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VOM PLĂTI MAI MULT cu 54% pentru lumină, cu 24% pentru 
căldură și cu 9,5 % pentru transport, apă, canalizare și medicamente
La palatul Victoria, cabinetul Radu Vasile ă dat undă 

verde unui nou val de scumpiri pentru produsele și 
serviciile de monopol.

• La energia electrică, prețul mediu se majorează cu 
24%, respectiv cu 17,4 % în cazul agenților economici și 
54% pentru populație. Noile tarife ale energiei electrice 
suportate de populație vor fi de 876 lei/ kWh tariful 
standard și 500 lei/ kWh pentru tariful social (la un consum 
lunar sub 70 kWh).

• Gigacaloria a crescut cu 24%, ajungând la

COTIDIAN INDEPENDENT

ANUL XI■ Nr. 2392 «Sâmbătă, 15 - Duminică, 16 mai 1999----- ...... - . 8 pagini « 1000 LEI

156.000 lei, pentru energia termică livrată populației.
• Restul produselor și serviciilor (transportul 

de călători pe CF, fluvial, urban, apa, canalizarea 
și medicamentele autohtone) se scumpesc cu 
9,5%.

• Pentru serviciile prestate de Ml (pașapoarte, 
permise auto, certificate de înmatriculare), majorările se 
situează între 9,5% și 17%.

Majorarea se aplică din momentul citirii facturii din 
luna mai.

A APARE LA DEVA

Realități și aparențe

Sentimentul
libertății

Cât de multă și de răscolitoare 
dreptate avea D.D. Roșea atunci 
când spunea că în viață marile 
câștiguri într-o direcție se obțin 
adeseori cu prețul greu al unor pierderi 
și mai însemnate în altă direcție. 
Acest adevăr tare și necruțător, care 
s-a constituit pentru mine într-o linie 
esențială de conduită și credință, m- 
a făcut să mă întorc cu gândul la 
vremea de acum aproape zece ani, 
când am trăit împreună clipele fericite 
ale unei mari'biruințe, clipele libertății 
depline, ale încrederii și respectului 
între oameni. Cei mari și cei mici, 
cei puternici șl cei slabi, cei favorizați 
de soartă și cei batjocoriți de ea, cei 
aleși și cei de rând, toți împreună și 
toți deopotrivă coborâseră în stradă, 
se îmbrățișau, se sărutau și își 
vorbeau în același grai al demnității 
și libertății recâștigate, într-un cuvânt, 
lumea trăia și vedea imagini care 
păreau mai degrabă străfulgerări între 
realitate și vis. Au fost momente de 
o asemenea forță a entuziasmului și 
a euforiei nestăpânite cum neamul 
nostru românesc nu va mai apuca 
să trăiască vreodată.

Da, au fost, bine am zis, pentru 
că foarte curând neliniștea și 
neîncrederea în chipurile și vorbele 
fluturate au pus stăpânire pe 
sufletele și mințile noastre, preschim- 
bându-se în rătăcitoare și brutală 
realitate. Abia treziți din lunga și

adânca letargie, ne-a cuprins 
deîndată spaima de prea multă 
libertate, groaza de înfățișările și 
sensurile ei, teama de 
consecințele imprevizibile și chiar 
frica de noi înșine. Și în loc să 
prețuim această libertate câștigată 
și împreună să-i restituim întreaga 
demnitate pe care o merita, ne
am apucat și am călcat-o în 
picioare, i-am schimbat deîndată 
scopurile pe care și le propusese 
și am abătut-o de la calea pe care 
pornise. Și în scurtă vreme ea a 
rămas doar vorbă în vânt, poleială 
pe trunchi de mucegai, speranță 
iluzorie și adevăr crud. Libertatea 
a rămas atârnată ca o ciuhă pe 
vârf de par, speriind mulțimile cu 
chipiul ei transfigurat și bălăngănit 
între imagini aparente și conținut 
real.

Da, nu greșim când spunem 
aceste lucruri, pentru că libertate 
adevărată nu înseamnă 
numaidecât simplă descătușare de 
gând și de cuvânt, nu înseamnă 
urlet neîngrădit, strigăt neînfrânat 
și vorbe necenzurate. Libertate 
înseamnă mult mai mult, 
înseamnă câmp deschis către 
manifestarea valorii și demnității

Prof. Sabin SELAGEA
(Continuare în pag. 8)

Socialiștii rămân
dezbinați

In urmă cu câțiva ani, 
în Partidul Socialist 
al Muncii a pătruns 

dihonia. Tudor Mohora a 
intrat în conflict de idei și 
opțiuni cu capii partidului, 
llie Verdeț și Adrian 
Păunescu. Frecușurile s-

au intensificat, orgoliile 
nu au cedat și atunci 
Tudor Mohora s-a 
consultat cu un grup de 
tovarăși, s-au desprins și 
au format Partidul So
cialist. Aceeași doctrină, 
aceeași strategie, ceva 
mai clare și mai evoluate 
e drept, însă cu un alt 
șef, mai stilat și mai 
pragmatic, Tudor Mohora.

Nu după multă vreme, 
poetul Adrian Păunescu a 
lăsat-o mai moale cu 
politica, revenind la 
preocupările mai vechi, 
ale Cenaclului Flacăra, cu 
numele schimbat în Totuși 
iubirea, și pătrunzând sub 
pulpana Antenei 1 cu două 
emisiuni personale. Mai 
comod, mai liniștit, mai
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K duminical

Farmacii de 
serviciu

în intervalul 15-16 mai va fi 
de gardă în municipiul Deva 
farmacia “Medica", situată pe 
strada Violetelor, nr. 9, telefon 
626037.

“Robinia" va funcționa la 
Hunedoara în aceleași zile. 
Adresa: strada M. Viteazu, 
telefon 713537. (E.S.)

r
eficient. Acționând 
separat și neconvingător, 
llie Verdeț și Tudor 
Mohora și-au dat seama 
că dezbinarea socia
liștilor este păgubitoare 
pentru tovarășii din 
ambele tabere. Drept 
urmare, au hotărât să-și 
reunească forțele. 
Discuțiile au durat luni de 
zile, au fost punctate de 
controverse dar și de 
înțelegeri reciproce și se 
părea că ziua fuziunii nu 
va fi departe. Fusese 
stabilit și numele noii 
uniuni: Partidul Socialist 
Democrat. Urma ca la 
ședințele separate ale 
celor două formațiuni 
politice, din cursul lunii 
mai a.c., să se 
hotărască modul de 
alegere a organelor de 
conducere ale noului 
partid. Partidul Socialist 
a propus ca fiecare parte 
să-și prezinte candidații 
pentru funcțiile de 
președinte și președinte 
executiv la Congresul 
reunit, programat pe data

Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 8)

@Cll/W2îlEI@
• - Tăticule, ce 

este o sarcină extra- 
uterină?
- Este atunci când 

rămâne însărcinată 
servitoarea...

Fotbal Vega Deva - 
Unirea Dej

Sâmbătă de la ora 11, 
spectatorii deveni își pot 
urmări favoriții în partida 
Vega - Unirea Dej, din cadrul 
etapei a 2-a din divizia B, 
seria a ll-a, ambele formații 
fiind angajate într-o luptă 
crâncenă pentu evitarea 
retogradării. (S.C.)

Ancheta săptămânii

Medicul de familie - o
instituție încă nefunctională

La sfârșitul lunii martie, 
Ministerul Sănătății și 
Direcțiile Sanitare județene 
informau populația cu 
privire la hotărârea de 
aplicare efectivă, începând 
cu 1 aprilie a.c., a 
sistemului asigurărilor 
sociale de sănătate și a 
instituției medicului de 
familie. S-a spus că, după 
trei încercări nereușite de 
reformă a sistemului 
sanitar, există în sfârșit un 
cadru legislativ aproape 
complet pentru
introducerea sistemului 
asigurărilor sociale de 
sănătate și că s-au făcut 
progrese în “munca” de 
colectare a banilor (cota de 
7 la sută) de la agenții

Conferință9 

de presă 
în cadrul conferinței de 

presă, desfășurată joi (ora 13) 
în incinta restaurantului 
,,McDonald’s” din Deva, 
directorul cu probleme de 
relații cu publicul, dl Cristian 
Savu, a adus la cunoștința 
reprezentanților presei locale 
o serie de date referitoare la 
istoricul și dezvoltarea 
rețelelor de restaurante 
McDonald’s din România.

Primul restaurant
McDonald’s din lume a fost 
deschis în 1955 în Des Plaines, 
Illinois.

Pe parcursul timpului 
McDonald’s a pătruns în 
majoritatea țărilor lumii, 
obținând succese bine
meritate. în 1995, la București 
s-a deschis primul restaurant 
McDonald’s (Unirea) și primul 
McDrive (Prisma) din 
România. La ora actuală, în țara 
noastră funcționează 39 de 
restaurante, ceea ce reprezintă 
o investiție de peste 50 mil$ și 
peste 2000 de angajați.

