor 
obștei. “Sunt și consilier" - a 
venit răspunsul. Această cali
tate dar și cea de locuitor al 
unei comune cu un statut sin
gular în țară (de fostă capi
tală a Daciei după ocuparea 
de către romani) îl face să fie 
supărat în legătură cu unele 
afirmații din presă cum că 
localnicii ar fi responsabili 
de distrugerea monumen
telor. “Dimpotrivă - m-a asi
gurat dl losif Corui, toți sun
tem pentru continuarea să
păturilor și ne mândrim cu 
descoperirile făcute”. Am 
mai aflat că vreo 10 familii 
și-au vândut deja pământul 
din jurul monumentelor mu
zeului.

Respect pentru vestigiile 
istorice care dau încărcătură 
aparte numelui localității dar 
și preocupări pentru soarta 
celor care acum trăiesc și 
trudesc aici am întâlnit și la 
alți oameni din Sarmizege
tusa. Acestea, împreună cu 
speranța că familii de la oraș 
se vor reîntoarce în sat (unele 
au făcut-o deja), le dau oa
menilor încredere că într-un 
viitor nu foarte îndepărtat co
muna lor va avea și alte do
tări, va fi și mai frumoasă.

Viorica ROMAN
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VREMEA
începând de duminică se anunță

(Urmare din pag. 1)

a \/remn
în țară vremea se va răci ușor. Cerul va fi temporar noros 

în regiunile sudice, unde pe alocuri va ploua, apoi în cele 
vestice, nordice și centrale, aici fiind de așteptat precipitații 
mixte. La munte, trecător, va ninge. Vântul va fi moderat în 
sud și est și va avea unele intensificări la munte. Local, se va 
produce brumă. Dimineața sunt condiții de ceață și valorile 
temperaturii aerului vor fi cuprinse între -3 și 7 grade, iar la 
amiază între 6 și 16 grade. Răcirea accentuată a vremii, 
începând de duminică, va determina precipitații sub formă 
de lapoviță și ninsoare.

z 
I
I 
I
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I
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Nu avem căldură...

i

I 
I
I 
I
I
I
I 

y

Locuiesc în blocul 4 A din Simeria (Asociația nr.3). Am achitat la 
zi cheltuielile pentru căldură și apă caldă, dar cu toate acestea în 
apartamentul meu este frig. Suntem bolnavi și în vârstă, soțul meu 
este paralizat și ne afectează foarte mult această situație. în centru 
și la parc s-a dat, dar noi rămânem întotdeauna fără. De ce atâta 
batjocură, de ce nu se aplică legea, de ce trebuie să suportăm noi, 
care avem achitate cheltuielile la zi, frigul?

Ana Co/ceru, Simeria, bloc 4 A, scara !, ap. 5.

Sprijin pentru 
comunitățile 

românești ortodoxe 
din Ungaria

Slujitor de seamă al bisericii ortodoxe, preotul dr. loan Octavian 
Rudeanu a fost trimis în Ungaria în anul 1985 ca bursier al 
Patriarhiei Române din București, mai precis la universitățile re
formate din Debreczin și Budapesta. A susținut, deopotrivă, cursuri 
la Catedra de filologie românească în perioada 1988-1993 și 
începând cu anul universitar 19981’99, deschide Catedra de istorie 
și spiritualitate ortodoxă la Universitatea din Budapesta.

în paralel cu munca la catedră, preotul I.O. Rudeanu a 
desfășurat o muncă susținută pentru renovarea bisericii ortodoxe 
din Mecherechi, comună majoritar ortodoxă, sprijinind pictarea 
sfântului lăcaș, precum și aducerea unui iconostas cu ajutorul 
Prea Fericitului Patriarh Teoctist, precum și a altor obiecte de cult 
oferite de familia sa.

Prin contribuție proprie, preotul I. O. Rudeanu și familia sa au 
oferit calendare ortodoxe românești, tămâie, smirnă, precum și o 
placă de marmură de 1,80/2 m pentru sfântul altar al bisericii din 
Chitighaz și o placă comemorativă în amintirea preotului Lutai 
Mladen din Cenadul unguresc. A oferit prapori, cărți, diverse obiecte 
de cult.

Sprijinul său s-a extins și asupra altor comunități ortodoxe 
românești din Ungaria, în număr de 20 din județele Bihari, Bichiș, 
Szeged, Budapesta ș.a. Tot atâtea gesturi de omenie, de patriot 
român. (M.B.)

Surprinzătoare față de 
pierderea suferită de moneda 
națională comparativ cu dolarul, 
marca germană sau alte valute 
ni se pare părerea exprimată de 
către guvernatorul BNR, dl 
Mugur Isărescu, care spune că 
nu trebuie să știe nimeni ce se 
va întâmpla cu leul până la 
sfârșitul anului. Cu alt prilej însă, 
când se referea la căderi severe 
ale leului, tot guvernatorul 
spunea că trebuie să fim cu ochii 
cât cepele, dar se vede treaba 
că acum totul este scăpat de 
sub control.

