
“Salonul editurilor 
hunedorene” 

și “Târg de carte”
fn zilele de 5-6 mai a. c., ia 

Galeriile de artă “Forma"din 
Deva se deschide “Salonul 
editurilorhunedorene", ediția 
a iV-a, și “Târgui de carte", 
organizate de Inspectoratul 
Județean Hunedoara pentru 
Cultură, Biblioteca județeană 
“Ovid Densusianu" și SC 
Rețeaua librăriilor “Bibliofor"

SA Deva. Participă edituri din 
județ și din țară. Deschiderea 
manifestărilor va avea loc în 
data de 5 mai a. c., ora 10, în 
cele două zile existând 
posibilitatea de vizitare între 
orele 7-20. Editurile din județ 
și din țară vor lansa, cu acest 
prilej, numeroase titluri de 
cărți. (M.B.)

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

în legătură cu criza din Kosovo

Declarația dlui Petru Șteolea, deputat 
de Hunedoara, la Adunarea 

Parlamentului Consiliului Europei
D-le Președinte,
Stimați colegi,

in lumea de azi, în care universalitatea pătrunde în toate 
domeniile - în economie, social, politic - separatismul și 
exclusivismul, pe orice criteriu s-ar manifesta, reprezintă o 
piedică în calea progresului general al unei țări, devenind, în 
același timp, o slăbiciune a entităților ce tind la aceasta.

Separatismul pe baze etnice sau religioase este generator de 
nesiguranță, suspiciune, sărăcie, foamete, conflicte ce pot duce la
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dispariția unor entități naționale, etnice sau religioase. Din aceste 
motive conflictele ce apar pe aceste motivații trebuie prevenite sau 
stinse în faze incipiente, pentru a nu se transforma în tragedii 
umane de proporții, așa cum este astăzi cea din Iugoslavia.

Astfel, consider că utilizarea forței împotriva statelor care se 
confruntă cu conflicte etnice, înainte de a se fi epuizat toate 
demersurile diplomatice, este o mare greșeală. Substituirea forței 
diplomației cu “diplomația forței” - dacă există așa ceva - 
constituie o gravă eroare.

(Continuare în pag. 2)
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SURSELOR DE FINANȚARE
producție aparținând combi
natului din Călan. N-am reușit 
să încheiem nici un contract 
de închiriere în acest timp, 
hala vizată ajungând astăzi 
într-un asemenea hal de 
distrugere încât considerăm 
ca fiind nerentabil să mai 
accedem în acel spațiu din 
cauza cheltuielilor de 
renovare pe care acest lucru 
le-ar presupune. Mai există o 
ofertă de spațiu din partea 
Cooperativei meșteșugărești 
din Călan, dar pe lângă cele 
400 de milioane pe care le cer 
mai trebuie să cheltuim cel 
puțin încă o dată pe atâta ca 
să facem acel spațiu 
funcțional”, precizează inter
locutorul. Din cauza limitării 
producției, firma a fost nevoită 
să refuze comenzi de peste 
10 tone de cuie pe lună, spațiul 
de producție, ce se află în 
curtea unei case, fiind

PAGINA III
De toate 

pentru toți
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(SSfhărbătoarea intema- 
îjș^Ețională a muncii. O 

zi de solidaritate afectivă a 
celor care muncesc. 
Hotărârea de a se sărbători 
această zi a fost luată la 
primul congres, de consti
tuire, ai Internaționalei a H-a 
(Paris, 1889), în amintirea 
muncitorilor din Chicago (1 
mai 1886). Ziua de 1 Mai a 
fost sărbătorită pentru prima 
oară în 1890 în Austro- 
Ungaria, Belgia, Franța, 
Germania, Italia, România...

Pentru români, ziua de 1 
Mai, înainte de 1989, era o zi 
de sărbătoare a muncii, a 
primăverii și florilor, în care se 
ieșea ia iarbă verde. După '89, 
semnificația sărbătorii s-a

stins. rămas doar 
Armindenul. In locul ei, 
pentru cei mai muiți, în sub
conștientul tor s-a instalat 
deruta generată de 
schimbare, de tranziția ta 
economia de piață. Reperele 
de o viață oferite de societate, 
dispar. Vor trece ani până se 
va contura o nouă ordine a 
valorilor, până când lucrurile 
vor intra într-o matcă 
firească care generează 
siguranța zilei de azi și de 
mâine. Cu timpul vor apărea 
alte repere, tot atâtea jaloane 
care să-i conducă în viață pe 
oamenii din această țară, să 
îi ajute să creadă în ce va, să 
respecte ceva. Altfel...

Minei BODE A

Cri
A șa cum țăranul român își 

r*lucrează peticul de 
pământ prin mijlocirea anima
lelor de povară, în plină eră a 
mecanizării, robotizării și 
informatizării, o altă emblemă a 
retardării noastre economice, la 
fel de sugestivă, deși plasată în 
alt plan, este reprezentată de 
sursele de finanțare a 
afacerilor românești mici și 
mijlocii. Practic, după naștere și 
maturizare, marea parte a 
afacerilor autohtone rămân 
departe de oportunitățile de 
dezvoltare pe care de multe ori 
piața le oferă. Veniturile proprii 
sunt prea mici pentru a da 
posibilitatea achiziționării unor 
spații de producție sau utilaje 
de generație mai nouă.

Un exemplu în sensul celor 
scrise mai sus am întâlnit în 
localitatea Streisîngeorgiu. 
Acolo ființează, de câțiva ani, o 
mică fabrică de cuie. Pornind de 
la TEX-uri de 14 mm, până la 
piroane de 250 de mm, făbricuța 
produce peste 20 de tipo-

dimensiuni de cuie. Ajunsă la 
maturitate, afacerea asigură o 
producție de 6-7 tone de cuie 
lunar, cu desfacere în mai multe 
județe. întreprinzătorii au 
achiziționat două mașini 
performante de făcut cuie, care 
au o capacitate de 500 de 
kilograme de cuie în 8 ore. 
Neavând “aranjată” desfacerea 
prin “unchi” sau “nepoți” cu 
funcție în coloșii industriali ai 
județului, coloși ce sunt, în 
detrimentul lor, veritabile firme- 
mamă pentru numeroase SRL- 
uri, “prietenii știu de ce", cei trei 
acționari ai societății “Prefal 
Rom" nu-și permit să mizeze 
decât pe calitate în promovarea 
producției. Din păcate, ne 
mărturisește dl Octavian 
Glențoaica, unul din acționarii 
firmei, nu se poate concretiza 
sub nici o formă un vis mai 
vechi, acela de a avea o hală 
proprie de producție. “ De ani de 
zile ne interesăm și facem 
demersuri pentru a obține 
accesul într-un spațiu de

A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)
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• Patru români 

ajung la Polul Sud. 
Scoși din container 
ei declară că 
vroiau... în Italia.

OFERTA SPECIALA
în perioada 01.04.1999 - 01.05.1999 

achiziționând un echipament complet (centrale 
termice și materiale) pentru o instalație de 

încălzire de la mag. Economic al SC Universal 
Imp-Exp SA Deva, firma vă asigură proiectarea și 

execuția instalației. MANOPERA=0.
Bereta, Valliant, Junkers, Wolf, Riello, Omnitech, 

Ferolli, Lamborghini, Viessmann, Buderus etc. 
Primele la capitolul calitate.

și în 60 RATE
10 ani garanție pentru lucrări cu certificat, 

k Tel/fax: +4 054 231950; +4 054 227328. y 
v- -- —- ............

Jk BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A. 
SUCURSALA DEVA

Pune in vânzare, începând cu data de 3 mai 1999

Puțină lume știe că o parte 
însemnată din locuitorii orașului 
Simeria se confruntă cu mari 
probleme datorită infiltrațiilor de 
apă din Canalul Strei. Deși, la 
nivelul orașului s-a aprobat un 
proiect ce vizează refacerea 
întregului curs al Canalului 
Strei, lucrări ce totalizează, în 
prezent, mai bine de 32 
miliarde'de lei, pentru acest an

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scrisoare deschisă

CERTIFICATE DE DEPOZIT PENTRU CREDINCIOȘI 
Și

CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT

REFACEREA 
CANALIZĂRII LA 

SIMERIA POATE 
DURA PESTE 
50 DE ANI

s-au alocat din bugetul local 
doar 600 de milioane de lei.

Lipsa banilor de la buget 
„împinge" finalizarea integrală a 
lucrărilor de reabilitare 
Canalului Strei, dacă banii 
la bugetul local rămân 
actualele limite, la peste 50 
ani, timp ce va da bătaie
cap cel puțin încă la 13 primari 
de acum înainte.

Sărăcia bugetului local 
determină imposibilitatea 
rezolvării unei probleme acute 
pentru câteva sute de case din 
Simeria care sunt mereu 
supuse deteriorării și infiltrațiilor 
din Canalul Strei. (C.P.)

a- 
de 
în 
de 
de

către președintele FPS
Având în vedere faptul că se vor scoate acțiunile FPS-ului de 

la SC Ardealul SA Deva la vânzare, pentru transparența 
tranzacției, prin prezenta vă rugăm a lua măsura de a obliga 
FPS DT Hunedoara - Deva a alege formula de vânzare în sistem 
de licitație cu plic închis și nu prin vânzare pe piața RASDAQ 
așa cum intenționează FPS-ul local.

Având în vedere faptul că FPS-ul local susține fățiș, prin 
acțiunile ce le-a desfășurat până acum, anumite persoane 
interesate în cumpărarea pachetului deținut de FPS la această 
societate cât și faptul că SIF Banat Crișana, deși a avut o ofertă 
de cumpărare mai mare, a vândut totuși acțiunile ce le deținea la 
SC Ardealul SA Deva pe o ofertă mai mică, pe piața RASDAQ în 
pachete sub 5% din acțiunile societății pentru a nu Fi nevoiți 
conform Legii 52/ 94 să facă ofertă publică de vânzare cu condiția 
de receptare a minimum 100 de persoane nedeterminate în vreun- 
fel de autorul propunerii, iar cel care a cumpărat să facă ofertă 
de cumpărare în aceleași condiții.

Am solicitat sprijinul CA al FPS București prin două memorii 
din care unul înregistrat sub nr. 1/ 7652/ 26.10.1998, precum și 
Ministerului Privatizării prin memoriul înregistrat sub nr. 5062/ 
26.10.1998, nici până în prezent nu am primit nici un răspuns, 
deși am anexat peste 200 file acte in copie xerox, cu care 
justificam temeinicia celor sesizate de noi și anume:

• La 20.12.1997 FPS - DT Hunedoara - Deva prin 
reprezentantul său în AGA și asistat de dl. Magda, delegat de 
FPS - DTHunedoara - Deva pentru această ședință AGA, votează 
pentru încheierea a șase contracte de leasing. Deși PV de ședință 
precum și hotărârea ce a fost luată cu această ocazie a fost 
comunicată FPS - DT Hunedoara - Deva și publicată în M. Of., 
aceasta nu a fost contestată de FPS - DT Hunedoara - Deva.

cu scadență la 90 de zile și 
dobândă fixă de 75% pe an.

• Certificatele au valori nominale de: 100.000 lei; 500.000 lei; 
1.000.000 lei; 5.000.000 lei; 10.000.000 lei precum și multiplii acestora. 
•Operațiunile cu aceste certificate nu sunt supuse comisionarii.
• în cazul răscumpărării certificatelor înainte de scadență, se va 
bonifica dobânda la vedere pe perioada scursă de la emitere.

(Continuare în pag. 8)

Aprovizionarea pieței din Căian este 
slabă, prețurile Sunt mari

produse. Adevărate expoziții ce 
etalau de la produse 
agroalimentare, la articole 
vestimentare și accesorii, 
ochelari, obiecte pentru 
decorațiuni interioare și de uz' 
gospodăresc, cât și casete au
dio. în mijlocul platformei sunt 
amplasate mesele la care vând 
producătorii agricoli, majoritatea 
veniți din satele învecinate 
Călanului. Melodii - unele de bună 
calitate, altele mai stridente - 
întrețin o atmosferă de bună

■ n Călan, piața se află
■ amplasată în “orașul 

nou", în preajma școlii generale, 
în pofida dificultăților economice 
ale combinatului și deci a 
scăderii continue a puterii de 
cumpărare a populației, am avut 
surpriza să constatăm zilele 
trecute, când ne-am oprit în 
acest loc, o animație cu totul 
deosebită. De jur-împrejurul 
oborului se aflau amplasate zeci 
de tara*be și chioșcuri, unde se 
ofereau cele mai diverse

dispoziție după părerea unora, 
dar deranjante pentru unii 
locatari din vecinătate. Există 
și bufete la mesele cărora, 
amplasate în aer liber, bărbați 
de diferite vârste își omoară 
timpul în fața unei halbe de 
bere.

“Aprovizionarea pieței 
este cam slabă, prețurile sunt 
mari - afirma dna Ramona

Estera SlNA
(Continuare în pag. 2)
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Declarația dlui
I

Petru Șteolea
(Urmare din pag. 1)

Dacă la un moment dat se exprimă opinia că blocurile militare nu 
reprezintă soluția ideală pentru menținerea păcii, se poate afirma, cu 
suficiente argumente, că nici existența unui jandarm internațional nu 
este soluția de menținere a păcii și echilibrului.

Modul cum se încearcă să se rezolve, prin forța militară, problema 
Iugoslaviei și a provinciei Kosovo, nu face altceva decât să o 
prelungească într-un sângeros război care, mai devreme sau mai 
târziu, va antrena în conflict și alte state. Cine poartă răspunderea 
pentru acest conflict? In nici un caz numai Miloșevici, parlamentul 
Iugoslaviei, sârbii sau albanezii. O mare răspundere revine celor ce 
cred că problemele regiunii se pot rezolva prin forță, peste capul 
popoarelor, încălcându-se grosolan normele de drept internațional 
înscrise în Carta ONU. Pierderile de vieți omenești afectează toate 
părțile: albanezi, sârbi și, de asemenea, români în regiunea Voivodina.