începând de ieri, 
restaurantul McDonald's din 
Deva, situat în apropierea gării, 
și-a deschis porțile către 
publicul devean.

McDonald’s una din cele 
mai cunoscute mărci din lume 
funcționează în 16 orașe din 
țara noastră și pentru prima 
dată își impune prezența în 
județul nostru.

9

economici. într-un interviu 
acordat la vremea 
respectivă ziarului nostru, 
dl dr. loachim Oană, direc
tor general al Casei 
Județene de Asigurări 
Sociale de Sănătate, 
afirma: “ Sistemul de 
asigurări sociale de 
sănătate este unica formă 
care poate Fi aplicată pentru 
salvarea sistemului sanitar. 
Din păcate au existat multe 
disfuncționalități care au 
dus la amânarea 
implementării acestui 
sistem. în prezent, există 
însă un cadru legislativ 
aproape complet pentru 
concretizarea reformei și 
sperăm că pe parcurs vor 
fi eliminate neajunsurile și 

McDonald's la Deva

Primul restdurant de tip 
Drive-Through din Deva încântă 
prin aspectul arhitectural, prin 
calitatea produselor, curățenia 
și ospitalitatea angajaților. 
Capacitatea restaurantului este 
de 70 locuri în interior și 40 locuri 
exterior (una dintre cele mai 
extinse terase McDonald’s din 
țară) precum și o încăpere 
destinată exclusiv copiilor 
pentru serbarea aniversărilor. 
Deschiderea acestui restaurant

la Deva a creat 60 de locuri de 
muncă (personalul a beneficiat 
de pregătire specială în 
restaurantele din București), a 
însemnat contracte cu firmele 
de construcții și de instalare de 
echipamente, fiind un partener 
important pentru firmele locale 
de prestări servicii. în altă

________ Cristina CfNDA 
(Continuare în pag. 3) 

Joi seara, oficialitățile 
județene și municipale 

înpreună cu reprezentanții 
firmei McDonald’s România 

au inaugurat restaurantul 
McDrive din Deva. Cu acest 

prilej s-a acordat o donație de 
50 milioane de lei pentru 

copiii handicapați din județ. 
Foto: Traian MÂNU

vor fi remediate 
disfuncționalitățile din 
acest punct de vedere.”

încă o păcăleală?!

1 aprilie - ziua propusă 
de Ministerul Sănătății 
pentru demararea aplicării 
acestui sistem - este, con
form tradiției populare, și 
ziua păcălelilor. Nu doar din 
cauza acestei coincidențe, 
ci pentru că urmărim 
îndeaproape situația 
sistemului sanitar, am 
încercat să luăm pulsul 
aplicării reformei în câteva 
dispensare din mediul ru
ral.

Dna dr. Daniela Bena, 
medic coordonator al

dispensarului din comuna 
Dobra, ne spunea: “Dintr- 
o populație de 4000 de 
oameni, 2700 s-au înscris 
pe lista medicului de 
familie, majoritatea 
(peste 2000), la mine, iar 
ceilalți la colega mea. Dar 
deocamdată lucrăm ca și 
înainte. Nu s-a realizat 
cuantificarea actului 
medical pentru a se putea 
evalua prestațiile 
medicale. Astfel că încă 
nu suntem plătiți după 
cantitatea și calitatea 
muncii noastre-care ar fi 
rezultat prin întocmirea 
acelui punctaj - ci ne

Ciprian MARiNUȚ
(Continuare în pag. 8)
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St.-z.. Sâmbătă
15 mai

TVR I
8.30 Unde este Wally? 

(d.a) 9.05 Don Quijote de la 
Mancha (d.a) 11.00 Tânărul 
Sherlock Holmes (f.p. SUA 
’85) 13.10 Ecranul 13.35 Scena 
politică 14.10 Turnul Babei 
16.10 Expres muzical 17.00 
Generația următoare (s, ep. 
13) 18.00 Sarabanda 19.00 
Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Surprize, surprize... 22.30 
Farmece (s, ep. 3) 23.30 
Paznic de noapte (thriller 
SUA 1997)

TVR 2
8.30 Vorbește-mi de 

școala ta (do, p. 9) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Puii 
animalelor sălbatice 10.30 
Documente culturale 11.15 
Motive maramureșene 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Trei familii (s, ep. 13) 14.50 
Miniaturi muzicale 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s,e p. 37) 16.45 Santa 

. Barbara (s, ep. 855) 18.00

Duminică
16 mai

TVR I
7.50 Bună dimineața de 

la... Cluj-Napoca! 8.30 Don 
Quijote de la Mancha (d.a) 
11.00 Viața satului 13.00 
Tezaur folcloric 14.30 
Video-Magazin 16.00 
Sarabanda 16.50 Fotbal: 
Dinamo-Steaua în etapa a 
30-a a Diviziei A (d) 19.00 
Aproape perfect (s, ep. 9) 
19.25 Film serial 19.50 
Duminica sportivă 
20.00Jurnal. Meteo 21.00 
Secrete îngropate(dramă 
SUA 1994) 22.30 Comisarul 
Wycliffe (s, ep. 11)

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r) 

8.55 Filmele săptămânii 
9.00 Puii animalelor 
sălbatice 9.30 Arca lui Noe
10.30 Integrala Mano 
Negra, Prodigy 11.30 TVR 
lași 13.30 Creanga de aur 
14.00 Trei familii (s, ep. 14)
14.45 Miniaturi muzicale 
15.00 Din albumul celor 

^mai frumoase melodii

Luni,
17 mai

TVR I
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 Familia 
Simpson (s.da) 18.10 Sunset 
Beach (s, ep. 454) 19.00 
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție specială 
21.00 Preotul și cârciumărița 
(s, Anglia, ep. 1) 21.50 
Teatrul TVR prezintă: 
„Ciuta” 23.20 Jurnal de 
noapte. Sport

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 12.50 Studioul
șlagărelor 13.15 Rebelul (s, 
ep. 50) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 39)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
858) 17.30 De dor... 17.55 
Filmele săptămânii 19.40 

k 

Serial de călătorii 18.55 
Filmele săptămânii 19.00 
Concursul internațional 
„Jeunesses Musicales” 
21.00 Hochei CM 23.00 Fotbal

ANTENA I
8.15 Câinii de mare (d.a, 

ep. 5) 8.40 Cocoșatul de la 
Notre Dame (d.'a) 9.30 
Poveștile prietenilor mei 
10.00 X-pat Profile (r) 11.00 
Secolul XX - Faimă (do) 13.00 
Pe cont propriu (s,ep. 32) 
15.00 Burlacul (s, ep. 16)
15.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 34) 15.50 Fashion Club 
16.00 Camila (s, ep. 70) 16.55 
Fotbal Divizia A Ursus 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete 20.00 Umbra 
ucigașă (thriller SUA 1997)
21.45 Observator 22.15 Pre
tender (s, ep. 50) 23.00 Un 
aligator pe nume Daisy (co. 
Anglia 1955)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.20 Șoricelul Maisy 
(d.a) 8.45 Tales of the South 
Seas (s, ep. 1) 9.30 Ora de 
religie 10.00 Lois și Clark (s, 
ep. 24) 11.00 ProMotor 11.30 
Dosarele secrete ale 
secolului XX 12.30 Reforma 

populare 15.25 Sailor Moon 
(d.a) 15.50 Grecia (s, ep. 
38) 16.35 Santa Barbara (s, 
ep. 857) 17.20 Un secol de 
cinema 18.15 Timpul trecut 
20.00 Cu cărțile pe față 
21.00 Sportmania (mag. 
sportiv)

ANTENA 1
7.30 Spirit și credință

8.15 Alice în țara minunilor 
(d.a) 9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Tot înainte, fetelor 
(co. Anglia 1973) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Camila (s, ep.71) 
19.00 Observator 19.50 Re
porter TV Vouă 20.05 
Scandalul (dramă SUA ’86)
22.50 Fotbal Club Antena 1

PRO TV
8.00 G.l. Joe (d.a) 8.20 

Piticii din mușuroi (d.a) 
8.40 Șoricelul Maisy (d.a) 
9.00 Super Abracadabra 
11.00 Oamenii secolului 
(do, ep. 12) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Ministerul 
comediei 15.00 Auto 
Marele Premiu de F1 al 
Statului Monaco (d) 18.00

Săhătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag.) 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 27) 
22.00 Maeștrii berari: 
Charles (dramă Franța 1998,