Dacă actuala putere pro
mitea în 1996 un nivel de trai în 
continuă creștere, că vor veni 
imedia’t investitori străini cu 8 
miliarde de dolari, că alți 8 
miliarde de dolari vor fi scoși din 
economia subterană, iar alte 
miliarde vor fi aduși din priva
tizare, iată că previziunile au 
rămas doar niște iluzii. Pe opt luni 
din acest an deficitul comercial 
s-a ridicat la peste două miliarde 
de dolari, cu 35 la sută peste 
nivelul din aceeași perioadă a 
anului trecut. Creșterea 
deficitului s-a realizat prin 
diminuarea exporturilor și 
sporirea importurilor. Deficitul din 
1998 s-a realizat la produse 
animaliere și vegetale, produse 
alimentare, ale industriei chimice, 
la piei crude și tăbăcite ș.a. în 
condițiile închiderii a numeroase 
capacități de producție din 
agricultură și industrie, lipsei de 
protecție a producției autohtone, 
este de așteptat să se ajungă la 
o astfel de situație din care cu 
greu se va mai putea ieși, având 
în vedere că în 1999 sunt 
scadente datorii externe de 
peste 2,2 miliarde dolari. Părerea 
dlui Vasilescu, șef cu imaginea în 
BNR, după care ar mai trebui să 
fie închise și cele 2000 de firme 
care mai dau pierderi, că este 
mai economic să nu mal 
producem nimic, apare cel puțin 
bizară. în loc să fie căutate soluții 
de revigorare, de performanță și 
de creștere a exporturilor, e mai 
simplu să închidem totul, potrivit 
opticii unor specialiști.

Abureala cu facilitățile 
fiscale, cu încurajarea capitalului

autohton, cu creșterea 
aportului IMM la formarea PIB, 
arată că nimeni nu face ochii 
cât cepele să vadă clar ce se 
mai'întâmplă cu economia 
românească, cu dobânzile 
înrobitoare practicate de către 
bănci, cu nivelul de trai al omului 
de rând, cu raportul leu/dolar și 
cu alte atâtea necazuri care nu 
se mai sfârșesc din viața 
bietului român.

TE>
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(Urmare din pag. 1) "Nu am dorit ca restructurarea
unei societăți care yestionează 
excedentul de active.

"Restructurarea este bună - 
mai spunea dl.ministru, ea s-a 
făcut fără circ, fără ieșiri publice 
(deși unii lideri sindicali au avut 
unele ieșiri critice). Nu am dorit ca 
restructurarea să devină un bâlci 
public, cu dispute zilnice pro și 
contra. Dacă ați observat, de circa 
două luni eu am ayut foarte puține 
ieșiri publice".

Tot referitor la acest subiect, 
s-a apreciat că nu există sindicat 
care să susțină o restructurare 
de asemenea proporții. S-a dat 
exemplu Valea Jiului, unde au fost 
disponibilizați 16.000 de oameni 
într-o perioadă relativ lungă, pe 
când la SNCFR, într-o noapte au 
fost disponibilizați aproape 22.000. 
La 30 septembrie aceștia erau 
salariați ai firmei, iar pe 1 
octombrie, nu.

Spicuim pe scurt și alte 
aprecieri ale dlui Traian Băsescu. 
•Din punctul de vedere al 
siguranței circulației, SNCFR-ul stă 
cel mai bine în Europa. Are cele 
mai puține victime nevinovate. De

sa devine un
20 de ani nu s-au înregistrat 
asemenea victime. "Nu aș vrea ca 
atâta timp cât sunt eu ministru să 
fie încălcată această realizare”. *în 
schimb, SNCFR-ul are o 
infrastructură proastă, în care nu 
s-au băgat bani să fie consolidată 
și modernizată. Tocmai de aceea 
este nevoie de limitări de viteză. 
De fapt, acesta a fost și unul dintre 
marile argumente ale restructurării 
căilor ferate. *CFR-ul era smgura 
cale ferată din lume 
nesubvenționată în partea de 
călători. Or, transportul de călători 
este foarte scump. Chiar mai 
scump decât transportul auto in
dividual Din.această cauză, 
subvenția statului în acest trans
port este de 50 la sută în unele țări 
vestice. *De puțină vreme, 
Guvernul a trebuit să "scrie” în 
bugetul de stat pentru prima dată 
"subvenții pentru transportul de 
călători”. Pentru următoarele trei 
luni subvenția ește de 1000 de