Pentru a se ajunge la o soluție diplomatică viabilă de rezolvare a 
conflictului din Kosovo, cred că este necesar să se rezolve, sub 
auspiciile ONU, trei condiții:

1. Oprirea bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei.
2. Dezarmarea UCK și a altor formațiuni paramilitare;
3. Oprirea operațiunilor militare ale armatei iugoslave și retragerea 

acesteia din Kosovo.
Fără aceste trei premise, la care proiectul nostru de recomandare 

ar trebui să facă referire, pacea pentru Iugoslavia este departe; 
pierderile de vieți omenești, dramele refugiaților vor amplifica 
conflictul, implicit extinderea pe o arie mare, implicând în el state din 
regiune, cât și din afara ei.

Mulțumesc,
Strasbourg, 28 aprilie 1999

Cu o întârziere de 3 luni.
Ministerul Sănătății a dat 

drumul listei

Biserica satului în satele ardelene, dar nu 
numai aici, bisericile sunt 
așezate în locuri înalte, pe 
ridicături de pământ în așa fel 
încât să fie văzute de la mari 
distanțe, iar dangătele clopotelor 
acestora să acopere suprafețe 
întinse. Și mai era un scop al unei 
astfel de amplasări: să-i anunțe 
pe săteni asupra unor primejdii 
și evenimente de interes local 
sau mai larg.

Prin specificul muncii 
noastre - am bătut și batem în 
lung și-n lat meleagurile 
hunedorene și cu prilejul 
diferitelor evenimente: sfințiri de 
monumente, aniversarea unor 
evenimente, târnosirea unor 
lăcașuri, inaugurarea diverselor 
obiective de interes public ș.a. - 
am intrat în multe biserici sătești, 
așa că scriem - în cunoștință de 
cauză. Să ne referim la câteva 
cazuri concrete. Biserica din 
Trestia, comuna Băița, este 
așezată pe o stâncă, se urcă 
pe o potecă până la ea sau pe o 
ocolire mare. Un boier al satului 
ce locuia pe cealaltă parte a văii 
a tras o pasarelă între casa lui 
și biserică pe cabluri groase. 
Pasarela nu mai există la ora 
actuală, dar oamenii în vârstă din 
Trestia își mai aduc aminte de 
ea. Biserica este o clădire solidă, 
foarte bogată în icoane și în 
picturi cu scene de istorie a 
ortodoxiei.

Tot pe locuri înalte - de 
unde domină împrejurimile - 
sunt situate și lăcașurile sfinte 
din Toplița, Hărțăgani (Băița), 
Bârsău (Hărău), Bulzeștii de 
Sus, Almașu Sec (Cîrjiți), 
Vălișoara și foarte multe altele. 
Bisericile sunt micuțe, bătrâne, 
deoarece ortodoxia este 
săracă, ea nu capătă ajutoare 
decât foarte rar și mici. Ea 
trăiește aproape exclusiv din 
contribuția enoriașilor. Asta nu 
înseamnă că ele sunt neglijate. 
Din tot mai micile venituri de 
care dispun - mereu mai mici 
în perioada grea a tranziției - 
oamenii pun mână de la mână 
și întrețin lăcașurile de cult. La 
Hărțăgani, Vălișoara etc se 
ridică biserici noi. în ultimii ani 
s-au efectuat reparații capitale 
- retencuirea exterioară, 
refacerea picturii ș.a. - la 
foarte multe biserici din județ. 
Să fie aceste aspecte 
argumente în spiritul ideii că 
biserica românească va fi ce 
a fost, de-a lungul istoriei 
frământate la români, în 
momente grele în fruntea 
oamenilor, factor de unitate și 
educație creștină chiar mai 
mult decât atât? Sperăm, spre 
mai binele acestei nații, mult 
iubitoare de Dumnezeu și de 
cele sfinte.

Traian BONDOR
/

medicamentelor compensate
Mult așteptata listă de medicamente compensate a fost 

semnată de Hajdu Gabor, ministrul Sănătății, și Andrei 
Gherghinescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate. Acesta este un prim pas până la apariția în farmacii a 
noii liste cu aproape 265 de produse. Lista urmează să 
primească avizele Colegiului Medicilor din România și al 
Colegiului Farmaciștilor. După aceea, odată cuprinsă în contractul 
- cadru (de furnizare a serviciilor medicale), lista va trebui 
aprobată de Guvern și de unele ministere. După cele mai 
optimiste estimări, noua listă va fi publicată în MO, cel mai curând 
la sfârșitul lunii mai, cu o întârziere de aproape 4 luni. Până 
atunci, rămâne valabilă vechea listă de medicamente 
compensate (a fostului ministru, loan Bruckner).

ROMÂNIA CONSIOERÂT 
INOPORTUNĂ O INTERVENȚIE 

TERESTRĂ ÎN IUGOSLAVIA
Autoritățile române apreciază că o acțiune terestră 

a Alianței Nord-Atiantice împotriva Iugoslaviei ar 
reprezenta o escaladare a conflictului, cu impact 
negativ asupra statelor din regiune, au declarat surse 
diplomatice române. Cadru! legal al unei eventuale 
staționări a trupelor NATO în România pentru 
pregătirea unei intervenții terestre în Iugoslavia este 
raportat ia Constituția României, iar o asemenea 
decizie trebuie aprobată de parlament și necesită 
discutarea unui Memorandum între ceie două părți, au 
precizat sursele citate. (Mediafax)

f .......... N
Spre deosebire de România, care a acceptat

imediat
Parlamentul Bulgariei a amânat 
votul privind deschiderea spa

țiului aerian bulgar aviației MATO 
Parlamentul bulgar a anunțat că a amânat, cu o săptămână, 

votul, prevăzut a se desfășura, în legătură cu deschiderea 
spațiului aerian bulgar pentru aviația Alianței Nord-Atlantice, 
informează AFP. Parlamentul urmează să garanteze deschiderea 
spațiului aerian bulgar, propusă de către guvernul condus de 
primul-ministru Ivan Kostov. Consultările cu NATO continuă pe 
tema modalităților tehnice de survolare a Bulgariei de către 
avioanele NATO. Sofia încearcă să obțină maximum de garanții 

k de securitate pentru aviația civilă, potrivit presei bulgare.

AFACERI (Urmare din pag. 1)

PLAFONATE
(Urmare din pag. 1)

impropriu funcționării multi- 
schimb. Dl Octavian Glen- 
țoaica apreciază că dacă 
creditul în România va deveni 
un bun accesibil micilor 
întreprinzători, acest lucru va 
fi unul din factorii de bază ai 
dezvoltării economice. “în 
ipoteza că aș putea contracta 
un credit rezonabil ca 
dobândă pentru cumpărarea 
unui spațiu adecvat de 
producție, dintr-un foc aș 
putea desface 17-18 tone de 
cuie lunar, aș lucra pe trei 
schimburi și aș fi în măsură 
să creez, chiar din prima 
fază, 6 noi locuri de muncă. 
Dacă am face un calcul 
sumar și am însuma locurile 
de muncă pe care le-ar putea 
crea sectorul privat în ipoteza 
că ar fi puțin sprijinit, cred că 
o mare parte din problemele 
protecției sociale în România 
ar dispărea prin angajările 
făcute de IMM”, a mai adăugat 
dl Octavian Glențoaica.

Tăușan. Eu prefer să-mi fac 
cumpărăturile din Hunedoara, 
unde găsesc produse mai 
ieftine”. De aceeași părere era 
și dna Elena Macarie. Ambele 
interlocutoare ne-au spus că 
sunt profesoare la școala de 
alături și că gălăgia din piață, 
muzica amplificată de boxe 
deranjează cursurile. în plus, pe 
gardul instituției sunt înșiruite 
zeci de tablouri sau covoare.

Notăm și câteva prețuri: 
laptele - 3000 lei litrul, ouăle 800 
lei bucata, ceapa 3000-3500 lei/ 
kg, cartofii 2500 lei kilogramul, 
fasolea boabe 6000 lei/kg, ceapa 
verde 1000-1500 lei legătura.

“La noi, în Călan, produsele 
agroalimentare sunt mai scumpe 
decât în alte orașe”, spunea și 
dna Cornelia Trifan. "Prețurile 
sunt mari față de posibilitățile 
generale ale populației. Nu sunt 
bani, orașul este sărac, sunt multi 
șomeri” - afirma dna Margareta 
Stamate.

Dacă unii potențiali 
cumpărători erau de părere că 
prețurile legumelor, spre exemplu, 
sunt mari pentru că nu este ofertă

Aprovizionarea pieței din Călan
atunci când vin țăranii cu 
produsele lor. După ce-și vând 
marfa, cumpără de la noi” - afirma 
Simona Burduș (A.F. Alsimo).

Cum am constatat, 
curățenia se menține, iar 
ordinea stabilită pe grupe de 
mărfuri de asemenea. Dna ad
ministrator Eleonora Cioară 
spunea că măturatul se face 
dimineața, devreme, pe 
parcursul zilei adunându-se 
doar reziduurile manual. “Se 
preconizează ca până în 
toamnă piața să fie acoperită și 
închisă" - mai afirma. Adesea i 
se cere să amâne încasarea 
taxelor pentru că “n-am vândut 
încă nimic".

Piața de aici a devenit, ca în 
multe alte localități, un obișnuit 
loc de expoziții permanente de 
tot felul de produse ca și kitsch- 
uri prin fața cărora se perindă 
privitori cu portofele ușoare, iar 
pentru anumite persoane mediul 
în care se simt bine, în compania 
muzicii și a ceștii de cafea, a 
unor băuturi mai mult sau mai 
puțin reconfortante.

mare, cei care vindeau la mese 
aveau o părere contrară. "Oferta 
este mare, cererea-i mică - 
spunea Ana Suciu. De toate sunt, 
dar nu se cere, puterea de 
cumpărare fiind foarte scăzută. 
Ieri, spre exemplu, am făcut doar 
40.000 lei”. Nemulțumită de 
numărul celor care îi cumpără 
produsele era și Anuța Marcu din 
Măceu, care avea de vânzare tot 
felul de semințe de legume și flori. 
Compara efortul agricultorilor 
care lucrează din greu și nu se 
aleg cu nici un câștig cu al celor 
care dormitează, “cască prin 
ședințe” și iau salarii de zeci de 
milioane de lei.

Cel puțin 12 tarabe expun 
produse alimentare similare, iar 
alte opt textile și plastice. Co- 
mercianții care speră să vândă 
câte ceva trebuie să aibă o 
răbdare de invidiat. De obicei 
așteaptă ca producătorii agricoli 
să-și vândă produsele, pentru ca 
apoi aceștia să cumpere zahăr, 
orez, ulei, cafea, dulciuri etc. 
“Vânzări mai mari sunt sâmbăta 
și duminica, dar și de sărbători,

Corpul Expertilor Contabili și 
Contabililor Autorizați 
Filiala Hunedoara-Deva

Str. Libertății, bloc L4 Mezanin, telefon 214658 
Filiala CECCAR Hunedoara Deva 

Organizează cursuri în vederea pregătirii 
candidatilor la concursul de admitere la profesia 
de expert contabil și ~ontabil autorizat in 
conformitate cu prevederile OG nr.65/1994, 
aprobată prin Legea 42/ 1995, modificată și 
completată prin OG nr.89/1998.

înscrierile se vor face la sediul filialei CECCAR 
până pe data de 8 mai 1999, cursurile urmând să 
aibă loc în perioada IO mai 1999 - 30 iunie 1999.

Informații suplimentare la telefonul 214658 și 
la sediul CECCAR Hunedoara Deva.

Far»/ și amatorii talentați 
ai genului Science Fic

tion au prilejul să participe în 
perioada următoarelor trei 
săptămâni la un concurs de 
literatură și artă SF, organizat 
de Asociația “Teseract" - 
Clubul de literatură și artă, cu 
sprijinul Direcției de Tineret și 
Sport a județului Hunedoara.

în ambele cazuri, tema 
este la liberă alegere; pentru 
literatură se vor trimite 10

CONCUR! DE
LITERATURA
pagini standard nepublicate în 
volum sau revistă iar pentru 
artă (grafică) maximum 3 
planșe A4 în tuș. Organizatorii 
mai precizează ca “alte direcții 
de exprimare: maximum 3 
lucrări, expediate cu

f/ ARTAR JF
“confirmare de primire".

Toate lucrările vor purta un 
motto, același cu cel de pe plicul 
care va conține datele personale 
ale autorului (adresa, seria și 
numărul buletinului de 
identitate, vârsta, ocupația,

numărul de telefon, 
apartenența la vreun O.N.G., 
cenaclu).

Adresa la care 
participanții pot trimite 
lucrările, până în data de 20 
mai (data poștei), este: CP 
196 OP 1 Deva; e-mail: 
teseract@deva.iiruc.ro 
(pentru grafică); informații 
suplimentare - Marius Olar, 
tel. 621238. (G.B.)
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> Seminar național
începând de ieri (30 aprilie), 

la Cabana Căprioara se 
desfășoară, pe parcursul a trei 
zile, un seminar al Organizației 
Naționale “Cercetașii României" 
(ONCR), la care participă 
membrii ai Consiliului național al 
ONCR și șefi ai centrelor locale 
din țară, precum și repre
zentantul Biroului European al 
Mișcării Scout. (G.B.)

> Farmacii de 
serviciu

în intervalul 1-2 mai, în 
municipiul Deva va fi de gardă 
farmacia “Hygeia” din strada 
22 Decembrie, bloc D2, 
telefon 226474.

La Hunedoara va onora 
rețetele, la finele acestei 
săptămâni, farmacia 
“Goldenfarm”, situată în zona 
gării, b-dul Republicii, nr. 18/2, 
telefon 717069. (E.S.)