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 
12.00 Civilizații pierdute (do) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 39) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 42) 
16.10 Luz Maria (s. Peru, ep. 
13) 17.00 Știri 17.25 Camila 
(s, ep.72, 73) 19.00
Observator 20.30 Under
ground (f. Fr./Ger../Ungaria 
1995, p. II) 21.20 Raven (s, ep. 
7) 22.15 Observator 22.45 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 13.00 Știrile 
PRO IV13.05 Profeții despre 
trecut (r) 14.30 Planeta 

la români 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Asta-i viața (s, ep. 
2) 13.30 Bebe (s) 14.00 Alo, 
Generația PRO 15.00 Knight 
Rider, Supercomando (s, 
ep. 22) 15.45 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 30) 16.30 
Lumea filmului (mag.) 17.00 
Profashion (mag.) 18.00 
Dreptul la iubire (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Rețeaua 
(s, ep. 11) 21.00 Expertul (s, 
ep. 11) 21.55 Știrile PRO TV 
20.00 Rețeaua (s, ep. 11) 
21.00 Expertul (s, ep. 11) 
22.00 Jurnalul unui 
baschetbalist (dramă SUA 
1994)

ACASĂ ’
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.15 
Acasă la Elena Cârstea 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste și 
putere (s) 18.50 înger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.10 Minciuna 
(s) 22.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (repr. l-d)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show

Dreptul la iubire (s, ep. 138)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 37) 
21.00 Doi într-unul (co. SUA 
1984)

ACASĂ
7.00 500 de națiuni - 

istoria indienilor (do) 8.00-
11.30 Filme și seriale 
(reluări) 13.30 Maria (s) 
15.00 Hochei profesionist 
16.00 NBA Action 16.30 
Fotbal Rezumat Bundesliga
16.45 Afară din joc 17.00 
Fotbal II Calcio (d) 19.00 
înger sălbatic (s) 19.45 
Căsuța poveștilor 20.15 
Baschet NBA 20.30 Fotbal 
Camp. Spaniei (d) 22.30 
Săraca fată bogată (dramă 
SUA 1987, ultima parte)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show 
11.00 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia 14.30 
între viață și moarte 
(dramă SUA 1993) 16.00 

fantastică (s) 15.30 Familia 
Bundy (s) 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 Shangai Sur
prise (f.a. SUA 1986) 22.15 
Știrile PRO TV / Profit 22.30 
Dharma și Greg (s, ep. 10)

. ACASĂ
7.00-12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Milady (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 (s) 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.00 
Minciuna (s) 21.45 Milady (s)
22.45 Fructele mâniei (dramă 
SUA 1940)

PRIMA TV
7.00 Sport magazin 9.00 

Prima oră 13.00 Nimeni nu e 
perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Atingerea îngerilor (s) 16.00 
Celebri și bogați (s) 17.00 
Maria Mercedes (s) 18.00

11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin 14.00 
Apel de urgență 14.30 
Călătorii prin lumi paralele 
(s, ep. 15) 16.30 Motor 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 Viper 
(s, ep. 20) 20.00 Harlem 
Nights (co. SUA ’89) 22.00 
Real TV

HB@
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războiul fiarelor (s) 11.00 
Dragă, am micșorat copiiil
11.45 Un puști la curtea 
Regelui Arthur (f.a. SUA 
’95) 13.15 Concert Oasis
14.45 Cetățeanul X (thriller 
SUA ’95) 16.30 Shame (f.a./ 
co SUA 1994) 1815 Picasso, 
artist și demon (dramă 
SUA ’96) 20.30 Pericol 
iminent (thriller SUA 1994)
22.45 Totul despre sex
23.15 Urmărire în viitor 
(thriller SUA ’92)

PRO TV - DEVA
07.20-08.20 "Ghici cine 

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

Zvonul care ucide"' 

(dramă SUA 1995) 18.00 
Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 Vi
per (s, ep. 21) 20.00 
Trenul evadării (f.a. SUA 
’85) 22.00 Frasier (s, ep. 
43) 22.30 Știri

HBG>
10.00 Dragă, am 

micșorat copiii! (s)
10.45 Lumea Evei 
(dramă SUA 1997) 12.30 
Forrest Gump (dramă 
SUA 1994) 15.00
Scandalul Larry Flynt 
(dramă SUA 1996) 17.15 
Robbersonii și poliția 
(co. SUA 1994) 18.45 
Nevastă de om bogat (f. 
suspans SUA 1996) 20.30 
Sabrina (co. romantică 
SUA ’95) 22.45 Tinerii 
pistolari (w. SUA 1988) 
0.30 Julian Po (dramă 
SUA 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena

Știri 19.00 Camera 
ascunsă (div.) 19.30 Viper 
(s, ep. 22) 20.20 Brooklyn 
South (s) 22.10 Real TV 
22.20 Știri

10.00 Tensiune maximă 
(f. suspans SUA 1997)
11.30 Sentința (dramă SUA 
1996) 13.00 Un alt început 
(dramă SUA ’96) 15.00 
Zeus și Roxanne (co. SUA 
1996) 16.45 Concert Yanni 
Tribute 18.15 Donnie 
Brasco (dramă SUA 1997)
20.30 Alergătoarea (dramă 
SUA 1996) 22.00 Dragoste 
și vrăjitorie (f. fantastic 
Franța 1997) 23.45 Prima 
lovitură a lui Jackie Chan 
(f.a. SUA 1996)

PRO TV r DEVA
06.45-07.00 Program 

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

Perioada 15 -17 mai

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Veți primi o ofertă 
avantajoasă, dar nu vă 
pripiți în luarea hotărârii. 
Duminică, zi agitată. 
Grădinăritul poate avea un 
efect benefic asupra dv. 
Este timpul să vă 
îmbunătățiți venitul cu o 
tactică inteligentă. Aveți 
șanse să fiți avansați sau 
premiați.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

O întâlnire neașteptată 
poate însemna începutul 
unei relații romantice. Cel 
născuți în 16 mai au șanse 
mari pentru înfăptuirea 
planurilor lor. Evitați 
potențialele conflicte din 
familie. Arătați-vă fața dv 
cea mai plăcută și mai 
plină de tandrețe, dovediți- 
vă dragostea prin gesturi 
și cuvinte.

2 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

O aventură amoroasă 
va crea un zid al 
nesincerității, infidelității și 
dușmăniei între dv și 
partener(ă). Duminică, zi 
excelentă de a face 
impresie bună în 
societate. Veți fi tulburat 
aflând despre o problemă 
de familie sau legată de o 
moștenire.

O RAC
(22.VI ■ 22.VII)

Dacă încercați să 
folosiți în dragoste mintea, 
Amor vă va părăsi pentru 
moment. Fiți prudent la 
volan și evitați certurile cu 
vecinii. Vă confruntați cu 
influențele nefaste ale lui 
Uranus. Probleme cu o 
cheltuială neprevăzută, 
dar nu intrați în panică.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vă aflați în fața unei 
decizii greu de luat. Cei 
născuți în iulie trebuie să 
fie mai prudenți și mai 
precauți. Un pas 
necugetat vă poate 
spulbera visele. în relația 
cu partenera vă așteaptă o 
perioadă dificilă. Fiți 
toleranți spre a evita 
discuțiile.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Deși v-ați propus să vă 
schimbați, până acum nu 
ați reușit. Vă place 
culoarea neagră, dar mai 
bine renunțați la ea în 
această perioadă. Vă stau 
mai bine culorile țipătoare. 
O investiție în carieră vă 
va aduce rezultate pe plan 
material și spiritual. Fiți 
atent la sănătate, nu beți 
prea multă bere.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Pentru dv contează 
acum mai mult prietenia 
decât legăturile familiale.

Ați reușit să treceți 
peste complexe și 
norocul vă surâde în 
continuare. Persoane în 
care ați avut încredere 
vă bagă bețe în roate. 
Copiii născuți în această 
zodie trebuie
supravegheați de părinți 
pentru a nu intra în 
anturaje dubioase. Luni, 
săptămâna începe cu 
supărări.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Starea materială se 
va înrăutăți, dar această 
situație nu va dura mult. 
Vă certați cu prietenii 
din cauza unor 
probleme minore. 
Prieteni sau colegi vă vor 
dezamăgi. Noroc că 
sunteți într-o formă 
perfectă și vă consumați 
energia în ceva util.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 

în relația cu 
partenerul vor surveni 
schimbări fericite; cei 
născuți în zile pare vor 
avea bucurii. Duminică, 
veți face cu greu față 
problemelor casnice, 
încercați să fiți diplomați 
și răbdători pentru a 
depăși greutățile vieții. 
Luni, o zi plină de 
bucurii. Nu vă lansați în 
polemici.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Probleme materiale 
dificile cauzate de 
partener. Rudele sau 
persoane influente vă 
netezesc drumul în 
carieră. Faceți-vă ordine 
în dulapuri și în gânduri. 
E cazul să apreciați 
complimentele mărunte. 
De luni, lucrurile merg 
contradictoriu.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu exagerați cu 
jocurile de noroc! Dacă 
aveți probleme de 
sănătate, consultați un 
specialist, nu luați 
medicamente după 
sfatul prietenilor. 
Duminică, astrele au un 
efect benefic asupra 
stării dv sufletești. 
Câteodată sunteți 
excesiv de timizi și nu e 
cazul. Pe plan material, 
obțineți succese
nesperate.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Preveniți conflictele 
familiale. Le stați în cale 
multor persoane, mulți 
vă invidiază. “Peștii” mai 
tineri sunt ușor 
tensionați. Petreceți mai 
mult timp cu familia! 
Aveți nevoie de 
încurajare. Ați renunțat 
la odihnă în favoarea 
muncii. Astfel și profitul 
va crește.