bâlci
miliarde de lei. • Viteza de 
modernizare a transportului de 
călători este dependentă de 
regularitatea cu care statul va 
plăti acești bani. • Dintr-o 
subvenție lunară de 300 de 
miliarde de lei, 100 de miliarde 
vor fi cheltuite pentru 
modernizări de vagoane. ’Dacă 
bugetul de stat ar vira ritmic 
suma destinată reparațiilor, în 
trei ani se va schimba evident 
fața transportului de călători din 
țara noastră.* în acest an s-au 
executat reparații capitale pe 
350 km de cale ferată. 
•Programul major în acest 
domeniu va începe la mijlocul 
anului viitor. Nu se va merge 
numai pe resurse proprii. Va in
tra în funcțiune un credit de 
220 000 000 de dolari pentru 
modernizarea tronsonului 
București-Brașov. Programele 
încep să se deruleze.

zi deschisă pentru 
copiii cu handicap 
instituționalizați

în perioada 7-9 noiembrie a.c., la Geoagiu Băi ți 
Simeria se desfășoară Seminarul Rețelei Naționale de 
Informare și Cooperare pentru Integrarea în Comunitate 
a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale (RENINCO), 
organizat de Centrul de pedagogie curativă Simeria și de 

România 
“Creșterea 

cu

Asociația Handicapaților Neuromotor 
filiala Hunedoara. Seminarul cu 
participării copiilor; o zi deschisă pentru copiii 
handicap instituționalizați" este realizat cu asistența 
tehnică și financiară a Reprezentanței UNICEF și a 
Asociației RENINCO din România. (G.B.J

K - . * . ■ . ---- ... --------------------------------------------------- =

din 
tema

- *

Fotbal și handbal 
feminin la Deva
Sâmbătă, de la ora 11, la 

Deva, Vega primește replica 
fotbaliștilor de la Minerul 
Motru. Un meci important 
pentru deveni, care și-au 
îmbunătățit mult jocul, fapt

dovedit în ultimele două 
partide.

Tot la aceeași oră, la Sala 
sporturilor din Deva are loc 
meciul de handbal feminin 
(Divizia A), dintre Uni
versitatea - REMIN- FAMOS 
Odorhei. (S.C.)

Festival de fanfară
Sâmbătă, 7 noiembrie, 

Biserica Creștină 
“Sf. Treime” din 
loc cea de-a patra 

Festivalului de 
pentru tineret

la 
Baptistă 
Deva are 
ediție a 
fanfară
“Forte fortissimo”. Mani
festarea, la care participă 
formații de gen renumite în 
tară, începe la ora 10. 
(G.B.)

(Urmare din pag. 1)

- începând de-acum câțiva 
ani, preocupările liceului nu 
mai sunt doar pentru clasele 
IX-XII, ci și pentru cete de 
gimnaziu, iar din acest an, în 
urma solicitărilor avute, există 
încă o clasă de a V-a. Știut fiind 
că modificările impuse de 
reformă vizează preponderent 
învățământul primar și 
gimnazial, cum s-a reușit și 
cum continuă aplicarea tor la 
clasele V-VIII?

- Principalele probleme au 
apărut pentru noi la clasele a V- 
a, în privința disciplinelor 
opționale, unde s-au manifestat 
numeroase și diverse opțiuni 
ale elevilor, pe de o parte, aje 
părinților, pe de altă parte. în 
final au fost alese, prin votul 
acestora din urmă, limba 
germană (la care avem, în 
sfârșit, un cadru didactic 
calificat) și informatica, ținând 
seama că elevii au la dispoziție 
în laboratoare 20 de

(Urmare din pag. 1)

formează lumea nevăzută, este 
pentru a-L slăvi neîncetat pe 
Dumnezeu. Apoi pentru a împlini 
întru toate vota Lui, pentru a face 
cunoscută oamenilor voia lui 
Dumnezeu și pentru a ajuta pe 
oameni să împlinească 
poruncile Lui.

Sfinții Părinți, însă, au fixat o 
zi de cinstire închinată sfinților 
îngeri, și arhangheli pentru că ei 
ne ajută să cunoaștem voia 
Domnului și s-o putem împlini. 
Această zi este astăzi, 8 
noiembrie, pentru că numărul 8 
este simbolul vieții veșnice; iar 
noiembrie este a noua lună de la 
creație care s-a săvârșit în luna 
martie ca un simbol al celor nouă 
cete îngerești.

Sfinții Arhangheli sunt în 
număr de șapte, care stau 
înaintea tronului slavei lui 
Dumnezeu, după cum spune 
însuși Sf. loan Evanghelistul: 
,,loan, celor șapte Biserici care 
sunt în Asia... și de la cele șapte 
Duhuri care sunt înaintea 
scaunului Lui’’ (Apoc. 1.4) și 
aceștia sunt: Mihail, Gavriil, 
Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil, și 
Varahiil. Fiecare arhanghel are 
o anumită misiune divină de 
îndeplinit."