> Meci atractiv

>Spectacol folcloric
Sub genericul “La izvor de 

dor și drag”, Casa de cultură a 
| municipiului Hunedoara 
. organizează sâmbătă, începând 
' cu ora 12,00, un spectacol 
I folcloric în aer liber (pe platoul 
| din fața Casei de cultură), 
■ susținut de ansamblul de 
• cântece și dansuri “Hațegana” 
I al instituției. (G.B.)
L____ '_____— _ —____

la Deva
Sâmbătă, la Deva, meci ce 

stârnește un mare interes în 
rândurile suporterilor între 
Vega Deva - Extensiv 
Craiova (liderul clasamentului 
Diviziei B, seria a il-a). Devenii 
au nevoie de o victorie, iar 
oaspeții vor neapărat să-și 
păstreze distanța față de 
ARO (locul 2). (S.C.)
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Arme MATO la Cugir
Guvernul României a 

oferit, în cursul săptămânii 
trecute, Uzinei Mecanice 
Cugir, garanții pentru o in
vestiție de 24 de milioane 
de dolari, transmite cores
pondentul Mediafax. Direc
torul Uzinei Mecanice Cu

NOTEINFORMAȚIIOPINII
Consiliu științific 

în conformitate cu Ordinul 
nr. 2069/ '98 al ministrului Cul
turii Ion Caramitru, Consiliul lo
cal Brad a aprobat regulamen
tul de organizare și funcțio
nare al Bibliotecii publice 
“Gheorghe Pârvu" din muni
cipiul Brad. Totodată, s-a con
stituit și consiliul științific al 
bibliotecii format din: prof. Ma
rin Stan, prof. Mariana Oan- 
cea, prof. Bianca Leucian, prof. 
Livia Fumurescu și prof. Dorica 
Dineș. Acest consiliu lucrează 
benevol (fără a fi remunerat) 
și are rol de consultanță și 
coordonare a activităților între
prinse de biblioteca brădeană.

Planuri pentru 
modernizarea 

pieței
Prin Hotărârea nr. 74/ 97 a 

Consiliului local al municipiului 
Brad a fost aprobată efectua
rea unui studiu de prefezabi- 
litate privind amenajarea și mo

gir, Mihai Nicușor, afirmă că 
banii urmează a fi investiți în 
tehnologie modernă cu aju
torul căreia uzina va produ
ce muniție și armament de 
tip NATO. Potrivit lui Nicușor, 
banii provin din finanțare ex
ternă cu garanții guverna

dernizarea pieței agroalimentare 
din localitate. Conform acestui 
studiu investiția ar trebui să cu
prindă: realizarea unui corp ad
ministrativ cu grup sanitar și la
borator sanitar - veterinar; agre- 
mentare hală (recompartimen- 
tări); parcare auto pentru 14-15 
autoturisme; refacere pardoseli; 
realizarea în locul chioșcurilor a 
unor module combinate pentru 
spații comerciale cu parter și 
etaj etc. întrucât fondurile nece
sare pentru efectuarea acestui 
proiect sunt foarte mari s-a ho
tărât realizarea lui pe etape, 
într-o primă etapă se propune 
demolarea clădirilor proprietate 
de stat din piață, pentru elibe
rarea terenului, care ar urma să 
fie parcelat și scos la licitație.

Publicitate 
“Murdară”

în povești, când dorea să-și 
mărite fata sau avea nevoie de 
vreun voinic pentru te miri ce 
balauri, împăratul - Roșu, Verde 
etc - dădea “sfoară-n țară” 

mentale, iar investiția se va 
derula prin EXIMBANK. Mi
hai Nicușor afirmă că, urma
re a acestei investiții, uzina 
din Cugir va deveni cel mai 
mare producător de tehnică 
militară NATO din România 
și din estul Europei.

(fără să polueze) și imediat 
curtea domnească se umplea 
de pețitori ori de Harapi Albi.

în lumea modernă, când ci
neva dorește să anunțe ceva 
ori să-și facă publicitate ape
lează la mijloacele media sau 
la alte forme de popularizare, 
de la afișe stradale până la 
tricouri, șepci, brelocuri, in
signe etc. Trăind într-o “zonă 
defavorizată din România" ce
tățenii din Brad, care au de 
vânzare vreo butelie, vreun 
cărucior ori vreun apartament, 
lipesc fel de fel de fițuici care 
pe unde apucă. Când aceste 
"fițuici" sunt lipite în locurile 
special amenajate nu e nici o 
problemă. Numai că principalul 
loc de lipire a unor astfel de 
afișe este un perete al clădirii 
cooperației din centrul muni
cipiului (lângă poștă), care 
astfel din placat cu marmură 
devine tapetat cu fițuici. în 
acest sens întrebăm ce părere 
are Primăria despre această 
"Publicitate Murdară”.

Ciprian MARINUȚ

Filiala Deva a PRM se pronunță

împotriva conflictelor de interese
La sesizarea membrilor 

formațiunii noastre politice și a 
numeroși cetățeni, Filiala Deva 
a PRM a luat la cunoștință de 
situația tensionată ce s-a creat 
la Primăria municipiului Deva, 
precum și de conflictele de in
terese pe care le considerăm 
nejustificate, între executiv și 
un grup de consilieri. Toate 
acestea impietează asupra 
bunei gospodăriri a urbei, pre- 
judiciind prestigiul orașului și 
instituției primăriei.

In magazinul Palia din Orâștie, firma S C. SIMAL EXIM pune la dispozipa cumpărătorilor un 
bogat sortiment de mobilă

Foto: Traian MÂNU

Nu dorim să detaliem cele de 
mai sus, dar considerăm de 
datoria noastră morală și politică 
să adresăm un apel celor man
datați de locuitorii municipiului în 
iunie 1996: »să lase deoparte 
interesele personale; • să se 
elibereze de influențele nefaste 
ale unor forțe cărora le sunt 
străine înțelesurile cuvintelor 
"democrație", “legalitate", "res
pect”, "bună-credință"; *să în
ceteze presiunile politice în da
una respectării legalității exer

citate asupra funcționarilor Pri
măriei municipiului Deva.

Cetățenii orașului Deva 
așteaptă de la aleșii lor o impli
care susținută în adevăratele 
probleme ale comunității pentru 
ca reședința județului, muni
cipiul Deva, să-și recapete 
prestigiul pe care l-a avut, 
acesta fiind acum puternic și
fonat de interese străine unui 
climat politic sănătos. 
Consiliul municipal De va 

a! PRM

Lucrări de 
conservare

Dificultățile financiare se 
reflectă direct și asupra no
ului edificiu aflat în con
strucție în centrul Simeriei 
încă din 1991 - Casa de 
Cultură. Cu toate că au tre
cut opt ani de la prima pia
tră pusă la temelia așeză
mântului de cultură sime- 
rian până în prezent s-au 
realizat doar 10 la sută din 
lucrări. Pentru acest an sunt 
alocate 300 de milioane de 
lei, bani care potrivit spu
selor autorităților locale vor 
fi folosiți într-o bună măsură 
la lucrările de conservare a 
investiției - acoperirea în 
parte a acesteia, precum și 
efectuarea unor lucrări de 
protecție prin turnarea unui 
strat subțire de beton pe 
anumite porțiuni.

Ajutoarele 
sociale la zi
Cu toată sărăcia buge

tului Consiliului loșal al Si
meriei, o prioritate se acor
dă persoanelor cu situații 
materiale mai deosebite.

Astfel, ajutoarele soci
ale în sumă de 25-28 de 
milioane de lei lunar se 
plătesc la timp, iar la can
tina socială din oraș ser
vesc masa, în prezent, 110 
persoane.

De comun acord între 
autoritățile locale și persoa
nele apte pentru muncă ca
re beneficiază de ajutorul 
social s-a stabilit o înțelegere 
prin care acestea prestează 
lunar cinci zile de muncă în 
folosul comunității.

Cornel POENAR

*

Când vom învăța să 
ne respectăm 

parcurile?
Chiar la intrarea în orașul nou Călan te întâmpină un 

parc, o adevărată încântare pentru ochiul obosit de 
peisajul industrial pe lângă care a trecut, mai ales acum 
când e înverzit și cu pomii înfloriți. Impresia plăcută e 
sporită și de faptul că zonele verzi ale orașului sunt 
îngrijite. Păcat doar de șanțurile ce-au fost săpate prin 
parc și care, chiar acoperite, strică puțin estetica locului.

Dar cel mai neplăcut aspect pe care l-am remarcat în 
timpul unui scurt popas în părculeț a fost atitudinea 
necivilizată a beneficiarilor săi. Era o zi însorită, prima 
după o lungă perioadă umedă și rece, și foarte mulți 
locuitori ieșiseră să se bucure de soare, de mirosul 
copacilor înfloriți, de ciripitul vesel al păsărilor. Unii jucau 
cărți, alții stăteau de vorbă sau pur și simnlu se gândeau 
la problemele lor.

Supărător atunci când te așezai pe o bancă era să 
vezi cojile de semințe de floarea soarelui presărate în jur, 
pe alei. Un grup gălăgios, cum le stă bine adolescenților, 
s-a așezat alături pe o bancă. Fetele, probabil liceene, și- 
au scos pungile cu “bomboane agricole” și au început să 
le scuipe “ambalajul natural" în fața băncii, dăși în fața lor, 

la numai un metru, stădea inutil un coș de gunoi. Nici 
bazinul fântânii din centrul parcului n-a scăpat atenției 
necivilizaților: luminatoare sparte, câteva ambalaje de 
sucuri și alte mizerii aruncate în el, făceau notă dis
cordantă cu aspectul general al parcului sfidând grija celor 
care se străduiesc să-l întrețină curat. (V. ROMAN)

Ferifi-vâ de Alin, 
copiii

Alin llie Pintinjel, de 18 ani, 
din Hunedoara, este cercetat 
în stare de arest preventiv 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de relații sexuale între persoa
ne de același sex.

Aflat în abandon școlar, 
individul a abuzat sexual de un 
elev din Hunedoara.

Prin acoperiș
PolTțtștri din Petroșani cer- 

cetează un recidivist fără nici 
o ocupație din municipiu care, 
într-o noapte, a pătruns prin 

t
acoperiș într-o magazie apar
ținând SC Casnic Corn SRL 
Petroșani.

Ilarion Preoteasa se nu
mește individul, iar.valoarea bu
nurilor furate este de 1.236.000 
de lei.

Incendiu
Din cauza unui scurtcircuit 

la instalația electrică a anexelor 
gospodărești de la imobilul apar
ținând lui Luca Oancea, 84 de

Senatorii își cumpără un aparat de vedere pe timp 
de noapte și unul de măsurare a contaminării

Biroul Permanent al Senatului a apro
bat o listă de cheltuieli pentru do'tări pe 
anul 1999. Conform acesteia, vor fi cum
părate 10 frigidere a 4 milioane de lei 
bucata, 10 televizoare color a 6 milioane 
de lei bucata, un robot telefonic pentru 
președintele Senatului, Petre Roman, în 
valoare de 5 milioane de lei, 15 aparate de 
aer condiționat a 25 de milioane de lei 
bucata și o mașină de spălat covoare în 
valoare de 31 milioane de lei. Totodată 
senatorii vor achiziționa 8 mașini ARO, 5 
mașini Dacia 1310 a 45 de milioane de lei 
bucata, o mașină de protocol AUDI a 500 

^de milioane de lei. Tot la capitolul dotări

mai erau trecute o serie de cheltuieli pen
tru apărarea civilă. Senatorii au deciș cum
părarea respectivelor bunuri după recti
ficarea bugetului Senatului pentru acest 
an. Pentru apărarea civilă senatorii vor 
achiziționa, după rectificare, un binoclu IOR 
de 6 milioane de lei, un aparat de vedere 
pe timp de noapte de 6 milioane de lei, un 
aparat de observare pe timp de noapte de 
4 milioane de lei, un detector STL (Sistem 
Toxic de Luptă) de 3 milioane de lei, un 
detector ST-ind de 5 milioane de lei, un 
avertizor automat STN de 4,5 milioane de 
lei și un aparat pentru măsurarea 
contaminării de 60 de milioane de lei.

Biserica Catolică împarte 300.000 de bilete 
gratuite pentru liturghia Papei

Cei care doresc să asiste la Sfânta 
Liturghie oficiată în Parcul Izvor în ziua de 
duminică, 9 mai, de către Sanctitatea Sa 
Papa loan Paul al ll-lea trebuie să-și pro
cure bilete de intrare. Acestea sunt nomi
nale și se găsesc la parohiile catolice sau 
la sediul “Acțiunii Catolice” de pe strada 
General Berthelot de lângă Catedrala Sf. 
Iosif. Biletele sunt gratuite și au tipărite pe 
ele planul Parcului Izvor împărțit pe sec- 

| toare. Fiecare participant la slujbă va avea
-

locul său în sectorul indicat pe bilet. Sunt 
300.000 de bilete și beneficiarii lor pot 
aparține oricărei confesiuni. Rațiunea eli
berării lor este, conform declarației preo
tului Francisc Coșa, de la Biserica Sacre 
Coeur, asigurarea ordinii și securității zonei 
respective. Biserica Catolică din România va 
folosi voluntari dintre tinerii catolici pentru 
asigurarea ordinii în Parcul Izvor. Accesul 
credincioșilor în zonă se va putea face până 
la ora 15,00, slujba începând la ora 16,15.

uimire
ani, pensionar, din Orăștie, într-o 
recentă după amiază a izbucnit 
un incendiu.

Au ars cam 1000 kg de fân 
și 10 metri cubi scândură din 
brad. Focul s-a extins și la gos
podăria vecinei Eugenia Zado- 
rojin, unde au ars circa 25 mc 
scândură de brad și fag.

Minori infractori
Două nopți, la rând, un grup 

de minori format din F.C., 16 ani, 

A.C., 14 ani, și D.B.G., de 15 ani 
(ultimii doi elevi), toți din Hune
doara, a pătruns îrr incinta SC 
ciou bNU Hunedoara, ae un

de au furat bunuri în valoare 
de aproape un milion de lei.

Acum, băieții sunt cercetați 
de poliție.

Și-a abandonat 
familia

La Petroșani este cercetat 
Stelică Săcăleanu, 39 de ani, 
din lași, fără ocupație. Dom' 
Stelică și-a abandonat familia. 

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

r
Târgurile în l 

l luna mai
Potrivit calendarului târ- 

. gurilor și piețelor în luna 
I mai a.c., datele la care 
| acestea au loc sunt urmă-
■ toarele: Pui (animale și 
! mărfuri) - 1 mai; Dobra și 

I Călan - 6 mai; Gurasada - 
| 10 mai; Băcia - 15 mai;
■ Balșa și Zam - 21 mai; Ilia și 
• Cristur - 22 mai; Hațeg - 31 
I mai. Târgurile tradiționale și 
| piețele săptămânale se țin
■ la datele cunoscute în 
I fiecare localitate. (N.T.)
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SALINA SLĂNIC PRAHOVA POATE 
PRIMI, ZILNIC, 2000 DE VIZITATORI

CODUL LUI HAMMURABI
- PRIMUL COD DE LECI DIN LUME

După ce a fost abando
nată, vechea salină din sta
țiunea balneo-climaterică 
Slănic Prahova a revenit, în 
urmă cu câteva săptămâni, 
în circuitul turistic. Aflat la 44 
de kilometri de Ploiești, la o 
altitudine de 400 de metri, 
acest monument al naturii, 
recunoscut pentru calitățile 
terapeutice, trezește intere
sul turiștilor străini și români, 
în luna martie a acestui an, 
Guvernul a emis o Hotărâre 
care prevedea privatizarea 
Societății naționale a Sării.