15 -16 MAI 1999 Cuvântul liber
? -■ — — *

!n sprijinul producătorilor agricoli
Consultanță agricolă 

la Băita
Răspunzând solicitărilor unor producători agricoli din comuna 

Bă ița, aici a fost organizată, de către Oficiul județean de consultanță 
agricolă, o interesantă acțiune, cu scopul de a găsi soluții la 
problemele puse de către agricultorii din zonă. La întâlnire au 
participat inginerii loan Măniguțiu și Viorel Cornea de la OJCA, 
biolog luliana Marian, inspector șef al Inspectoratului județean 
Hunedoara pentru protecția plantelor, alți specialiști agricoli, 
conducerea primăriei și producători agricoli interesați de soarta 
recoltelor acestui an și în perspectivă.

Cu toate că starea timpului n-a permis, așa cum era prevăzut, 
să fie făcute și deplasări în câmp pentru a vedea la fața locului 
starea de fapt a culturilor și a livezilor, discuțiile s-au purtat concret 
pe baza probelor culese, adică a plantelor de grâu și a ramurilor 
de pomi fructiferi atacate de diferite boli și de diverși dăunători. 
Nevoia reală a unei asemenea acțiuni a izvorât din faptul că, așa 
cum remarcau gazdele, de doi ani încoace se constată - remarca 
este valabilă și pentru multe alte zone ale județului nostru - că 
pomii fructiferi, în special prunii, nu mai rodesc. Tocmai punerea în 
evidență a cauzelor ce determină o asemenea stare de lucruri a 
prezentat scopul întâlnirii pentru consultanța agricolă.

Cu referire la factorii care determină rodirea la pomii fructiferi 
s-a subliniat că aceștia sunt legați de sol, climă, de boli și dăunători. 
Dacă studiul de impact făcut în zonă a arătat că poluarea nu 
influențează rodirea, s-a concluzionat că bolile și dăunătorii au 
rolul decisiv în compromiterea producției de fructe. în cazul speciei 
măr s-a demonstrat, cu probele aduse, că gărgărița florilor a 
compromis, la majoritatea pomilor unde nu s-au aplicat tratamentele 
fitosanitare, recolta anului 1999. S-a discutat pe îndelete și despre 
focul bacterian al rozaceelor, în special la speciile gutui, păr și 
măr, impunându-se ca pomii atacați să fie distruși prin ardere pe 
loc, astfel prevenind extinderea și compromiterea a zeci de ha 
livezi, cum s-a întâmplat în zona Hațeg.

De asemenea s-a discutat pe larg despre combaterea 
moniliozelor, bacteriozei cireșului, cancerul bacterian. în același 
timp s-a insistat asupra măsurilor de fertilizare și a tăierilor în 
livezi. Producătorii agricoli au propus ca, în privința protecției 
plantelor, să fie constituite, dacă există resurse bugetare, echipe 
specializate de prestări servicii în acest domeniu, deși tratamentele 
sunt scumpe ca urmare a prețurilor ridicate ce se practică la 
produsele chimice.

în situația cerealelor păioase se resimte acut atacul de 
septorioză, care se poate combate prin evitarea monoculturii și 
folosirea semințelor din producție proprie netratate, precum și 
prin fertilizați cu substanțele nutritive aflate în deficit. La legume 
se recomandă fertilizările foliare, iar pentru combaterea eficientă 
a manei, stropirile se efetuează pe dosul frunzelor, produsul Bravo 
având un efect apreciabil.

Ca o problemă esențială s-a abordat și necesitatea de a utiliza 
substanțe chimice autorizate, evitând tratamentul cu ceea ce oferă 
unii falși producători și comercianți.

Nicotae TÎRCOB
--------  —Jf

Nu au trecut decât 
câteva zile de când 
sala ,,Astra" din Orăștie 

găzduise un eveniment ar
tistic de înaltă trăire 
emotivă, prin susținerea 
unui concert coral de către 
formația de copii 
,.Vlăstarele Orăștiei" 
(Parohia II), la aniversarea 
a trei ani de la înființare și 
omagierea „Revistei 
Orăștiei" - seria a II l-a la doi 
ani de la apariție, pentru ca 
în ziua de 6 mai a.c., o altă 
lăudabilă inițiativă, devenită 
de acum tradițională, a 
Primăriei Orăștie, sprijinită 
de către Despărțământul 
Orăștie al Astrei, să aducă 
în prim plan pe cei 79 de 
olimpici orăștieni.

ELEVI ȘI 
PROFESORI 
- TALENTE

ȘI
COMPETENTE

Autentic Miss România
Producătorii emisiunii 

„Duminica în familie" - Astra 
Entertainment, televiziunea 
Antena 1 și Authentic Art 
organizează concursul Miss 
Romania ce își propune să 
promoveze frumusețea și 
valorile tradiționale românești.

Orașele care vor acorda 
sprijin în organizarea preselec- 
țiilor și a concursurilor vor avea 
posibilitatea să desemneze o 
personalitate locală care să 
promoveze frumusețea și tra
dițiile zonei respective într-un 
reportaj ce va fi transmis în emi

siunea „Duminica în familie”.
Orașul cu cea mai bună 

organizare în promovarea valorilor 
tradiționale românești va fi 
premiat.

Din fiecare județ va fi 
desemnată minimum o con
curentă pentru faza finală a 
concursului ce va avea loc în 
București în data de 30 mai și va 
transmisă în direct la Antena 1, 
în cadrul emisiunii „Duminica în 
familie".

Concurentele desemnate vor 
răspunde la întrebări referitoare 
la obiceiurile și istoria zonei natale

și vor prezenta costumul 
popular specific acelei zone.

Finalistele vor fi premiate 
substanțial, la fel și familiile 
acestora.

Juriul va fi format și din 
telespectatori, ei având 
posibilitatea de a desemna 
câștigătoarele prin vot 
telefonic.

Aspecte din preselecțiile 
zonale și concursuri vor fi 
transmise în fiecare ediție a 
emisiunii „Duminica în familie", 
la Antena 1.

ANUNȚ
E timpul ca frumusețea românească să nu fie doar 

tradiție!
• Dacă ești tânără, atrăgătoare și crezi că poți 

învinge, vino și vei fi celebră și admirată.
• Și asta nu oricum, ci pentru că a început campania 

de preselecție a celui mai tare concurs de frumusețe.
• Fii sigură că și părinții te vor susține, pentru că nu 

vei câștiga doar tu, ci premiile vor fi pentru întreaga 
familie.

• Și pentru că vrem ca cea mai frumoasă să câștige, 
ea va fi desemnată pe baza voturilor telespectatorilor, în 
direct la Antenal.

• Toate finalistele vor fi recompensate cu premii în 
bani, obiecte și excursii în străinătate.

• Marele premiu va fi un autoturism.
• Preselecția pentru județul Hunedoara va avea 

loc în data de 18 mai, la Disco ..High Life" - Deva - 
ora 18.00.

• Condiții de participare: - vârsta 17-23 ani
- înălțime minimă 1.70 m
• Important! Fără să participe la concurs se pot 

prezenta la preslecție fete ce doresc să fie promovate 
în meserii ca: prezentatoare TV, model reclamă 
publicitară, manechin.

• Relații la sediul central București - Telefon: 
016508045 (între orele 10.00-18.00).

Authentic Art Duminica în familie

Planul urbanistic general al 
Devei poate fi consultat

în perioada 15.05.1999- 
1.06.1999, cetățenii și instituțiile 
interesate din municipiul Deva 
pot consulta Planul Urbanistic 
General (PUG) al municipiului 
Deva.

PUG va fi afișat în holul 
Primăriei în toată această 
perioadă. Acțiunea are scopul 
de a înregistra obiecțiile 
cetățenilor și instituțiilor cu 
privire la proiectul de urbanism

general al municipiului Deva.
Relații suplimentare, 

consultanța de specialitate și 
înregistrarea obiecțiilor se pot 
face la Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului (cam. 
9 și 10 din cadrul Primăriei 
Deva) între orele: 14.00-15.30.

Biroul Relații Externe, 
mass-media

Programul lucrărilor de 
întreținere și reparații 

a străzilor din Deva 
Primăria municipiului Deva informează populația 

asupra programului lucrărilor de întreținere și reparații 
străzi demarat în acest an.