Mihail, ce se tâlcuiește 
,,puterea lui Dumnezeu’’ este

Reforma și performanțe la Liceul 
Teoretic “Aurel Vlaicu Praștie

calculatoare. Tot părinții au 
hotărât, de această dată prin 
consimțământ scris, pentru 
orele de religie ale copiilor; dacă 
la gimnaziu sunt cuprinși toți 
elevii, în schimb, la liceu, pe 
măsura trecerii spre anii mai 
mari, scade numărul celor care 
au religie în orarul săptămânal.

Desigur că, în ansamblu, 
reforma învățământului țin
tește aspecte mai complexe 
și profunde, de la aerisirea 
manualelor și a programelor 
școlare, până la schimbarea 
atitudinii, dascălului, care 
trebuie să devină un 
îndrumător al muncii elevului, 
nu doar un “propovăduitor" al 
unei discipline sau alteia.

- Cum rămâne însă cu 
susținerea materială a reformei, 
cu dotările pe care le presupune 
un proces de învățământ ce 
tinde a fi modern ?

- E suficient să mențio
nez că după ’89 practic nu s- 
au mai fabricat mijloace cu 
specific didactic Iar fon
durile sunt cele care sunt, 
adică foarte limitate. Anul 
trecui liceul nostru a mai 
primit, totuși, câte ceva de 
la Inspectoratul Școlar, dar 
în acest an singurele achi
ziții au fost cele obținute din 
venituri proprii. Luna 
trecută, spre exemplu, am 
cumpărat 4 calculatoare, în 
valoare de 20 milioane de lei.

- De unde venituri proprii, 
die director?

- Din închirieri de spații - 
în curtea școlii (pentru 
chioșcuri), în internat și 
uneori cantina. Este al 
treilea an de când nu mal 
avem elevi în internat, cei 
din alte localități preferând 
naveta, care, financiar, se 
dovedește mai avantajoasă.

sfwmt
mihail si caa/rlil

♦
voievodul oștilor cerești și cel 
dintâi din .eata Sfinților 
Arhangheli. El poartă sabie de foc 
și are slujba de a păzi legea lui 
Dumnezeu și de a birui puterea 
vrăjmașilor. Când Lucifer a greșit 
în cer și a început a cădea 
mulțime de îngeri, atunci toate 
puterile cerești tulburăndu-se, a 
stat Arhanghelul Mihail în mijloc 
și a strigat: ,,Să luăm aminte!" Din 
clipa aceea a încetat căderea 
îngerilor, căci toți luând aminte 
la glasul lui și la greșeala 
îngerilor răi, au căzut înaintea 
slavei lui Dumnezeu, preamărind 
numele Lui, Gavriil ce se 
tâlcuiește ,,Bărbat-Dumnezeu" - 
este arhanghelul bunelor vestiri 
de bucurie, care are misiunea de 
a vesti oamenilor tainele cele mari 
dumnezeiești. El nu mai poartă 
sabie de foc, ci crin de neîntinat 
bucurie. El este foarte dulce și 
plin de dumnezeiască blândețe. 
Pentru aceasta a și fost ales și 
trimis de Dumnezeu la Fecioara 
din Nazaret să-i vestească taina 
cea mare a întrupării Domnului. 
Tot el a adus vestea zămislirii 
Maicii Domnului dumnezeieștilor 
părinți loachim și Ana. El a vestit

în templu Sfântului Zaharia că 
va naște la bătrânețe pe Sf. loan 
Botezătorul. El a adus vestea 
bună Anei, mama proorocului 
Samuil.

Sfântul Gavriil ocrotește pe 
fecioare, acoperă pe mame, 
păzește pe prunci, duce 
rugăciunile cele fierbinți la 
Dumnezeu și aduce înapoi 
împlinirea cererilor. El slujește 
tainelor celor mari și ajută la 
înmulțirea și mântuirea 
neamului orhenesc.

în țara noastră, cultul 
sfinților îngeri și Arhangheli 
Miliaii și Gavriil este foarte 
dezvoltat. Numeroase sunt 
bisericile cu hramul sfinților 
Arhangheli, numeroși sunt și 
credincioșii români care le 
poartă numele. în multe case 
se vede icbana Sfinților 
Arhangheli și nu puțini din bunii 
noștri creștini citesc acatistul 
lor. Părinții noștri aveau mare 
evlavie și pentru îngerii păzitori 
pe care-i primeau de la botez 
și se îngrijeau cu mare atenție 
să nu facă vreun păcat ca să 
nu alunge de la ei pe îngerii 
buni.
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