..-----------------------------------------------
Aproape jumătate din a- 

paratura de radiologie uzată 
din spitalele românești ar pu
tea fi schimbată în primul 
semestru al anului 1999, în
trucât Ministerul Sănătății a 
primit un credit garantat de 
Guvern, în valoare de 50 de 
milioane de dolari, pentru a- 
chiziționarea de aparate noi, 
a declarat agenției Mediafax 
conf. Alexandru Ciocîlteu, X_____________________________

Directorul general al Salinei 
Slănic Prahova, ing. Costin 
Nicolescu, apreciază că uni
tatea se află într-o situație 
critică, datorită comenzilor 
reduse ale partenerilor eco
nomici, care se confruntă, 
acum, cu dificultăți finan
ciare. Vechea salină, care 
are 14 galerii, aflate la 220 
de metri adâncime, poate să 
schimbe, însă, destinul așe
zării. După unele estimări, 
ea ar putea fi vizitată, zilnic, 
de circa 2000 de turiști. Dar, 
nu numai de ei, deoarece, în

în cabinetele de radiologie nu va mai
fi ca la Cernobîl

secretar de stat în minister. 
Spitalele din România au 
aparate de radiologie vechi 
de peste un sfert de secol, 
ele constituind un real pericol 
pentru sănătate prin canti
tatea mare de radiații ema

încăperile subterane sunt 
amenajate două saloane u- 
tilizate ca sanatoriu pentru 
tratarea bolilor respiratorii. 
Alte spații sunt destinate con
cursurilor naționale și inter
naționale de micromode- 
lism, pregătirii sportivilor și 
activităților de agrement. 
Punctul forte al acestei sa
line, care ar trebui promovat 
mai susținut, îl reprezintă 
muzeul sculpturilor din sare, 
alături de care sunt etalate 
numeroase mostre, panouri, 
fotografii și documente.

nată la fiecare utilizare. “Apa
ratura de radiologie repre
zintă pentru unitățile sanitare 
un Cernobîl românesc, motiv 
pentru care l-am rugat pe 
primul ministru să aprobe 
obținerea unui credit extern 

Culorile ne influențează 
starea de spirit

Psihologii americani au ajuns la 
concluzia că diferitele culori ale obiec
telor cu care avem zilnic de-a face au o 
influență hotărâtoare asupra stării noastre 
de spirit. Dacă vreți să știți cum vă puteți 
îmbunătăți viața cu ajutorul culorilor, luați 
în considerare următoarele recomandări:

1. Roșu! are rolul de a vă conferi 
energie și de a vă spori încrederea în 
propriile forțe. Astfel, dacă veți purta 
îmbrăcăminte de culoare roșie, puteți fi 
sigură că veri atrage atenția celor din jur. 
Ei vor descoperi că sunteți o femeie 
îndrăzneață și cu o voință de fier.

2. Culoarea albastră are o influență 
benefică asupra psihicului și totodată 
un rol determinant în întărirea sis
temului imunitar. Studii recente au 
demonstrat că această culoare are 
capacitatea de a induce somnul, in 
aceste condiții dacă vreți să adormiți 
repede în fiecare seară și să vă bu
curați de un somn odihnitor, păstrați la 
căpătâiul patului un obiect de culoare 
albastră.

3. Galbenul stimulează creati
vitatea. De aceea, ori de câte ori duceți 
lipsă de inspirație sau treceți printr-o 
perioadă confuză, când nu știți ce 
decizie să luați priviți țintă un obiect 
galben. Repetați această experiență 
până când simțiți că vi se limpezește 
mintea și realizați că tocmai ați găsit 
soluția la problema care vă preocupă.

4. Verdele vă face să vă simțiți 
echilibrată și acționează asemenea unui 
calmant inducând o stare de liniște și de 
relaxare. Astfel, oh de câte ori vreți să vă 
simțiți confortabil și să beneficiari de 
câteva clipe de liniște, tot ce aveți de 
făcut e să vă așezați pe pat sau într-un 
fotoliu înfășurându-vă într-un pled de 
culoare verde.

5. Albul e foarte important în com
baterea stresului și a stărilor de indis
poziție sufletească, precum nervozitatea 
sau agitația. Ori de câte ori vă confruntați 
cu o astfel de situație încercați să stări 
liniștită într-o încăpere cu pererii albi și să 
purtări veșminte de culoare albă.

în vechea Mesopotamie - 

cu 3000 de ani înaintea erei 
noastre - regele Hammurabi a 
elaborat primul cod de legi. 
Ele erau scrijelite pe un perete 
înalt de 2,25 metri, în 2800 
rânduri și 282 paragrafe.

Acest cod este de fapt o 
culegere de cazuri și de sen
tințe cu care autoritățile din 
Mesopotamia s-au confruntat 
mai multe milenii de existență 
și pe care le-au clasificat pe 
categorii pentru a le fi folo
sitoare și urmașilor.

pentru schimbarea acesto
ra”, a mai spus Ciocîlteu. 
Secretarul de stat a precizat 
că, tot în primul semestru, 
vor fi schimbate aparatele 
uzate de dializă, fondurile 
pentru înlocuirea lor, în va
loare de 600 de mii de dolari, 
reprezentând o parte din ul
tima tranșă de împrumut a- 
cordată în 1993 de Banca 
Mondială. (Mediafax)

lată câteva exemple de 
“dreptate” mesopotamiană:

►► Dacă un om a furat 
din palatul regal sau din tem
plu, acesta va fi executat.

►► Dacă o soție este sur
prinsă de soț, în flagrant de
lict cu amantul, cei doi vino- 
vați vor fi uciși prin înec.

►►Dacă soțul înșelat do
rește să-și ierte soția, regele 
îl va lăsa în viață și pe com
plicele ei.

►► Dacă un om liber păl- 
muiește un alt om liber, păl-

Vinul, ciocolata și 
zahărul

în anii ’90, vinul și-a de

monstrat pe deplin rolul benefic 
pentru organism. Din punctul 
de vedere al specialiștilor, două 
- trei pahare de vin pe zi con
tribuie la prevenirea bolilor 
cardio-vasculare. Vinul este 
bogat în magneziu, potasiu, 
calciu și fier. Nu este reco
mandabil, însă, persoanelor 
care suferă de hipertensiune 
arterială și femeilor care vor 
să-și păstreze silueta. Despre 
ciocolată se spune că este 

muitorul îi va plăti 500 grame 
de argint.

►►Dacă un servitor își 
pălmuiește stăpânul, i se va 
tăia o ureche.

►► Dacă un zidar nu a 
construit bine o casă, și a- 
ceasta s-a dărâmat la scurt 
timp, omorându-l pe pro
prietar, zidarul va fi ucis, iar 
dacă sub dărâmături este 
prins fiul proprietarului, va fi 
ucis fiul zidarului.

Prezentare de Hie LEAHU

bogată în magneziu și favo
rizează performanțele inte
lectuale. Ciocolata este con
siderată a fi un antidepresiv 
d.eosebit de eficient. Din pă
cate, ciocolata este prea bo
gată în calorii, astfel încât 100 
grame de ciocolată conțin 528 
calorii. Iar în ceea ce privește 
zahărul, acesta conține mai 
multe arome artificiale, fapt 
pentru care este considerat a 
fi un mare dușman al 
organismului.
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Iun siuuiu eiauoraiae uerurui international om Lyon penuu uercetari ■ 
în domeniul cancerelor, citat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ■ 
| susține că atât trabucul cât și pipa sunt la fel de nocive ca și țigările, | 

provocând cancere și decese premature. Potrivit studiului, numărul mai > 
redus de cancere la plămâni la cei ce recurg la trabuc și pipă este I 
determinat mai degrabă de faptul că fumătorii încep să le consyme ceva | 
mai târziu. Potrivit aceluiași studiu, trabucurile europene sunt la fel de ■ 
periculoase ca și cele de peste Atlantic. -

Dr. Derek Yach, conducătorul “Inițiativei OMS pentru o lume fără | 
tutun" comentând rezultatele cercetărilor Centrului Internațional din Lyon, ■ 
sublinia că, “de acum încolo, situația este foarte clară: va trebui să punem ■ 

| în aplicare, în cazul trabucului și pipei, măsuri similare celor impuse în | 
cazul țigărilor.” Se are în vedere introducerea, la desfacerea pe piață a ■ 
trabucurilor și pipelor, a avertismentelor obligatorii și a unor taxe ■ 

| proporționale cu cantitatea de tutun și de nicotină încorporate. Se | 
■ propune, de asemenea, interzicerea publicității, dat fiind că, potrivit OMS, ■ 

patru milioane de persoane sunt ucise anual de tutun. 1
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BĂRBAȚII MOR MAI 
FRECVENT “DE SUBIT”

Riscul decesului subit este ereditar la bărbați, susține, pentru prima I 
oară, un studiu dat publicității de revista “Circulation" a Asociației J 
americane de cardiologie. Afecțiunea care provoacă decesul I 
pacientului în următoarea oră de la primele simptome de criză | 
cardiacă este de două ori mai des întâlnită la bărbații care au avut _ 
un tată sau o mamă care a încetat din viață în aceeași manieră. I 
Riscul este de nouă ori mai mare la bărbații ai căror ambi părinți au | 
murit în acest mod. Principalul autor al studiului, Xavier Jouven, de - 
la Serviciul de cardiologie al Spitalului Boucicaut din Paris, susține I 
că ar fi foarte util ca pacienții cu afecțiuni cardiologice să fie întrebați | 
dacă în familiile lor a existat un precedent de deces subit. Studiul a . 
fost elaborat în urma unei anchete asupra a 7.079 bărbați, timp de ■ 
23 de ani. în acest interval, 2.083 au încetat din viață, din care 118 | 
au murit subit. 22 dintre aceștia din urmă au avut un precedent în . 
familie. Studiul nu s-a referit și la femei, dar Xavier Jouven subliniază ■ 
că ar fi prudent ca cele care au în familiile lor un precedent de deces | 
subit să aibă în vedere adoptarea unor măsuri preventive de protejare • 
a sănătății. $

Trabucul și pipa sunt la fel i 
de nocive ca țigările

Un studiu elaborat de Centrul Internațional din Lyon pentru cercetări .

----=----------------------- -------- ---- —------------------------------------------- -------------------------- ----------- --------------- -----------------------------

Un cal pur sânge arab - furat din Herghelia Mangalia
Unul din cei mai frumoși cai 

pur sânge arab din România, 
evaluat la câteva zeci de mii 
de dolari, a fost furat, zilele 
trecute, din Herghelia Man
galia. Directorul Hergheliei 
Mangalia, Victor Dinu, a spus 
că armăsarul, Nedjari X, un pur 
sânge născut în urmă cu șase 

,ani la Mangalia, valorează câ

teva zeci de mii de dolari. El 
bănuiește că armăsarul a fost 
furat, din răutate, de un an
gajat al hergheliei. Dinu a 
anunțat imediat poliția Neptun 
care, la rândul ei, a alertat 
poliția din toată țara, punctele 
de frontieră și pichetele de 
grăniceri. El a adăugat că fără 
pedigree (buletin de iden

titate) calul nu are nici o va
loare și nu poate fi vândut. în 
Herghelia Mangalia mai există 
zece armăsari din rasa lui 
Nedjari X. Tatăl calului furat 
are 22 de ani și încă este con
siderat cal pepinier.

Un exemplar de aceeași 
vârstă cu Nedjari X a fost nego
ciat, anul trecut, la prețul de 70-

80.000 de dolari pentru a fi cum
părat de un șeic, pentru regele 
Hussein al Iordaniei, îpsă moar
tea regelui a împiedicat vân
zarea. Dacă Nedjari X va fi gă
sit, va participa, în această 
toamnă, în Germania și apoi în 
Polonia, la o expoziție de cai de 
rasă, unde animalele de la Man
galia au un succes deosebit.
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Dacă sunteți nemul
țumită de faptul că ați mai 
luat câteva kilograme în greu
tate, nu vă neliniștiți. Puteți 
slăbi mai repede decât spe
rați, efectuând câteva exer
ciții în cada plină cu apă căl
duță. Pe lângă faptul că 
acestea vă vor ajuta să vă 
recăpătați suplețea abdo
menului și să scăpați de 
grăsimile de pe șolduri, pulpe 
și coapse, efectuându-le în 
mod regulat vă veți fortifica 
întreaga musculatură și veți 
reuși să vă relaxați.

❖ Pentru șolduri și 
abdomen e indicat să efec
tuați un exercițiu pe cât de 
simplu, pe atât de eficient, cu 
condiția ca mișcările să fie

executate foarte lent. 'Așe- 
zați-vă în cadă cu genunchii 
îndoiți, ținând tălpile pe fundul 
acesteia. Lăsați mâinile pe 
lângă corp, sprijiniți-vă cu 
umerii de peretele căzii. Aveți 
grijă ca trunchiul să formeze 
un unghi de aproximativ 45 
de grade cu orizontala, iar 
capul să vă rămână la 
suprafața apei. Aduceți bra
țele în față, îndoiți coatele și 
puneți-vă mâinile pe umeri, 
continuând să vă sprijiniți cu 
spatele de pereții căzii. Apoi, 
fără a modifica poziția 
picioarelor, dezlipiți-vă'trun
chiul de cadă, imprimându-i o 
mișcare spre înainte, până 
când acesta ajunge să 
formeze un unghi de 90 de

grade cu orizontala. Opoziția 
pe care o veți întâmpina din' 
partea apei va face ca 
mușchii să fie solicitați la 
maximum, lucru care va con
tribui la pierderea rapidă a 
greutății.