• Licitația pentru executarea lucrărilor de reparații 
șl întreținere străzi în municipiul Deva a avut loc în luna 
martie a anului 1999 și a fost câștigată de R.A. Direcția 
Județeană de Drumuri și Poduri;

• S-au executat lucrări cu ART (utilaj de reciclare la 
cald a asfaltului) pe tronsoanele: B-dul 22 Decembrie - 
până la intersecția cu B-dul Decebal, str. Mărăști în 
totalitate;

• Au fost ridicate toate capacele de canalizare, cămine 
telefonice, aerisiri de gaz, vane de apă, din aceste zone;

• S-au executat lucrări de frezare a părții asfaltice 
superioare de pe B-dul Decebal, urmând a se executa 
refacerea acesteia cu mixtură asfaltică;

• S-au executat covoare asfaltice continue pe 
străzile: N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, I. Maniu;

• S-a efectuat - pe străzile mai sus enumerate - 
ridicarea capacelor de canalizare, cămine telefonice, 
aerisiri de gaz, vane de apă;

• Reparațiile străzilor (plombe asfaltice acolo unde 
este necesar) se vor executa în continuare de către R.A. 
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri;

• în luna iulie, utilajul ART va fi folosit pentru 
executarea lucrărilor de reciclare la cald a asfaltului de 
pe străzile Horia și M. Eminescu;

• Lucrările de reparații străzi se execută în 
continuare conform programului stabilit, în funcție de 
condițiile meteorologice.

Ei sunt cei care, pe 
parcursul acestui an școlar, 
s-au aplecat cu sârguință și 
talent asupra tainelor 
manualelor școlare, 
întrecându-se pentru 
treptele competenței. Și 
pentru că numele fiecărui 
elev care a urcat scena sălii 
,,Astra", pentru a fi felicitat 
de către dl primar losif 
Blaga și prof Aurel Ursu - 
președintele Desp. Astra 
Orăștie, i .s-a alăturat și 
numele profesorului care i- 
a îndrumat pașii prin 
labirintele cunoașterii, se 
cuvine aici să remarcăm 
cel puțin un nume: Valeriu 
D. loan. Profesorul de fizică 
Valeriu D. loan este un om 
de excepție al 
învățământului orăștian și 
stăpân pe tainele profesiei, 
competent și onest, nu are 
duminică și nici sărbători, 
are un singur ideal - 
slujirea cu perseverență și 
credință a școlii și implicit a 
celor ce ocupă, an de an, 
băncile sale. Prețuit și 
stimat de colegi, elevi și 
părinți, profesorul Valeriu D. 
loan își urmează cu 
modestia și măiestria 
profesională lungul său 
traseu didactic.

Nu încheiem aceste 
rânduri fără a aminti aici 
numele câtorva dintre elevii 
clasați în fruntea listei 
premianților. Ei sunt Muja 
Marius - cls a Xl-a Liceul 
Teoretic „A. Vlaicu” - locul I 
la faza zonală și locul II la faza 
națională - matematică; 
Luca Cristina-cls. a X-a, L.T. 
, ,A. V locul II - faza națională
- biologie, Petrișor Alin - cls. 
a X-a Grupul Școlar de 
Chimie Industrială - 
mențiune la faza națională - 
electrotehnică; Kadar 
Mădălina cls. a Xll-a L.T. „A.V.”
- locul I la faza zonală - limba 
română; Oproiescu Ramona 
cls.alX-a L.T. „A.V.”-locul I 
la faza zonală - limba 
română și Sas George cls a 
Vl-a L.T. „A.V.” - mențiune la 
faza zonală - matematică.

Cinste tuturor olimpicilor 
orăștieni, părinților lor, 
profesorilor și tuturor celor ce 
se ocupă de creșterea și 
educarea viitorului nostru.

Miron SIMEDREA 
Secretar, 

Despărțământul Orăștie 
a! Astrei

(Urmare din pag. 1)

ordine de idei, principiile de 
bază ale McDonald’s, valabile 
în fiecare restaurant din lume, 
sunt: calitate, servire, curățenie 
și valoare, ceea ce înseamnă 
produse de o calitate supe
rioară servite cu amabilitate 
deosebită (Compania
McDonald’s România își face 
aprovizionarea cu produse ale 
furnizorilor interni, beneficiind 
de curând de propria fabrică 
de carne). Datorită situației 
economice și inflației prețurile 
sunt adaptate la puterea de 
cumpărare a fiecărei țări, 
ținăndu-se cont de concurența 
locală. in România, 
McDonald’s practică cele mai

McDonald's 
la Deva

mici prețuri din Europa, 
nerealizănd practic profit și 
lucrând în sistem franchising.

Pe lângă aspectul comercial, 
McDonald's România are 
profunde implicații în societate. 
Astfel, la deschiderea fiecărui 
restaurant, McDonald’s face o 
donație. La Deva donația 
constând în 50 mil. lei a fost 
făcută Inspectoratului Teritorial 
de Stat pentru Handicapați.

Un fapt unic care s-a petrecut 
doar la Deva a reprezentat vizita

ziariștilor în toate sectoarele 
restaurantului, fiind divulgată 
camerelor de luat vederi și 
aparatului de fotografiat fața 
nevăzută a restaurantului. 
După vizită, cei prezenți au 
putut degusta varietatea de 
produse McDonald’s.

Seara, a fost dedicată 
festivității de deschidere a 
restaurantului, la care au 
participat oficialități ale 
județului.

Caută să 
angajeze_________
PERSONAL 
PENTRU
RESTAURANT

Dacă doriți
să lucrați într-o echipă tânără și 
dinamică, într-un loc plăcut și curat, 
unde se pregătesc și se servesc 
produse de cea mai bună calitate și 
sunteți o persoană:
• cu vârsta între 18-28 ani;
• entuziastă și adaptabilă;
• care poate lucra în 
schimburi și în week-end.

Vă rugăm să trimiteți curriculum vitae 
[menționând numărul de telefon] și o 
fotografie pe adresa:

McDonald’s România SRL
Restaurant Deva, P-ța Gării, tei. 235868 

până ia data de 23.05.1999.
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MIHAI EMINESCU ȘI ȘTEFAN CEL MARE - 
ROMÂNII MILENIULUI

Expoziția de plastică “Dante în
România” a fost vernisată la Ravenna

Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare au fost 
aleși românii mileniului, fiind urmați de Dimitrie 
Cantemir, Mihai Viteazul și Constantin Brîn- 
coveanu, în urma unui sondaj realizat de Ziarul de 
Cluj, la care au răspuns o sută de personalități.

Potrivit aceluiași sondaj, dintre personalitățile 
care au adus servicii remarcabile cauzei naționale 
sau au promovat spiritualitatea românească, 
Constantin Brincuși a fost ales românul secolului, 
fiind urmat de George Enescu, Nicolae lorga, 
Mircea Eliade și Ludan Blaga.

Sondajul “Românul mileniului, românul seco
lului" a fost inițiat de publicația clujeană în urmă cu
o sută de numere și a avut două întrebări: “Care

considerați că sunt primele trei personalități 
românești ale mileniului?" și “Care considerați că 
sunt primele trei personalități ale secolului XX?”.

Printre cele o sută de personalități ale culturii 
și științei care au răspuns întrebărilor au fost 
Nicolae Manolescu, Alexandru Paleologu, Ștefan 
Augustin Doinaș, Constantin Bălăceanu Stolnici, 
Tudor Cătineanu, Johnny Răducanu, Florin Piersic, 
Mircea Cărtărescu, Dinu C. Giurescu, Harry 
Tavitian, David Ohanesian, Dan Berindei. Pe lista 
celebrităților intervievate se află doar cinci femei: 
Ana Blandiana, Angela Marinescu, Matilda Cara- 
giu-Marioțeanu, Mariana Nicolesco și Ileana
Vulpescu.

O substanță similară 
insulinei, ingerabilă, 

descoperită de 
cercetătorii americani

Cercetătorii americani au identificat o substanță 
naturală ale cărei efecte sunt similare cu cele ale 
insulinei și din care s-ar putea produce o pastilă 
folositoare pentru milioane de diabetici, transmite AFP. 
Această substanță prezintă avantajul considerabil că 
poate fi înghițită și nu trebuie injectată, ca insulina.

Molecula respectivă este extrasă dintr-o ciupercă 
ce crește în adâncul pădurilor din Congo. Chiar dacă 
până la testările pe oameni mai sunt de parcurs 
câteva etape, este deja stabilit că “această substanță 
va permite dezvoltarea unei noi clase de agenți 
antidiabetici”, a precizat coordonatorul echipei de 
cercetare.

Celulele corpului sunt incapabile să absoarbă 
cantitățile suficiente de zaharuri prezente în sânge, 
pentru a-și alimenta activitatea. Pentru a le oferi energia 
necasară, este nevoie de “suportul" unui hormon natural, 
insulina. Acest mecanism natural esta perturbat în 
cazul diabeticilor, fie pentru că insulina nu mai este 
produsă de corp (diabet de tip 1), fie pentru că celulele 
nu mai receptează acțiunea ei (diabet de tip 2).

A FOST UUtfMA 4WMA £MCIC1OP£DI£

Apariția primei enciclopedii 
româno-americane “Romanian- 
American Yellow Pages" reflectă 
spiritul întreprinzător pozitiv pe 
care îl dovedesc nu numai românii 
din America, ci și cei de aici, a 
spus la Palatul Victoria amba
sadorul Statelor Unite la Bu
curești, James C. Rosapepe, la 
lansarea lucrării. Ambasadorul 
SUA la București a adăugat că 
acest spirit este “cel care pune în 

| mișcare procesul de reformă din 
România’. Rosapepe apreciază 

că, în cadrul Parteneriatului Stra- 
I tegic care există între România

WEDEILE LA PUI
Jffcrbătorile populare loca

le - nedeile - supravie
țuiesc la Pui datorită oamenilor 

acestor locuri, ca mărturii eloc
vente ale vechimii și continuității, 
așezărilor pe aceste meleaguri 
din îndepărtate timpuri.

Nedeile, treisprezece la număr, 
pritej de întâlnire a locuitorilor dintr-un 
larg areal, sunt legate de hramul și 
amplasarea bisericii - spune preotul 
paroh Petrișcr Groza. Spre deosebire 
de nedeie dn munte, ele cuprind ma
nifestări specifice: ospății oferit de fie
care famfe straniorveniți pe omenie 
în sat și petrecerea populară In ne
deie'. Dacă până mai ieri tinerii jucau 

și Statele Unite și care include 
aspecte politice, militare, eco
nomice, sociale, comerciale, cea 
mai importantă componentă este 
cea a românilor din America. “Ma
joritatea americanilor care a in
vestit în România este de origine 
română. Această stare de fapt va 
continua și îi vom încuraja și mai 
departe să procedeze la fel", a 
spus Rosapepe. Editorul lucrării, 
Steven V. Bonica, a precizat că 
lucrul la enciclopedie a durat a- 
proape trei ani. 'Văd că lucrurile se 
schimbă în bine, iar credința mea 
este că toți românii din America se

pe floieră dansuri bătrânești (Hora, 
Hararipui, Alunelui, Lina, Vâlceteana, 
Hațsgana), transmise din generație în 
generație, astăzi organizatorii 
petrecerilor colective tocmesc din 
timp o formație de muzică populară. 
Pe zi joacă în poiană, în ocol de 
frunze de mesteacăn, în doi, în patru 
și sârbe. Seara ocupă sălie căminelor 
culturale și petrecerife continuă până 
în zorii ziei adoua,terminându-secu 
Perinița. La Pui, ca de altfel în toată 
Țara Hațegului, s-a încetățenit ter
menul de “nedeiță”, aceasta con
tinuând cinstirea colectivă cu 
neamurile și străinii rămași sau veniți 
a doua zi în sat 

vor identifica cu țara din care au 
plecat”, a spus Bonica.

Secretarul de stat la Depar
tamentul Relațiilor cu Românii de 
peste Hotare, Viorel Badea, spe
ră ca acest departament să de
vină în viitor un minister al româ
nilor de pretutindeni. "Acest 
who’s who româno-american, 
acest tip de inițiativă, de alcă
tuire a unor cărți de referință 
despre românii de pretu lindeni, 
nu se va opri aici. Vom avea grijă 
să încurajăm apariția unor astfel 
de volume, a căror utilitate este 
inestimabilă”, a adăugat Badea.

Prima întâlnire colectivă a avut 
loc în prima duminică după Paști la 
Hobița, localitate atestată do
cumentar începând cu secolul al 
XlV-îea, plasată la poalele Masivului 
Retezat. Maratonul obiceiurilor po
pulare se încheie la 20 iulie, de Sf. 
Ilie, la Federi, localitate așezată pe 
dealurile ce coboară domol spre 
Valea Streiului de la marginea 
Parcului natural Grădiște - Cidovina, 
din Munții Șureanu. Merituos este 
faptul că în Pui, după cinci decenii 
de prigonire a tradiției românești, 
obieciurile au rezistat

Virgii BUTAȘ

Expoziția de artă plastică 
“Dante în România” a'fost verni
sată la mănăstirea franciscană din 
Ravenna, în imediata apropiere a 
mormântului marelui poet Dante 
Alighieri, informează Accademia 
Di Romania. Manifestarea a fost 
organizată de Centrul Dantesc al 
Călugărilor Minoriți din Ravenna, în 
colaborare cu Ministerul Culturii, 
Uniunea Artiștilor Plastici și 
Biblioteca Națională din România.

Sunt expuse sculpturi, baso
reliefuri și lucrări de grafică, apar
ținând unui număr de o sută de 
artiști români contemporani, in-

f «««Le j
] căvh Kecee!
i i
■ Un astronom australian a '

| descoperit de curând adevărul |

| despre găurile negre: unele dintre ■ 
! ele sunt...roz. Profesorul Paul . 
I Francis de la Universitatea din I 
| Canberra a descoperit prima |
■ “gaură roz", un tip de gaură nea- ■
■ gră care emană o aură purpurie. J 
I Francis descrie imaginea pe I
| care a înregistrat-o ca fiind de | 
. “un roz purpuriu, strălucitor”, o ■
• culoare “celestă". •
| Deși numele de gaură roz | 
i pare mai blând decât al suratelor ■ 
! negre, profesorul Francis a ex- ! 
I plicat că noua sa descoperire are I 
| tot atâta energie ca și găurile | 
■ negre și emană atâta căldură, ■
• încât ar vaporiza pur și simplu ' 
I Pământul, dacă ar ajunge în | 
| sistemul nostru solar. |
. Astronomii estimează că . 
I aura roz se datorează arderii ■ 
| unor rămășițe de materie spa-1
i țială care ap fost “înghițite" de 
^gaura neagră. I

Aspirina prote
jează trupul de 
arsurile solare

Dacă uitați loțiunea solară 
acasă, nu intrați în panică: cu 
trei aspirine rezolvați problema 
arsurilor solare.

Un dermatolog american’ 
afirmă că aspirina poate tripla 
rezistența pielii la razele sola
re, pentru că blochează produ
cerea substanței chimice care 
face corpul sensibil la ultra
violete.

Două pastile de aspirină 
luate la fiecare patru ore garan
tează protecția solară, în timp 
ce trei pastile permit expu
nerea la soare timp de 90 de 
minute, în perioada cu radiații 
maxime, fără nici o problemă. 
Cu toate acestea, medicul a- 
merican nu recomandă aspiri
na ca principală protecție îm
potriva razelor solare pentru că, 
deși împiedică apariția arsurilor, 
ea nu protejează corpul de 
efectele de lungă durată, așa 
cum face loțiunea cosmetică 

^creată special. 

spirate din opera lui Dante. Este 
vorba de o selecție reprezentativă 
din cele peste trei sute de lucrări de 
artă realizate pe parcursul unui 
sfert de veac (1973-1998) de parti
cipant români la cele 13 ediții ale 
Bienalei Internaționale Dantești.

Inaugurarea a fost prefațată de 
alocuțiuni, vorbitorii apreciind sem
nificația evenimentului în contextul 
tradiționalelor legături de prietenie 
româno-italiene.

A urmat un serviciu religios în 
biserica San Francesco, aceeași 
în care, în 1321, s-au desfășurat 
funeraliile lui Dante, ceremonie

Primul răsărit de 
soare al anului 2000

Primul răsărit de soare al 
anului 2000 ar putea aduce mili
oane de dolari unui fermier din 
Noua Zeelandă. Kenneth La- 
nauze, de 62 de ani, speră să 
câștige cel puțin un milion de 
dolari din vânzarea drepturilor 
exclusive de a televiza primul 
răsărit de soare al anului 2000, 
ce va atinge ferma sa. Potrivit 
Societății Geografice din Londra, 
un deal de pe proprietatea fer
mierului neozeelandez va fi pri
mul punct de pe Pământ ce va 
fi atins de razele soarelui în 1 
ianuarie 2000. 

fomdm'a devine model legislativ 
în domeniu! cinematografiei 

Pentru prima oară în istoria sa postdecembristă, România 
urmează să devină model legislativ pentru o altă țară, la 
redactarea noii legi a cinematografiei maghiare urmând să fie 
folosită Legea nr.22/98 prin care se aprobă Ordonanța de 
urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului 
Național al Cinematografiei (ONC).