❖ Pentru coapse, așe- 
zați-vă în lunQul căzii cu pi
cioarele întinse în față, țineți- 
vă cu mâinile de marginea 
căzii. Ridicați piciorul drept la 
o înălțime de aproximativ 25 
de cm având grijă să țineți 
vârful cât mai întins. Apoi, 
începeți să rotiți piciorul în 
sensul acelor de ceasornic, 
efectuând cel puțin 6 rotații. 
Cu același picior faceți alte 6 
rotații în sensul invers. După 
aceea, fără a reveni la poziția

inițială, ridicați și coborâți 
piciorul tot de 6 ori. Efectuați 
același ansamblu de mișcări 
și cu piciorul stâng. După ce 
faceți o pauză de câteva mi
nute ridicați-vă ambele 
picioare simultan, de cel puțin 
5 ori.

❖Dacă vreți să vă relaxați 
într-un timp cât mai scurt 
țineți cont de următoarele 
sfaturi: cufundați-vă în cada 
umplută cu apă caldă care 
să vă ajungă până sub sâni; 
cu brațele pe lângă corp rotiți 
umerii în față, sus în spate și 
jos; sprijiniți-vă cu brațele de 
marginea căzii, ridicând 
picioarele deasupra apei, și 
țineți-le cât puteți de drepte cu 
călcâiele lipite.

I
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Reflecția săptămânii 
“Nimic nu e mai minunat decât arta de a fi liber, 

dar nimic nu e mai dificil decât ucenicia libertății.”
Alexis de Tocqueville

(ZjiîSPW LIBERTATE^
"De ce libertatea este atât de rară? Pentru că este cel mai 

prețios dintre bunuri.”
Voitaire 

‘A accepta o favoare de la cineva, înseamnă a-ți vinde 
libertatea.”

Syrus 
"Nu-ți subordona pe nimeni, dar nici nu te subordona altuia.” 

William Saroyan 
“Odată cu eliberarea spiritului se produce și o rectificare a 

trupului, până atunci contorsionat de mizerie și de umilință.”
G. Cătinescu 

“Vigilența eternă este prețul libertății.”
Wendell Phillips 

“Libertatea este dreptul de a face ceea ce permit legile.”
Montesquieu

©Aflat într-o companie 
masculină la o recepție în 
Paris, ambasadorul turc se 
confesează:

Dumneavoastră, 
creștinii, sunteți mai practici 
decât noi. în răsărit suntem 
obligați să întreținem 
haremuri uriașe, în timp ce 
aici amantele sunt răspândite 
prin casele prietenilor!

©-Incredibil, cât de 
repede se transformă omul 
după căsătorie!

- De ce spui asta?
- Pentru că înainte de 

căsătorie iubeam toate 
femeile din lume!

- Și acum?
- Acum - cu una mai

■outin„_ __  __ __

©Soții fac pregătiri pentru 
balul mascat.

- Georgele, cum îmi vine 
masca asta?

- Foarte bine! Să știi că 
te înfrumusețează...

©- Alo! Cu domnișoara 
Afrodela, vă rog!...

- Care domnișoară, dom
nule? E căsătorită de trei luni 
și eu sunt soțul ei...

- Nu cumva purtați barbă, 
aveți părul cărunt și doi dinți 
lipsă la inventar?

- Ba da!
- la uite drăcie! Și nouă 

la serviciu ne-a spus că 
sunteți fratele bunicului ei...

©- Mimi, am auzit că ai 
dat o probă pentru un rol într- 
un film. Cum a fost?

- Regizorul mi-a reproșat 
că am picioarele prea reci...

©- Mami, este ora 
douăsprezece?

- Mai e până la două
sprezece, Gigele.

- înseamnă că stomacul 
meu merge înainte...

©Proverb reactualizat:
,,N-aduce anul ce-aduce 

banul!”

©La ghicitoare:
- în această toamnă, 

spre anul 2000, văd o 
creștere a pensiilor cu 
jumătate de procent...

©- Mămico, ce înseamnă 
absolvent?

- Dragule, absolventul e 
un tânăr care a terminat cu 
învățătura...

©- Nevastă-mea e foarte 
cultă. Mă pot certa cu ea în 
trei limbi de mare circulație...

© - Mioaro, ce ți-a cerut 
Mihai?

- Nu mare lucru: mâna.

©- Ți-o prezint pe 
scumpa mea soacră. 
Apropie-te, nu-ți face nimic!

©ANUNȚ
„Vând aspirator, mașină 

de spălat vase, mașină de 
spălat putina...”

©- A fost șocat soțul tău 
când a murit mama ta?

- Nu șocat, electrocutat!

©- Bunicul avea atât de 
multe medalii pe piept încât în 
loc să-l ducă la cimitir, l-au 
dus la fiare vechi...

*Jr. >o
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♦Aflu - cu surprindere, dar cu o 
bucurie ascunsă - că există o 
predispoziție genetică pentru ac- 
tivităție intelectuale, înclinație ce 
vine prin intermediul unor gene 
aflate pe cromozomul X, transmis 
coptului de către mamă, așa încât, 
dacă fetele moștenesc câte ceva 
dn inteligența ambilor părinți, băieții 
trebuie să se mulțumească doar cu 
bagajul intelectual transmis de 
mamă... <O vorbă de duh: “Când 
lupți cu tine însuți, câștigă tot
deauna cel mai slab". ♦ l_a TV, un 
reportaj - pe stradă - despre cu
noașterea Imnului României. Foar
te puțini interlocutori au reușit să 
treacă de cuvintele “Deșteaptă-te 
române din somnul cel de moar
te..." Pe ecranul minții îmi apare 
chipul fotbalistului Zamorano la 
Campionatul Mondial de Fotbal din 
Franța: când s-a intonat imnul țării 
sale - la începerea unui meci -, 
Zamorano, cu mâna la inimă, cân
ta de răsuna planeta... ♦înțeleptul 
Solomon a fost primul care a înte
meiat o etică a cunoașterii, potrivit 
căreia actul moral este urmarea 

înțelepciunii - înțeleasă drept su
premul bine spre care poate aspira 
omul, al cărui destin trebuie înte
meiat pe reflecție. Cu toate acestea, 
în nesfârșita-i modestie și înțe
lepciune, cuvintele cu care se 
încheie prima carte a "Proverbelor 
lui Solomon” din Biblie sunt "SUNT 
MAI NEȘTIUTOR DECÂT ORICI
NE". ♦Prin ani, am învățat un lucru 
de o covârșitoare importanță în 
ceea ce privește cunoașterea oa
menilor când vrei să afli ceva des
pre un cal, întreabă un alt cal, nu un 
măgar. ♦Societatea de Educație 
Contraceptivă și Sexuală (SECS) 
din lași a avut năstrușnica idee 
de a lipi în toate cârciumile din 
oraș un afiș cu următorul con
ținut: “NU FACEȚI COPII CÂND 
SUNTEȚI BEȚII”. îmi imaginez ce 
pătrunși de acest îndemn por
nesc spre casă bețivii din lași... 
♦Un pui de NOR: “Ce faci când 
spaima nu-i în viitor, ci în trecut? 
Sau când prezentul e mâncat de 
neființa marilor întinderi între care 
stă?”

Hie LEAHU

Legea 
termodinamicii
Lucrurile merg mai rău sub 

presiunea preocupării de a le 
face să meargă mai bine.

Rafinamentul legii 
lui Murphy - dat de 

Royste
Când lucrurile merg rău 

undeva, se va ajunge curând să 
meargă rău peste tot.

Legea 
priorităților

Orice ai vrea și ar trebui să 
faci, ai altceva de făcut mai întâi.

Legea drumului 
deschis

Atunci când, pe un drum 
foarte lung se află un pod foarte 
îngust, și pe acest drum circulă 
fie și numai două mașini:

1. cele două mașini merg 
neapărat în direcții opuse;

2. ele se vor întâlni întot
deauna la acel pod, indiferent de 
amplasarea lui.

Amendamentul lui 
Barton la legea lui 

Murphy
Și chiar dacă ceva rău pare 

exclus să se întâmple, s-ar pu
tea, totuși, și încă foarte curând. 

Legile lui Murphy 
pentru 

publicațiile 
universitare

1. Oferta de manuscrise într- 
un domeniu dat este invers pro
porțională cu nevoia de cărți în acel 
domeniu;

2. Un manuscris (manuscrisul
viitorului manual), comandat pentru 
o piață în care manualele există 
deja, va fi urmat, la două săptămâni 
după semnarea contractului, de 
anunțarea unei cărți identice, scrisă 
de cel mai apropiat competitor și 
.prieten al autorului.____________ Ă

Cel mai tânăr „magnific" 
din ,,The Magnificent Seven" 
(„Cei șapte magnifici” -1960, 
regia John Sturges) a fost 
interpretat de actorul german 
Horst Bucholz, născut la 4 
decembrie 1932, la Berlin. 
Având un timbru aparte al gla
sului, ajunge foarte repede în 
emisiunile pentru copii și tine
ret de la radio.

Această particularitate a 
vocii îl "duce" în cinemato
grafie, respectiv în laboratorul 
de “dubbing" (sincronizare) și 
de aici, pe scenă, în piesa 
pentru tineret" ,”Emil și detec
tivii”. Aici, îl “descoperă” regi
zorul francez Julien Duvivier 
care îi propune un rol în “Ma
rianne de ma jeunesse" (M. 
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Când dictatura în trecut 
încearcă să te cheme, 
Pe drumul drag și cunoscut 
Mai treci din vreme-n vreme.

Sub scăfârlia ta se țes 
Puhoi de gânduri triste -,
Că nu mai ... torni atât de des, 
Ca-n timpuri comuniste...

îți vezi viața fără rost
Și totul e zadarnic.
Oglinda-ți strigă: ești un prost
Cu mutră de fățarnic.

„Și ce fecior frumos erai”, 
Ce comunist defruntel...
Pe-atunci Sistemul era rai, 
Iar tu ca bradu-n munte.

Dar astăzi umbli prin oraș
O falnică epavă, 
Murind lingău sinucigaș 
în propria otravă.

Dumitru HURUBĂ

tinerețelor mele) - 1954, film 
ce constituie debutul său în 
cinema.

Cu “Cerul fără stele" - 
1955, regia Helmuth Kautner, 
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obține primul său succes, 
filmul fiind premiat la Cannes.

Creațiile din anii '60 în 
filme italiene, franceze, brita
nice și americane îi netezesc 
calea spre deplina afirmare, 
filmografia sa cuprinzând nu
meroase reușite, cum au fost, 
printre altele, “Fanny" -1960, 
regia Joshua Logan, cu Leslie 
Caron; comedia “One, Two, 

Three" (Unu, doi, trei) -1961, 
regia Billy Wilder, sau thriller-ul 
“L’homme d’lstanbul" (Omul 
din Istanbul) -1961, în regia lui 
Jose Isasmendi.

Și-a adus contribuția la 
reușita filmului de aventuri 
“Nine Hours to Rama" (Nouă 
ore până la Rama) - 1962, 
regia Mark Robson sau “Cer
vantes" - 1963, regia Victor 
Sherman, cu Gina Lollobri- 
gida. în fine, „Sahara" -1982, 

regia Andrew V. McLaglen.
Pe platoul de filmare a 

producției Auferstebung" (Re
naștere) - 1958, regia Rolf 
Hansen, și-a cunoscut 
viitoarea soție, actrița Myriam 
Bru, cu care are doi copii.

Adrian CRUPENSCHi
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ORIZONTAL: 1) Clasica 
frână de picior; 2) Poem de 
dragoste abia schițat - înca
drat precis în obiectiv; 3) Pla
gă deschisă în zona coastelor 
- Tip de judecată nedreaptă; 
4) Atribut pentru pământul 
făgăduinței - Piese de schimb 
în circulație; 5) Insulă în arhi
pelagul diversității - Face 
parte din lotul mare; 6) Puse 
în mijlocul lumii! - Pus pe sea
ma respectării normelor; 7) 
Formulare tip pentru clasare - 
Fixată cu mare greutate; 8) 
Afecțiuni manifestate în văzul 
lumii - Nivel de înaltă percep
ție; 9) Cadru reprezentativ al 
marelui ecran - Gingașe probe 
de nevinovăție; 10) Formă de 
agitație în masă.

VERTICAL: 1) Suspendat într-o com
petiție de înalt nivel; 2) Execută piruete ... la 
sol - Mare specialist la bob; 3) Exprimare la 
nivel înalt - Gen de intervenții neregula
mentare; 4) Picat la proba de îndemânare
- Simbol al ispășirii nedrepte; 5) Notițe 
extrase la lecție! - Ferecate sui-generis în 
lanțuri; 6) Tocmită cu plata la casă - Când 
nu mai este timp!; 7) Etaj dintr-un depozit - 
întinsă în perioada de repaus; 8) Mod de a 
pune la curent - Permis de conducere; 9) 
Expresia unei femei de lume - Prima dintre 
lucrătoare; 10) Replică violentă la scenă 
deschisă.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "GONFLABiLE” apă

rut in ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) SATISFĂCUT; 2) OCARĂ - NOTE; 3) 

FOTA - COPIL; 4) ILA - CANALE; 5) SQ-RAZII
- G; 6) T - SALAM - FR; 7) IRONIC - ARA; 8) 
CANIN - PRAF; 9) ATOT - VIEȚI; 10) 
TERAPEUTIC.
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Cuvântul liber 1 - 2 MAI 1999W» Sâmbătă tEPl 1 mai

TVR I
8.30 Animaniacs (d.a) 9.05 

Don Quijote de la Mancha 
(d.a) 11.00 Huck Finn, final de 
capitol (f.a. coproducție 
1980-1981) 12.10 Desene ani
mate 13.00 Ecranul 13.30 
Scena politică 14.10 Video- 
magazin 17.00 Star Trek - 
Generația următoare (s SF, 
ep. 11) 18.00 Sarabanda 
19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 22.30 Farmece 
(s, ep. 1) 23.25 Profeția (f.a. 
SUA 1997)

TVR 2
8.30 Vorbește-mi de 

școala ta (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Cronica 
Africii sălbatice (do) 10.30 
Documente culturale 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Trei familii (s, ep. 9) 14.45 
Bijuterii muzicale 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 22) 16.50 Santa Barbara 
(s, ep. 842) 18.05 Serial de 
călătorii. Vulcanul (do) 19.00 
Istorie.Memorie.