Această intenție a fost formulată de lanosz Ballogh, 
membru al Comisiei de Cultură din Parlamentul Maghiar și de 
Elisabeta Toth, președinta Fundației Filmului Maghiar, în 
cadrul unei întâlniri cu Radu Gabrea, președintele ONC, 
desfășurată recent la Tîrgu Mureș. Potrivit acestora, proiectul 
legii cinematografiei maghiare va fi supus aprobării Parla
mentului din țara vecină în toamna acestui an.

oficiată de monseniorul Pietro 
Amato, directorul Muzeului Istoric 
al Vaticanului și cunoscut istoric 
de artă, prilej cu care a fost evo
cată vizita în România a Papei 
loan Paul al ll-lea, moment sem
nificativ pe drumul ecumenis- 
mului, al reapropierii celor două 
Biserici creștine.

Unul dintre momentele cele 
mai emoționante ale 
manifestării a fost cel în care 
graficianul Marcel Chirnoagă și 
sculptorul Constantin Lucaci, 
curatorul expoziției, au primit 
câte o medalie de aur.

Fermierul recunoaște că un 
milion de dolari ar putea părea un 
preț cam mare pentru un răsărit de 
soare, dar crede că se va găsi un 
post de televiziune care să înțe
leagă că dreptul exclusiv de a 
transmite acest moment magic va 
aduce mai mulți bani. Lanauze și 
fiul său Robert și-au anunțat în 
întreaga lume intenția de a vinde 
imaginile răsăritului și sunt deciși 
să nu scadă prețul nici măcar cu 
un cent sub un milion de dolari. Ei 
au precizat că au primit până 
acum numeroase telefoane, dar cu 
niște oferte care le-au stârnit râsul.

in cartea sa, Insula pin
guinilor (L 'He des pingouins), 
apărută la 1908 la Editions 
Caiman-Levy din Paris, scrii
torul francez Anatoie France 
prezintă, între altele, și modul 
pragmatic de calcul existent în 
politica americană.

Un personaj ai cărții, pro
fesorul Obnubile, participă ia 
o ședință a Congresului ameri
can și veți vedea ce constată.

Lectură plăcută!

DOLARII Șl OMUL
de Anatoie France

Războiul pentru deschi
derea de piețe în A Treia- 
Zeelandă fiind terminat spre

MICA DIIIDILIIDTIECĂ DE ACTA PCUTICII
lectură - informare - cunoaștere -

satisfacția Statelor, vă pro
pun să trimitem conturile Co
misiei pentru Finanțe...

Nu există opuneri?...
Propunerea este adop

tată.
- Am auzit, oare, bine? 

întrebă profesorul Obnubile. 
Cum, voi sunteți angajați în 
toate aceste războaie?

- Fără îndoială, răspunde 
translatorul: doar astea sunt 
războaie industriale. Popoa
rele ce nu au nici comerț, nici 

industrie nu sunt obligate să 
facă război; dar un popor de 
afaceri este obligat la o po
litică de cuceriri. Numărul 
războaielor noastre crește, 
în mod necesar, odată cu 
activitatea noastră, pro
ductivă. îndată ce unul dintre 
industriașii noștri nu mai gă
sește unde să-și valorifice 
produsele, trebuie ca un răz
boi să-i găsească noi de- 
bușee. Așa se face că am 
avut anul acesta un război al 

cărbunelui, un război al pielii, 
un război al bumbacului. în 
A Treia-Zeelandă am ucis 
două treimi dintre locuitori, 
pentru a-i obliga pe ceilalți 
să ne cumpere umbrelele și 
bretelele.

în acel moment, se urcă 
la tribună un bărbat cor
polent, ce stătea în centrul 
ansamblului participanților.

- Eu cer, zice el, un război 
contra guvernului republicii 
Emeraude, care le dispută, 

cu insolență, porcilor noștri, 
hegemonia jamboanelor și 
cârnaților, pe toate piețele 
universului.

- Ce este de meserie a- 
cest legislator? întrebă doc
torul Obnubile.

- Comerciant de porți.
- Există vreo opunere? 

spune președintele. Supun 
propunerea la vot.

Războiul contra repu
blicii Emeraude fu votat prin 
ridicarea mâinilor unei 

foarte mari majorități.
- Cum, îi spune Obnubile 

translatorului, ați votat un 
război cu o astfel de rapi
ditate și. indiferență?...

- Oh!, dar este un război 
fără importanță, ce va costa 
mai puțin de opt milioane de 
dolari.

- Și, oamenii?...
- Oamenii sunt cuprinși în 

cei opt milioane de dolari.
(Anatoie France, L’île des 

pingouins, Editions Caiman- 
Levy, 1908, t. IV, c. 3) 

Prezentare și transpunere 
în românește de 

Petrișor CIOROBEA
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Reflecția sĂptămÂnii
„Nu există nici o profilaxie împotriva calomniei, Ș 

oricât ți-ar fi de curată viața și oricât de bun ai fi. < . 
Calomnia este una dintre armele cele mai perverse și mai 
periculoase născocite de oameni, una dintre cele mai 
puternice toxine ale corpului social.”

\

Petru Creția

espre Ca.lom.nie
îs.“Nu te îngrozi de balaurii ce-aruncă foc pe nări, ci îngrozește- 

te de omul calomniator, fiindcă ceea ce el rupe într-o oră n-ai să 
cârpești într-un an.”

Chabus-Name
^.'Calomnia este ca și viespea care te supără și contra căreia 

nu trebuie să faci nici o mișcare, decât dacă ești sigur c-o omori, 
altfel ea revine la atac mai furioasă ca oricând.;'

Chamfort
^“Calomniatorul se coboară cu toată lungimea minciunii sale.”

N. /orga
■&"Nu-i forță sau mărire în astă lume, care să scape de cenzura 

calomniei. Ea lovește pe la spate virtutea cea mai pură."
Shakespeare

Legea comunicațiilor
Rezultatul inevitabil al îmbunătățirii și lărgirii comunicațiilor între 

diferite nivele ale unei ierarhii este creșterea neînțelegerii.
Legea iui Bunnei
A exagera lucrurile este rău în toate cazurile, chiar când aceasta 

conduce la eficiență.
Legea iui Putt
Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care 

înțeleg ceea ce nu conduc și cei care conduc ceea ce nu înțeleg.
Legea lui Hendrikson
Dacă o problemă produce multe ședințe, ședințele devin, în cele 

din urmă, mai importante decât problema.
Prima lege a discuției
Nu te contrazice niciodată cu un prost; oamenii s-ar putea să nu 

observe diferența dintre tine și el.
Legea iui Patton
Un plan bun azi este mai bun decât un plan perfect mâine.

Grupaj de Hie LEAHU

Filmul biografic muzical (II)

Un secol 
de cinema

Un alt compozitor care 
s-a bucurat de "atenția” ci
neaștilor a fost Franz Schu
bert - autorul "Simfoniei ne
terminate”. Viața sa drama
tică va fi transpusă pe ecran 
în câteva pelicule din care 
menționăm - printre altele, 
producția germană “Schu
bert’s Fruhlingstramm” (Se
renada primei 
iubiri) - 1931, 
în regia lui Ri
chard Oswald 
și producția 
austriacă
“Leise flehen meine Lieder” 
(Cântecele mele te imploră) 
- 1933, regia Willy Forst, 
beneficiind de aportul lui 
Hans Jaray și al cântăreței 
Martha Eggerth.

Și studiourile franceze 
tratează viața lui Franz 
Schubert în “Serenade” (Se
renada) - 1939, regia Jean 
Boyer, având o “solidă” dis
tribuție, în frunte cu Louis 
Jouvet și Lilian Harvey; 
Hollywood-ul s-a prezentat 
cu “The Melody Master" 
(Maestrul melodiei) - 1941, 
în regia lui Reinhold Schun- 
tzel, cu Alan Curtis și Ilona 
Massey.

Dar cea mai reușită pe
liculă se pare că a fost “Sim- 

__

fonia d'amore" (Simfonia 
dragostei) - 1954, în regia 
lui Glauco Pellegrini, cu 
Claude Laydu, Marina Vlady 
și Lucia Bose. în fine, "Angeli 
senza paradisio” (îngeri fără 
paradis) - 1970, regia Ettore 
Fizzarotti, cu Al Bano (in
vitatul TVR1 în programul 
“Surprize, surprize" din 24 IV 

1999) și Romi- 
na Power, fiica 
lui Tyrone Po
wer.

O intere
santă situație

prezintă Ludwig van Bee
thoven care - deși este so
cotit un titan al muzicii cla
sice, nu s-a bucurat de o 
prea mare atenție din partea 
cineaștilor, dovadă fiind nu
mărul relativ mic de produc
ții. Dintre acestea remarcăm 
“Un grand amour de 
Beethoven” (Nemuritoarea 
iubire) - 1936, regia Abel 
Gance, cu Harry Baur și pro
ducția austriacă “Eroica” - 
1950, în regia lui Walter Kolm 
- Veltee, cu Ewald Balser și 
Oskar Werner.

în sfârșit, "The Magnifi
cent Rebel” - 1960, regia 
Georg Tressler, cu Karl - 
Heintz Boehm.