K-________________________

Duminică
2 mai

TVRI
8.30 Don Quijote de la 

Mancha (d.a) 9.05 Kiki Riki 
Miki (mag. pt. copii) 11.00 
Viața satului 14.30 Video- 
Magazin 15.20 Super gol 
show 15.50 Fotbal: 
Universitatea Cluj-Napoca - 
FC Napoca 18.00 Sarabanda 
19.00 Aproape perfect (s, 
ep. 8) 19.25 Casa plină (s, 
ep. 47) 19.50 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Adio, drag 
prieteni (co. SUA 1996) 
22.35 Comisarul Wycliffe 
(s, ep. 9)

8.30 Vorbește-mi de 
școala ta (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Puii 
animalelor săbatice: 
Felinele (do) 9.30 Arca lui 
Noe 10.30 Integrala 
Aerosmith, Jimmy Cliff
11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de Aur 14.00 Trei 
familii (s, ep. 10) 14.45

________________________Sb-Z Luni<uQ’ 3 mai
TVRI

12.05 Căsuța din prerie 
(s/r) 13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții 15.30 
Mapamond 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Fa
milia Simpson (s.d.a. SUA, 
ep. 49) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep. 447) 19.00
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Primul val (s, 
ep. 21) 21.50 Memorialul 
durerii 23.30 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 13.05 Rebelul (s, ep. 
40) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine.
Engleză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 25) 
16.50 Santa Barbara (s, ep. 
845) 17.55 Filmele
săptămânii 19.40 Sănătate,

Recuperare 20.30 Teatrul 
Național TV: „Totul e un joc” 
23.25 Profeția (f.a. SUA 1997)

ANTENA 1
9.30 Poveștile prietenilor 

mei 11.00 Century - Secolul 
XX 12.00 Buletinu’ de știri 
13.00 Pe cont propriu (s, ep. 
30) 13.55 Constelația cinema 
(mag.) 14.55 Burlacul (s,e p. 
13) 15.25 Inspirația Carolinei 
(s, ep. 32) 15.55 Fotbal Divizia 
A Ursus: Steaua București - 
Ceahlăul Bistrița 17.50 Fash
ion Club 18.00 Camila (s, ep. 
49) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 O iubită de vis (dramă 
SUA 1992) 21.45 Observator 
22.00 Pretender (s, ep. 48) 
23.00 Blanche Fury (dramă 
Anglia 1947)

" PRO TV
7.40 Călătorie în timp (d.a) 

8.00 Piticii din mușuroi (d.a)
8.30 Legenda lui Wilhelm Tell 
(s, ep.15) 9.30 Lois și Clark 
(s, ep. 22) 10.15 Acapulco 
Heat (s) 11.00 Promotor 11.30 
Dosarele secrete ale 
secolului XX 12.30 Reforma 
la români 13.00 Știrile PRO TV

Miniaturi muzicale 15.10 Din 
albumul celor mai 
frumoase melodii populare
15.30 Sailor Moon (d.a) 
15.55 Grecia (s, ep. 23) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 843)
17.30 Un secol de cinema
18.30 Timpul trecut: Dou
glas Haig (do) 20.10 Cu 
cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA I )
8.15 Desene animate 9.00 

Teo și Mircea Șou 12.15 
Omul momentului (co. 
Anglia 1955) 14.00 Duminica 
în familie (mag.) 18.00 
Camila (s, ep. 50) 19.00 
Observator 19.50 Reporter 
TV Vouă 20.05 Rănită din 
dragoste (dramă SUA 1993) 
22.45 Agenția de presă 
22.50 Fotbal Club Antena 1

PRO TV
8.20 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.40 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Super Abraca- 
dabra/Fiica oceanului (s, 
ep. 19) 11.00 Oamenii 
secolului (do, ep. 10) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 

că-i mai bună decât toatei 
(mag.) 20.10 Căsuța din 
prerie (s, ep. 17) 22.00 
Departe de ochii lumii 
(dramă Franța 1995)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 12.00 
Glasul inimii (s, ep. 3) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 31) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 

.34) 16.10 Luz Maria (s. 
Peru, ep. 5) 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 51, 52) 19.00 
Observator 20.00 Emisiune 
publicistică 20.30 Pericol 
iminent (s, ep. 34) 21.20 
Raven (s, ep. 5) 22.15 
Observator 22.45 Tucă 
Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00-13.45 
Filme și seriale (reluări)
14.30 Planeta fantastică (ep. 
2) 15.00 Oglinda timpului (s, 

13.05 Dragul de Raymond (s, 
ep.1) 13.30 Bebe (s) 15.00 
Knight Rider, Superco- 
mando (s, ep. 21) 15.45 
Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 29) 16.30 Lumea filmului 
(mag.) 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Rețeaua (s, ep. 9) 21.00 
Expertul (s, ep. 9) 21.55 
Știrile PRO TV/Știri sportive 
22.00 Sex, minciuni și casete 
video 23.45 Concert Pro Fm

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s, ep. 
11) 15.15 Acasă la Laura 
Badea 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s) 17.50 
Dragoste și putere (s) 18.40 
Casa tal 18.45 înger sălbatic 
(s) 19.30 Căsuța poveștilor: 
Desene animate 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.00 
Minciuna (s) 22.00 Fotbal 
Campionatul Spaniei (repr. I, 
d) 23.00 Fotbal (repr. II, d)

PRIMA TV
10.00 Emisiune matinală

12.30 Sport Magazin 14.00 
Apel de urgență 14.50 
Călătorii în lumi paralele (s, 
ep. 13) 15.30 Dosarele Y

Știrile PRO TV 13.00 
Ministerul comediei 15.00 
Formula I - Marele premiu 
al San Marino (d) 17.00 
Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 18.00 Dreptul la 
iubire (s, ep. 10) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Ally McBeal (s, 
ep. 35) 21.00 Iubire
adevărată (f. SUA ’93) 23.15 
Procesul etapei

8.00-11.30 Filme și 
seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s, ep. 12 și 13) 15.00 
Hochei profesionist 16.00 
NBA Action 16.30 Rezumat 
Bundesliga 16.45 Afară din 
joc 17.00 Fotbal II Calcio (d) 
19.00 înger sălbatic (s, ep. 
40) 19.45 Căsuța
poveștilor 20.15 Baschet 
NBA 20.30 Fotbal Camp. 
Spaniei (d) 22.30 Săraca fată 
bogată (dramă SUA ’87, p. 
I) ______

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Talkshow 12.30 
Povești de iubire 14.00 
Cinemagia 14.30 Pantofi de

ep. 2) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV 18.00 Dreptul la 
iubire (s) 18.45 Știrile PRO 
TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Crimă la colegiu 
(dramă SUA 1997) 22.15 
Știrile PRO TV/Profit 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Dharma și Greg (s, ep. 8)

ACASĂ .
7.00-12.15 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Surorile (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste 
și putere (s) 18.45 înger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor: Flipper (s) 20.15 
Celeste se întoarce (s) 
21.00 Minciuna (s) 21.45 
Surorile (s) 22.45
Cacialmaua (f.a. SUA 1973)

7.00 Magazin matinal 13.00 
Talkshow social 14.00 
Emisiune pentru femei 16.00 
Celebri și bogați (s) 17.00

16.30 Motor (mag. auto) 
17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă (div.) 
19.00 Viper (s, ep.6) 20.00 
Un prinț în America (co. 
SUA 1988) 22.10 Real TV
22.20 Știri 23.00 Suflete 
dezgolite (thriller, SUA 
1995)

HBO
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s) 
11.00 Dragă, am micșorat 
copiiil (s) 11.45 Oliver 
Twist (dramă SUA ’97)
13.15 Batman și Robin (f. 
SF SUA’97) 15.15 Uite cine 
vorbește acum (co. SUA
1993) 16.45 Sugartime 
(dramă SUA ’95) 18.30 
Ador încurcăturile (co. 
romantică SUA ’94) 20.30 
Forrest Gump (co. SUA
1994) 22.45 Totul despre 
sex (s) 23.15 Desperado 
(f.a. SUA 1995)

PRO TV - DEVA
07.20-08.20 “Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show 
cu Alin Bena (reluare) 
08.20-08.30 Program 
muzical

lux (co. SUA/Franța ’90)*'' 
16.00 Un japonez în 
America (co. SUA 1986) 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Viper (s, 
ep. 7) 20.00 Gâște
sălbatice (f.a. SUA 1985) 
22.00 Frasier (s, ep. 41)
22.20 Știri 23.00 Hercule la 
New York (f.a. SUA ’82)

■ hbgmHB
10.00 Santa Fe' (dramă 

SUA 1996) 11.45 Și mai 
morocănoși (co. SUA
1995) 13.30 Asalt strate
gic (f.a SUA ’98) 15.00 Fiul 
președintelui (co. SUA 
’96) 16.45 între dragoste 
și ură (co. SUA 1996) 18.30 
Sfântul (f.a. SUA 1997)
20.30 Dependenți de 
dragoste (co. romantică 
SUA 1997) 22.15 Pheno
menon (dramă SUA 1996) 
0.15 Pasiune incendiară 
(co. romantică SUA 1991)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena ____ J
Maria Mercedes (s) 18.00 
Știri 18.50 Real TV 19.30 Vi
per (s, ep. 8) 20.20 Brook
lyn South (s) 21.15
Dosarele Y

10.00 Războinicul de pe 
str. Waverly (f. SF.SUA 
1997) 11.45 Urmărire în 
viitor (thriller SUA 1992)
13.15 O iubire mai puțin 
obișnuită (co. SUA 1984) 
15.00 Concert Oasis 16.30 
Cetățeanul X (thriller SUA 
1995) 18.15 Podurile din 
Madison County (dramă 
SUA 1995) 20.30 Johnny 
2.0 (f. SF SUA ’97) 22.15 
Unde-s doi... (co. SUA 
1995) 0.00 Misiune:
imposibilă (f.a. SUA ’96)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tăul” 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale ____ J

Hcteseep
Perioada 1-3 mai

Z BERBEC
Porniți cu greu, dar 

până la urmă avansați 
bine către scopul propus. 
Dacă vreți să investiți 
acum banii economisiți, 
astrele vă spun că veți 
avea de pierdut. Mai 
așteptați câteva zilei 
Luni veți avea ocazia să 
vorbiți cu aceia care au 
un rol important în viața 
dv., cu rudele sau chiar 
cu șefii.

O TAUR
La acest sfârșit de 

săptămână vă distrați 
grozav și farmecul dv. va 
atinge ținta. Perioadele 
de seară sunt favorabile 
unor legături noi, 
promițătoare. Luni apar 
semne de labilitate 
sufletească; nu lăsați 
această dispoziție să se 
permanentizeze. 
Schimbați atmosfera cu 
programe relaxante.

O GEMENI
în cercul de prieteni 

cineva vă simpatizează în 
mod deosebit. Duminică 
veți avea o zi destul de 
proastă, cu consecințe 
care vă pot afecta 
sănătatea; de aceea n-ar 
strica să fiți mai prudent, 
mai prevăzător. Luni aveți 
chef de flirtat la locul de 
muncă. Nu vă lăsați însă 
pradă seducției, pentru 
că apoi veți plăti un preț 
mult prea mare.

O RAC
în sfârșit, vremea e 

superbă și prietenii au 
pus la cale o petrecere în 
aer liber. Să nu lipsiți, 
aerul proaspăt vă e mai 
mult decât necesar. 
Partenerii doamnelor 
născute în zodia Racului 
vor încerca să le facă pe 
plac mai mult ca până 
acum, deși nu le e prea 
ușor. Luni veți avea o zi 
grea, în care toate ideile 
vor da greș.

O LEU
Celor născuți în prima 

decadă le recomandăm 
puțină răbdare. Din 
păcate, situațiile ce se 
întrevăd nu coincid deloc 
cu planurile Leilor. Nativii 
celei de-a doua decade 
se pot aștepta la o 
perioadă mai liniștită. Nu 
acționați necugetat, 
deoarece e posibil s-o 
luați pe căi greșite. Luni 
însă circumstanțele vă 
sunt favorabile pe toate 
planurile.

O FECIOARĂ
Situația dv. materială 

se ameliorează; primiți 
bani de unde nici nu vă 
așteptați. Planul la care 
ați lucrat în curând se va 
putea realiza. Pentru 
rezolvarea afacerilor, cea 
mai indicată zi este luni. 
Nativele zodiei vor fi mai 
sensibile și mal 
capricioase, solicitând 
mai multă răbdare și 
înțelegere din partea 
celor din jur.

3 BALANȚĂ
t

Problemelor 
trecătoare nu le dați 
importanță, continuați 
ceea ce ați început! Veți 
vedea că succesul nu vă 
va ocoli. Apelați la ajutorul 
partenerului! Luni lăcomia 
vă va crea neplăceri. Dacă 
nu vă gândiți bine, s-ar 
putea să luați o hotărâre 
nefastă în privința 
viitorului. Atenție, graba 
strică treaba!

Z SCORPION
Ați realizat în sfârșit 

că nu merită să-ți 
păcălești prietenii, pentru 
că ai doar de pierdut. 
Financiar, vă mențineți pe 
linia de plutire. Cu norocul 
de partea dv., veți trăi o 
poveste de dragoste cum 
nici n-ați visat. Deseori 
aveți impresia că nu are 
nici un sens ceea ce 
faceți; n-ar strica să aveți 
mai multă încredere în 
dv.!

O SĂGETĂTOR
De o bucată de vreme 

vă frământă ideea unei 
despărțiri, însă, odată pus 
subiectul pe tapet, 
ajungeți la concluzia că nu 
reprezintă o soluție prea 
bună. Nu vă înhămați la 
sarcini noi; lucrurile nu 
vor evolua conform 
dorinței dv. Luni vi s-ar 
putea oferi o a doua sursă 
de venit, deși gândul vă 
stă mai mult la distracții.

O CAPRICORN
Aveți șanse ca primele 

zile ale lunii să le petreceți 
în aer liber. în ultima 
vreme, principiul dv. este: 
“toate binefacerile se 
răsplătesc”. Nu este însă 
filosofia care dă cele mai 
bune rezultate. încercați 
să vă gospodăriți din ceea 
ce aveți la dispoziție, 
fiindcă situația financiară 
nu se va îmbunătăți 
curând.

Z VĂRSĂTOR
în primele zile ale lunii 

nu strică puțină 
prudență. Deși simțiți că 
debordați de energie și 
elan, vă puteți aștepta la 
o serie întreagă de 
probleme, cu care nu va 
fi chiar atât de ușor să 
luptați. în ultimul timp 
sunteți un pic cam 
individualiști; ar trebui să 
împărtășiți mai multe cu 
partenerul și, mai ales, 
să-i mărturisiți senti
mentele.

Z PEȘTI
Zilele acestea vă veți 

simți excelent, împreună 
cu întreaga familie. Dacă 
aveți chef de puțin sport, 
nu ezitați și practicați-l! 
în rest, aveți răbdare, 
căci ați trecut de ce a 
fost mai greu. Luni 
trebuie să vă așteptați la 
anumite schimbări, așa 
că luați măsuri din timp. 
Dacă vreți să reușiți în 
viață, trebuie să luptați 
cu toate puterile pentru 
succes.



lei/kg. Tel. 092 408599 sau
t VANZÂRI

CUMPĂRĂRI "

• Vând grădină cu pomi 
fructiferi. Certeju de Sus, 
poziție intravilană, la șosea, 
pretabilă construcții, preț 
negociabil. Tel. 770887 
Hațeg. (2558)

• Vând terenuri intravilane, 
construcții locuințe, Orăștie, 
str. Mureșului, tel. 241629. 
(2648)

623297. (2005)
• Vând ușă cu vitraliu, 

placată în alamă, fabricată 
Viena 1900. Tel. 092 281542, 
213169. (2007)

• Vând familii de albine, 
Orăștie, str. Plantelor, nr. 4. 
Tel. 247081 (4279)

• Cumpăr cărămidă de 
sticlă, Nevada, româ
nească, tel. 241238,092/ 
538874(2636)

• Vând casă, curte, cu 
anexe, grădină. Cristur, 
nr.354 (posibil rate). (2695)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2,Simeria, str. 
Caragiale, bl.2, sc.C,ap.12. 
(3645)

• Vând casă și spațiu 
comercial în Ilia. Tel. 375. 
(2560)

• Vând casă cu grădină. 
Batiz, 118. (8888)

• Vând urgent casă în 
Simeria. Tel. 262357. (2565)

• Vând apartament 3 ca
mere, central, Simeria, preț 
120.000.000 lei, negociabil, 
teren agricol cu ieșire la 
șosea 1000 mp. Tel. 260839. 
(2566)

• Vând Ford Orion ex
cepțional, neînmatriculat, 
motor 1600, motorină. Deva

• Vând Abricht universal și 
Banzing tâmplărie. Hune
doara. Informații tel. 729233 
(2784)

ÎNCHIRIERI

• SOCIETATEA CO
MERCIALA "UNIVERS’’ SA 
DEVA închiriază, începând 
cu data de 1 mai 1999, 
spații comerciale. Relații la 
sediul societății, str.M.Ko- 
gălniceanu, bl.14, sau la tel. 
216015,213427.2575)

• Cu sentimente de 
adâncă compasiune sun
tem alături cu sufletul de 
nașii noștri, general (r) Iulian 
Medrea și Mariana,în 
aceste clipe de mare du
rere, când destinul i-a 
hărăzit veșnicia nașei mari

IRINA BĂBUTIU/

Știm că nimic nu vă 
poate consola, dar, totuși, 
încercați să păstrați lumina 
ei vie în voi, până când 
Stăpânul Lumii vă va des
chide calea spre eternitate. 
Fie-i Dumnezeu aproape și 
somnul liniștit! Marian 
Romaniță.Tami, Cristina și 
Călin. (2572)____________

• Nu plecăm frunțile cu 
pietate în fața sicriului nașei 
mari

IRINA BĂBUTIUf

de care ne despărțim cu 
mult regret. Compasiune și 
condoleanțe familiei ge
neral (r) Iulian Medrea. 
Dorina,Roxana și Achim 
Nechif. (2572)

LANSARE DE 
CARTE EA 

CASTEL
Sâmbătă (1 mai), înce

pând cu ora 11.00, Sala 
Oamenilor de Afaceri din 
incinta curții Castelului Cor- 
vineștilor din Hunedoara 
găzduiește un eveniment 
inedit pentru talentata Olga 
Ștefan (elevă în clasa a IV- 
a la Școala Generală Nr.3 
din localitate), care va oferi 
autografe pe volumul ei de 
debut intitulat "Simțuri 
multiple", apărut recent la 
Editura “Emia". (G.B.)

'flCENȚIILE DE PUBLKrTflTE
"CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

Uf DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului Județean); 
la chioșcul de lângă Comtlm (Loto prono) - la chioșcul 
de lângă Sala Sporturilor; • la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dada 
(tel. 716926);

*BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediul
S.C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul

"Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr.1 (în spațiu! 

secției foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 

rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine a
tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

• Firmă caută spațiu pen
tru birou la parter. Tel. 092 
627440. (2559)

MEMORAȘI?

217208. (2692)
• Cumpăr Trabant, prefer 

break. Tel. 227479. (3642)
• Vând dubă cu remorcă 

(Raba) 10 t plus 8 t, an 
fabricație 1991, cu 14.000 
DM, negociabil. Lugoj, infor
mații tel. 056/359501, sau 
056/358871.(2551)

• Vând urgent tractor U 
650, stare perfectă. Informații 
Bretea Mureșană, nr.19 sau 
tel. 623039. (2563)

• Vând tractor cu cosi
toare 24 CP. Tel. 626043. 
(2003)

• Vând Toyota Corola, 
fabricație 1986, frigider Arc
tic 180 I, comodă TV. Tel. 
216727. (2569)

•Vând Ford Escort, stare 
excepțională, înmatriculat, 
preț negociabil. Mintia-sat, 
Podeleanu, nr. 56, tel. 
620352. (4266)

•Vândtractor445 L, piese 
noi, motor cota zero și trac
tor 18 CP, China, fabricație 
1995, pluguri 2 și 3 brăzdare. 
Informații tel. 094/290150 
(9590)

• Cumpăr celulare GSM,
defecte, decodez și repar. 
Tel. 094 859958, 092 
743712. (3649)__________

• Vând rafturi plastic 
cântar electronic, vitrină 
frigorifică, ladă frigorifică, 
utilaje carmangerie, perfectă 
stare. Relații Bobâlna,nr.91. 
(2562)

• Vând cameră frigorifică 
9 mc, mașini cusut indus
triale și aparat pentru spă
lătorie auto. Deva 092 
260066. (2573)

• în 2 mai se împlinesc 5 
ani de la trecerea în neființă 
a celui care a fost

TIBERIU POLGAR
Odihnească-se în pace! 

Maria. (2564)

• Familiile Schimbău și 
Petrescu anunță cu regret 
împlinirea a 6 săptămâni de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna draga noastră 
mamă, bunică și cuscră,

SCHIMBĂU ELENA
Va rămâne veșnic în 

amintirea noastră. (2782)

• Pios omagiu și ne- 
ștearsă amintire dragei 
noastre prietene

IRINA BĂBUTIU/

Familiile Borlea și Bota 
(2054)'

• Cu adânci regrete, fa
milia Sârghia anunță înce
tarea din viață a celui care 
a fost tată, socru și bunic

GHEORGHEANTOHE
Corpul neînsuflețit se 

află depus la Casa mortuară 
din Deva. înmormântarea va 
avea loc duminică, la Cimi
tirul ortodox din strada 
Eminescu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

• Finii și nepoții sunt 
alături de familia Sârghia la 
greaua pierdere pricinuită 
de dispariția lui

GHEORGHEANTOHE
Familiile Costin și 

Resmeriță.

ROMAVICOM 
SRL DEVA

Fermă particula
ră de păsări situată 
în Mintia, zona Mu- i 
reș, platforma Casa 
Agronomului, vinde 
pui vii zilnic, între 
orele 7-15.

Informații supli
mentare la telefon 
233484.

<_______ >

BANKCOOP-
B.G.C.P.

declară nul certificatul de 
economii cu discont seria 
G, nr. 025804. Eventualul 
deținător este rugat să se 

prezinte de îndată ia 
sediul Bankcoop - 

B.G.C.P. Deva.

NU UITATI_ _ _ _ _ _ _ _ _ £_ _ _
LH^krnTOANTCL LIBER"

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

• S-a stins din viață buna 
și iubita noastră mamă, 
soacră, bunică și stră
bunică

IRINA BĂBUȚIU
Corpul neînsuflețit este 

depus la Capela Ortodoxă 
din municipiul Brad. în
humarea va avea loc du
minică, 2 mai 1999,ora 14. 
Chiar dacă nu mai este 
printre noi, amintirea ei va 
rămâne ca o flacără veș
nică, arzând în sufletele 
noastre. Nu-ți vom uita 
dragostea și dăruirea cu 
care ne-ai înconjurat. 
Lacrimi fierbinți de nemăr
ginită durere vărsăm în 
urma ta. Familia general 
(r) Iulian Medrea, Mariana, 
Flaviu, Teodora și Răducu. 
(2572)

Tragergâ Super Loto 
*5740” din 

29.04.1999

5-40-18-27-29-19
e câștiguri

.735 lei
Trn^^’Lxpres’ din

29 04.1999

30-22-6-33-20-44
Fond de câștiguri
206.143.317 lei

BANCA română pentru dezvoltare
Dacă vreți să obțineți un venit sigur

vă stăm la dispoziție cu dobânzi avantajoase la depozite:

zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095

• Cu plata ——........................................................................................... ........——
iabânzli lunar - 60 61 62 63 64 65 - •
• Cu plata
iobânzii la expirare jl5 jl6 4" 60 62 63 64 65 66 "5 90

Dacă doriți să cumpărați sau să construiți,
Creditele noastre pot rezolva rapid dorința dumneavoastră:

- pentru nevoi personale;
- pentru bunuri de folosință îndelungată;
- pentru autoturisme de la societățile comerciale sau de la persoane fizice:

pentru cumpărare, construcție, modernizare, extindere, terminare de locuințe, case de vacanță 
și cumpărare terenuri intravilane;

- pentru nevoi gospodărești.
Căutațl-ne și nu veți regreta!

AFACERILE DE SUCCES 
AU^O SINGURĂ FORMULĂ:

Romanian Professional Directory

> Prima colecție de cataloage profesionale 
din România

> 18 cataloage bilingve (română-engleză) structurate 
pe domenii de activitate

Inscrle-ta acum In primei» patru cataloage:
1 arhitectură. construcții Șl lucrări publice, servicii specializate
2 finanțe, societăți de Investiții, asigurări, contabilitate, marketing, audit financiar, consultanță 

servicii specializate
3. infromadcă, tehnologie Informațională șl telecomunicații, echipamente electrice și electronice, 

servicii specializate
4 educație, cultură, mass-media publicitate, editare, tipărire, distribuția de carte șl presă, sport, 

divertisment, alta servicii In domeniu

SEDONA înscrie-te acum ! Tei. 23.ss.10,094/55.60.45
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X.

Viața politică
DECLARAȚIA

Biroului Executiv Central al PDSR la aniversarea a 
șapte ani de la înființarea Partidului Democrației 

Sociale din România (FDSN)
La 30 aprilie s-au împlinit 7 ani de la înființarea Partidului 

Democrației Sociale din România (FDSN) - eveniment ce poate fi 
considerat un moment de referință în viața politică a țării, cu multiple 
și majore consecințe în istoria post-decembristă a României.

PDSR a luat ființă în primăvara anului 1992, sub denumirea de 
Frontul Democrat al Salvării Naționale (FDSN), prin desprinderea ca 
aripă majoritară din Frontul Salvării Naționale - formațiune politică 
aflată atunci la guvernare.

în septembrie 1992 PDSR (FDSN) s-a situat pe primul loc la 
alegerile parlamentare și a câștigat detașat scrutinul prezidențial. în 
perioada 1992-1996, Partidul Democrației Sociale din România s-a 
aflat la guvernare și - în pofida unor împrejurări complexe și a unor 
momente dificile - s-a impus ca un autentic partid social-democrat 
care și-a concentrat eforturile în direcția consolidării statului de drept, 
structurării economiei sociale de piață, precum și a integrării României 
în comunitatea euro-atlantică.

Adevărata “moștenire" lăsată de PDSR în noiembrie 1996 - care 
nu mai poate fi contestată astăzi de nici un om de bună credință - a 
fost de fapt reprezentată de: stoparea declinului și trei ani 
consecutivi de creștere economică - bazată mai ales pe dezvoltarea 
sectorului privat, preponderent a întreprinderilor Mici și Mijlocii, 
construirea unor instituții specifice economiei de piață, un sistem 
politic democratic și pluralist care a asigurat echilibru și stabilitate pe 
plan intern, precum și statutul de asociat la Uniunea Europeană și de 
partener al NATO în plan extern.

în anul 1996, în urma scrutinului din 3 noiembrie, s-a produs 
alternanța democratică la putere. PDSR a înțeles să respecte întru 
totul opțiunea electoratului român, chiar dacă a fost pe deplin 
conștient că votul exprimat a fost determinat de o propagandă 
electorală populistă și mincinoasă a CDR bazată pe “contracte" sau 
angajamente demagogice care promiteau miracole imposibil de 
realizat.

PDSR și-a asumat cu demnitate și responsabilitate condiția de 
principal partid al țării și al opoziției democratice. Partidul nostru a 
încercat în ultimii doi ani și jumătate să promoveze inițiative legislative 
în acord cu necesitățile reale ale țării și să avertizeze Puterea asupra 
pericolelor pe care le implică politica economică greșită, de declin 
programat al economiei naționale și de scădere dramatică a nivelului 
de trai al populației. Din păcate, oferta noastră sinceră, constructivă, 
de cooperare și dialog a fost sistematic respinsă sau tratată cu 
aroganță de actuala coaliție CDR-USD-UDMR, astfel încât, în prezent, 
România se află într-o profundă și generalizată criză economică, 
socială și morală.

Realitatea demonstrează că ne aflăm în cel de-al treilea an de 
declin economic consecutiv; tot ceea ce a realizat pozitiv guvernarea 
PDSR s-a irosit acum în mod iresponsabil. Mai mult, actuala coaliție, 
sfâșiată de interminabile ciocniri de interese politicianiste, se află 
practic în imposibilitatea de a mai oferi soluții realiste și eficiente 
pentru depășirea crizei și scoaterea țării din impas. Nici recentul 
acord de împrumut încheiat cu Banca Mondială, nici Memorandumul 
negociat cu FMI, nici așa-zisul “armistițiu" de circa o lună, acordat 
guvernanților de către cele patru mari centrale sindicale, nu 
reprezintă soluții viabile sau rezolvări de fond ale crizei în care ne 
aflăm.

Partidul Democrației Sociale din România pășește în cel de-al 8- 
lea an al existenței sale cu încrederea fermă în faptul că actuala 
criză generalizată a societății românești nu este și nici nu poate fi 
considerată o fatalitate și că electoratul român privește spre PDSR cu 
speranța că acesta reprezintă ultima și unica alternativă pentru 
scoaterea țării din impasul în care a fost împinsă de către actuala 
putere.

în această perioadă - când în toate organizațiile PDSR se 
desfășoară adunările și conferințele de analiză și alegeri - trebuie să 
valorificăm pe deplin acest eveniment, spre a promova în fruntea 
organizațiilor noastre oameni cinstiți și competent!', pentru a face fot 
mai cunoscute obiectivele politice, economice și sociale ale PDSR, 
soluțiile și inițiativele noastre, pregătind întregul partid pentru 
realizarea obiectivului esențial - câștigarea viitoarelor alegeri locale, 
parlamentare și prezidențiale.

Acum, mai mult ca oricând, depinde de noi toți modul în care vom 
valorifica această conjunctură favorabilă în care se află PDSR. Acum, 
mai mult ca oricând, trebuie să fim pe deplin conștienți că mai presus 
de nevoile luptei politice se află oamenii și nevoile lor, cetățenii 
României. Acum, mai mult ca oricând, suntem hotărâți să readucem 
speranța populației țării punându-ne în slujba cetățenilor, servindu-i și 
apărându-le interesele.
PDSR VA REALIZA ADEVĂRATA SCHIMBARE ÎN BINE A 

ROMÂNIEI!
PDSR ESTE ALTERNATIVA LA ACTUALA GUVERNARE 

DEZASTRUOASĂ A ȚĂRII!
VICTORIA ESTE A NOASTRĂ!

lonJIiescu^președințelePDSR,

f "S

Poluanții gazoși analizați 
(dioxidul de azot, dioxidul de 
sulf, amoniac și fenoli) au avut 
pentru perioada 19-25. aprilie 
a.c. valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de ca
litate a aerului nr. 12574/87. '

Valorile maxime au fost în
registrate pe zona Hunedoara 

■ la data de 19 aprilie a.c., pentru 
dioxidul de azot și pe zona V. 
Jiului la data de 22.04.1999 
pentru dioxidul de sulf. Pentru 
amoniac și fenoli, indicatori care 
se determină numai pe zona 
Hunedoara, valorile maxime au 
fost înregistrate în data de 19 și, 
respectiv, 23 aprilie '99.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii care s-au înca
drat în limita admisă de 0.15 mg/

mc aer/24 h la toate punctele de 
control din județ. Valoarea ma
ximă s-a înregistrat pe zona Hu
nedoara în data de 21.04.99 și 
depășește limita admisă de 2.14 
ori. Și valorile înregistrate pe zo
na Zlaști la 23 aprilie a.c. depă
șesc limita admisă de 1.9 ori, iar 
valoarea înregistrată pe zona 
Chișcădaga la data de 20.04. 
1999 depășește limita admisă de 
1.12 ori.

Pulberile sedimentabile conti
nuă să înregistreze depășirea 
limitei admise de 17.0 g/mp/luna în 
zona Teliuc de 4.12 ori și pe zo
na Chișcădaga de 4.95 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite

Uniunea Ziariștilor Pro
fesioniști din România se 
alătură protestului Fede
rației Internaționale a Jur
naliștilor adresat forțelor 
în conflict din Republica 
Federativă Iugoslavia.

Cerem ca bombarda
mentele aeriene ca și lup
tele terestre să nu mai 
aibă ca ținte instituții de 
presă sau ziariști.

Dreptul la opinie este 
parte integrantă a dreptu
lui la informare și ca atare 
este un drept fundamental 
al omului.

Mesajele presei nu au 
putut fi niciodată oprite cu 
bombe sau gloanțe.

Agresarea, oriunde în 
lume, a unui ziarist este o 
agresiune împotriva publi
cului cititor.

în spiritul Rezoluției 
1003, adoptată de Aduna- 

Lrea Parlamentară a Con-

siliului Europei la 1 iulie 
1993, consiliu din care 
majoritatea țărilor mem
bre NATO face parte, ce
rem respectarea “drep
tului la informare ca drept 
fundamental al omului” 
(așa cum apare și în arti
colul 10 al Convenției Eu
ropene a Drepturilor 
Omului).

Afirmând încă o dată 
că “informarea și comu
nicarea sunt sarcini de 
care se achită ziaristul 
prin mijloacele de infor
mare în masă” cerem cu 
fermitate protecția vieții 
ziariștilor ca și a mijloa
celor lor de muncă. Nici 
un “război internațional” 
nu poate motiva uciderea 
adversarului de opinie.

UNÎUNEA ZIARIȘTILOR 
PROFESIONIȘTI DÎN 

ROMÂNIA

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA Șl 
PROTECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială a 

județului Hunedoara 
Cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr.2 

Organizează CONCURS In data de 19.05.1999 
pentru ocuparea posturilor rămase vacante la 
Camera de Muncă Deva, respectiv:

Viața politică
Importante documentejentru 

mișcarea liberalar
Cu mici excepții, la recenta 

întâlnire cu ziariștii, inițiată de 
Filiala județeană a PNL, discuțiile 
au fost orientate asupra a două 
documente adoptate nu cu multă 
vreme în urmă de Consiliul Na
țional al PNL și apreciate de cei 
care le-au prezentat ca “ deo
sebit de importante pentru miș
carea liberală din România".

Este vorba de "Manifestul 
economic al Partidului Național 
Liberal", document “ complet și 
complex, care a necesitat foarte 
multe discuții, informații și o anu
mită viziune asupra viitorului 
României”.

Al doilea document este 
“Ordinea și cetățeanul”.

în ceea ce privește primul 
document și principiile care au 
stat la baza elaborării lui, s-a 
apreciat că guvernările anteri
oare, dar și cel actual, au atribuit 
politicii publice și, de fapt, într-o 
mai mică sau mai mare măsură 
statului, sarcinile de a garanta 
creșterea forței de muncă, de a 
genera creșterea economiei, de 
a gestiona și direcționa investițiile 
și resursele către acele activități 
considerate că stimulează dez
voltarea economică. Toate au 
fost demagogice, pentru că, în 
realitate, acestea nu s-au bazat

1 post de Referent I la Deva;
Condiții de ocupare: studii medii și vechime de 

5 ani pe postul de operator calculator.
|2 posturi de Referent I la Hațeg;

Condiții de ocupare: studii medii, vechime in 
mund specifice 3 ani și domiciliul In Hațeg.

Informații se pot primi la sediul instituției din 
Deva sau la telefoanele: 215521 și 216157.

(Urmare din pag. 1)

• In data de 6.01.1998, dl 
Stancu loan, nefiind acționar al 
societății, depune o acțiune în 
justiție pentru anularea acestei 
ședințe AGA în numele copiilor 
(majori) fără procură legalizată.

• în data de 14.04.1998 
FPS - DT Hunedoara - Deva de
pune o adresă la ORC Deva 
prin care solicită acestuia să nu 
înscrie în Registru mențiunea cu 
privire la încheierea contractelor 
de leasing, deoarece un acțio
nar al societății (Stancu loan) a 
contestat hotărârea AGA în jus
tiție (dosar 41/ 98). Cât timp 
FPS-ul nu a contestat hotărârea 
AGA în justiție, ne întrebăm ale 
cui interese dorește FPS-ul să le 
protejeze prin această adresă.

In data de 18.10.1998, după 
ce în prealabil Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Deva a comu
nicat FPS-ului că a dispus neîn-

pe libertate de întreprindere, de 
posesie și de expresie.

Manifestul economic își pro
pune de fapt să prezinte coordo
natele transformării liberale a 
societății românești, societate 
care trebuie să se bazeze pe 
libertatea de întreprindere, de 
posesie și de expresie. Acestea 
fiind trei principii esențiale.

La baza acestei transformări 
trebuie să se afle valorificarea 
identității naționale, iar în prezent 
trebuie create premisele pentru 
trei tipuri de reformă: educațio
nală, instituțională și economică.

Referitor la cel de-al doilea 
document, s-a precizat că prin
cipala sarcină pe care o are o 
forță politică responsabilă este 
aceea de a genera ordine și nu 
dezordine, de a coopera și nu 
de a se opune necondiționat. 
Liberalii concep ordinea nu ca 
pe una dictatorială, ci una de
mocratică, opusă ordinii tota
litare. Este acea ordine socială, 
prin care individul are libertate 
deplină de a-și exprima inte
resele legitime, prin mijloace 
legale. Ordinea este privită ca 
unul dintre interesele naționale 
vitale.

Valentin NEAGU

A ASIROM SA
SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

pentru vânzarea unui autoturism tamponat 
marca DAEWOO CIELO GLE.

Licitația se organizează la sediul 
ASIROM din Deva, str. I. Creangă, nr.21, în 
ziua de 12.05.1999, ora 10, și se va repeta în 
fiecare zi de miercuri la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul ASIROM 
- Serviciu daune sau la telefoane: 213304; 
212746

Scrisoare deschisa către președintele FPS
ceperea urmăririi penale față de 
administratorii SC Ardealul SA 
Deva și a beneficiarilor contrac
telor de leasing, in cadrul șe
dinței FPS - DT Hunedoara - 
Deva, prin reprezentantul său, 
solicită și impune votarea pentru 
antrenarea răspunderii admi
nistratorilor în justiție pentru 
pagubele create societății ca 
urmare a încheierii contractelor 
de leasing. Deși Parchetul a 
stabilit că nu există prejudiciu 
și nu există infracțiuni pe de o 
parte, iar pe altă parte s-a spe
cificat că nu există nici raport al 
cenzorilor care să stabilească 
vreun prejudiciu, prin vot des
chis s-a antrenat răspunderea 
administratorilor și s-a ales un 
nou CA. Tot “dezinteresat'' FPS- 
ul a numit pe Stancu loan repre
zentant ca să antreneze fn jus
tiție răspunderea administra-

se mențin în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu 
analizați.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și pre
parare a cărbunelui, au avut 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 1139.0 mg/l și 
o valoare maximă de 2221.0 mg/ 
I, înregistrată la data de 
24.04.'99. Raportându-le la pe
rioada anterioară, se constată o 
creștere a cantității de materii în 
suspensie pe răul Jiu cu 550.0 
mg/l pentru valoarea medie și cu 
51.0 mg/l pentru valoarea 
maximă.

Comparativ cu luna febru- 
. arie a.c., în luna martie pulberile 

sedimentabile cresc pe zonele 
Mintia-Deva, Hunedoara, 
V.Jiului, Chișcădaga, Banj Mare, 
Brad și Orăștie și se reduc doar 
pe zona Călan și Hațeg. Valorile 
medii depășesc limita admisă pe 
zona Hunedoara de 2.57 ori și 
pe zona Chișcădaga de 2.0 ori. 
Pentru luna martie valorile medii 
care depășesc limita admisă au 
fost evidențiate în 19 secțiuni 
de control din care 3 în muni
cipiul Hunedoara, 4 pe zona Te
liuc, 4 în zona V. Jiului, 1 pe 
zona Baru Mare și 7 pe zona 
Chișcădaga. Valoarea maximă 
la acest indicator de calitate s-a 
înregistrat pe zona Teliuc.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

torilor. Văzând că hotărârea sus 
menționată este contestată de 
noi în justiție, convoacă o nouă 
AGA la 16.01.1999 pentru a se 
acoperi abuzul făcut în octom
brie 1998.

Din 1997 prin repetate adre
se depuse la FPS - DT Hune
doara - Deva și București am 
făcut ofertă reală de cumpărare a 
pachetului de 40% din acțiunile 
deținute de FPS la SC Ardealul 
SA Deva, fără ca să primim 
vreun răspuns la oferta noastră.

Dacă și în continuare veți 
permite FPS - DTHunedoara 
- Deva să-și deruleze jocul 
pornit, veți realiza destui de 
târziu că acțiunile dvs. v-au 
creat prejudicii și nu bene
ficii. Ultimul pas în reali
zarea acestui scop este șe
dința AGA din 03.05.1999 
când se va impune alegerea 
administratorului unic, si
tuație în care nici dvs. și nici 
ceilalți acționari nu vor mai 
putea numi reprezentant în 
CA, deși împreună dețin 
peste 50% din acțiunile socie
tății.

Dorim să vă informăm că 
în situația în care și dvs veți

proceda la vânzarea acțiunilor 
pe piața RASDAQ, veți obține 
vânzarea doar a 15% din 
acțiuni atât cât mai sunt 
necesare fam. Stancu pentru 
a deveni acționar majoritar și 
astfel să hotărască după 
bunul lui plac soarta so
cietății, iar dvs. veți rămâne 
cu restul de 25% din acțiuni 
blocate și nedorite de nimeni 
la vânzare.

Pentru realizarea integrală a 
privatizării SC Ardealul SA Deva 
va trebui să dispuneți vânzarea 
în bloc a celor 40% din acțiunile 
ce le dețineți, prin licitație și nu 
pe piața RASDAQ.

Pentru a vă putea da seama 
de intențiile acestor acționari, vă 
anexăm convocarea ședinței 
AGA din 3.05.1999 și ordinea de 
zi din care rezultă că dorește să 
ajungă administrator unic cu 
puteri depline și nelimitate.

Pentru evitarea prejudicierii 
dvs. și implicit a statului, vă 
rugăm să mandatați pentru șe
dința AGA din 3.05.1999 ca re
prezentant al dvs. un membru al 
CA al FPS București.

Anexăm prezentei memo
riile despre care am scris.

• x
Anexam prezentei mc moi i Ic despre care am f&curvwfenr

(
S.C. "RESTOROM" *rl L-

S.C. ’ALMPKOIMXlM’.
S.C. “RESTOSAN" *rl
S.G. ’UNIVERSAL Imp.-Exp* SA 
S.C. T'NO PRODUCT" srl
S.C "COM GINA IMP EX* tri
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