Adrian CRUPENSCHi

LAB/R/NT
• Recent a murit poetul 

catalan Jose Agustin 
Goytisolo. A căzut pe fe
reastră în timp ce aranja 
perdelele camerei. A murit 
stupid un poet care scri
sese: “Scrisul m-a ajutat să 
trăiesc, să fiu vesel în mijlo
cul acestui dezastru, al mi
zeriei reale și morale.” ®în 
urmă cu doar câteva luni, 
la Davos, Președintele țării 
noastre rostea aceste 17 
cuvinte: “A fi patriot azi nu 
înseamnă a mai scrie poe
zie sau cântece, ci a fi un 
manager”. Scurt și cutre
murător - pentru românul 
care s-a născut.poet... Nu 
manager. • Rodica Tott: 
"Pentru conștiința lui nu 
mai avea nevoie de săpun. 
Ci de frânghie. ®După cum 
se hrănesc, după cum își 
poartă de grijă la tot pasul, 
după cum își fac somnul cu 
sfințenie - unii oameni ar 
trebui să trăiască 1000 de 
ani. Dar - încă o ironie a 
Vieții - ei trăiesc tot cât cel

care și-a dus existența mai 
mult decât modest, care 
poate nici nu știe ce gust 
are o portocală...• La pro
cesul de la Nurnberg au 
fost folosite 5 milioane de 
file de hârtie (20 de tone!) 
pentru a consemna (și con
serva!) “grefierește" tot ce 
s-a rostit în sala ce avea să 
devină muzeu... •îmi ima
ginez că aș putea răsturna 
aici în balconul meu însorit 
tolbele tuturor poștașilor 
din lume. Câte gânduri, câ
te aluzii, câte mesaje dispe
rate, cât plâns, câte min
ciuni, cât umor involuntar, 
câte fracturi ortopedice, câ
te țesături de vești, câte 
noduri în împletirea de des
tine... Ce minune de carte 
s-ar naște dintr-un aseme
nea colaj! *Un pui de NOR: 
"Fericit și întreg este numai 
acela în ale cărui vine curge 
o a cincea esență, făcută 
din a zorilor, amiezii, amur
gului si-a nopții laolaltă.”

Iile LEAHU

ORIZONTAL: 1) Explozie provocată 
din amuzament; 2) însemn de des
părțire legală - Vetust manual pentru un 
scrib; 3) Vedere de ansamblu pe glob - 
Exprimată prin cuvinte măgulitoare; 4) 
Ține isonul... la scoțieni - Incertitudine 
laconic exprimată; 5) Elemente de 
referință ale sistemului periodic - Luați 
aminte, e bine de știut! (abr.); 6) Finale 
înregistrate la schifuri! - Indicație de 
extremă urgență; 7) Etaj superior la 
palat - Slab definit în ultimă instanță; 8) 
Atribut al prezentului continuu - înfă
șată după naștere; 9) Definită cu oa
recare greutate - Tip de aterizare for
țată; 10) Modele de libelule mecanice.

VERTICAL: 1) Mici și inconfortabile 
de stat; 2) Cerc tradițional muzical - 
coregrafic - Rezultat nefavorabil, pro
nosticat dinainte; 3) Ieșire efemeră din 
anonimat - Stau mereu în anticamera

© O tânără ziaristă ce a 
trăit numai la oraș face prima ei 
incursiune la țară. Aici poposește 
la o fermă pentru a face un re
portaj despre viața animalelor. Se 
adresează veterinarului:

- Ce frumoasă este vaca 
aceea! Dar de ce nu are coarne 
ca și celelalte?

- Sunt mai multe cazuri în 
care se poate întâmpla acest 
lucru, răspunde veterinarul. Poate 
fi dintr-o rasă foarte rară, poate 
să se fi născut cu acest defect 
sau ar putea să fie încă foarte 
tânără. Aceasta însă nu are 
coarne pentru că este... cal!

© Mitică stă pe malul apei 
și se adresează lui Haralambie, 
care e gata să fie înghițit de 
valuri:

- De ce strigi așa, omule?
- Fiindcă nu știu să înot, 

țipă disperat Haralambie.
- Păi, nici eu nu știu să înot, 

dar nu mă apuc să strig...

© Un tânăr sportiv aflat 
mai tot timpul în cantonamente, 
asistă la cununia mai multor 
prieteni. După fiecare ceremonie 
își face cruce, zicând:

- Doamne, fă ca să nu mă- 
nsor niciodată. Și, dacă mă însor, 
să nu mă înșele nevasta. Și, dacă 
mă înșală, să nu aflu. Și, dacă 
aflu, să nu mă supăr. Și, dacă mă 
supăr, să nu-i spun ceva. Și, 
dacă-i spun, să nu se supere. Și,

dacă Se supără, să nu divorțeze.
© - Mioaro, am auzit că

ai rupt logodna cu directorul 
băncii... Ce s-a întâmplat?

- Stai să vezi: ne-am dus 
la mare și, pe plajă, când s-a 
dezbrăcat ca să intrăm în apă, 
arăta cu totul altfel, fără porto
fel și Mercedes...

© Preotul către farmacist:
- Cum vă merg afacerile?
- Rău, părinte, foarte rău! 

Dacă bunul Dumnezeu nu ne 
trimite vreo epidemie de gripă 
sau altceva de genul ăsta, o să 
ajungem amândoi la sapă de 
lemn!

© - Ai auzit că Dora s-a 
căsătorit imediat ce a împlinit 
șaisprezece ani?

- Și el cât are?
- Vreo cincizeci de mili

oane la o bancă, o vilă la munte 
și un Ford sport...

© La examenul pentru 
permis de conducere:

- Care este primul lucru pe 
care-l faceți dacă vi se defec
tează mașina? -

- înjur, desigur.

© - Eu, Mioaro, de când 
eram mică, am fost inteligentă.

- De unde știi?
- Pentru că și când aveam 

cinci ani, judecam ca și acum...

SONET
CU ÎMBUIBAȚI

Iubito, e în floare liliacul
Și totul e frumos ca o legendă; 
Chiar greva generală se suspendă, 
Când vin promisiunile cu sacul...

Se dau la “proști” speranțe în arendă, 
Căci de-un nimic se bucură săracul... 
fn timp ce îmbuibații își duc veacul 
Notând bogate conturi în agendă.

Iubito, sunt în floare și căpșunii 
Și totu-i verde, însemnând viață...
Dar când ii vezi scremându-se pe unii,

Nefericiți că nu-s destul de-n față 
Să-și latre spre mulțime gărgăunii, 
- Tu nu trăiești senzația de greață?

Dumitru HURUBĂ

\ r
nopții; 4) Scoasă oficial din circulație - 
Cheia eliberării dintr-o închisoare de 
sticlă; 5) Conferă dreptul de a alege - 
Comerciant vetust de mărunțișuri; 6) 
Element de întreținere a curățeniei - Cupe 
oferite în cuplaj!; 7) E rezumat într-un 
atlas! - Indubitabil titlu de glorie; 8)-Tratat 
clasic de estetică - Partituri triste pe 
portativul vieții; 9) Rezultat obținut la baraj 
- Om de cultură tehnică; 10) Subtilizate 
din patrimoniul literar.

Vasile MOLODEȚ

Dezlegarea careului “GABLON- 
ZURI” apărut în ziarul nostru de 
sâmbăta trecută:

1) INTRAVILAN; 2) NERODITORI; 3) 
GRASE - ACAS; 4) RUGURI - ARI; 5) 
AȘI - ATOL - P; 6) MICI - ANIMA; 7) 
ANOMAL - ȚAR; 8) DAMA - IȚARI; 9) 
IRITA - OȚET; 10) TECALEMITE

Controlul poziției:
| | Alb: RC4, Dd6, Cb3, Cc6 Negru: Rb7
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ÎN DULCELE VERS CLASIC
Aproape obligatoriu ori

care dintre întâlnirile cu po
ezia lui Damian Ureche poate 
constitui un moment de în
toarcere spre un sine al nos
tru cam neglijat în ultima vre
me. Nu intru în amănunte, fi
indcă se cunoaște că sim
țirea specială pentru spiri
tualitate întru poezie nu-și 
mai are locul cuvenit în su
fletul fiecăruia dintre noi. A- 
ceastă îndepărtare - înstră
inare poate fi unul dintre e- 
fectele producției imense de 
carte de poezie, în multe ca
zuri de calitate îndoielnică. 
De aceea, pentru publicul 
larg iubitor de poezie, care 
rămâne fidel încă muzicalității 
versului clasic, simplității me
sajului direct al artistului cre
ator și al comunicării pe în
țelesul său, noile curente 
poetice - modernism, post
modernism, optzecist etc - 
greu accesibile, sunt, în mod 
evident, și greu digerabile. 
Mai ales atunci când poetul 
este pus pe înfăptuiri mărețe 
și filozofice, crede el, ale unei 
creații sufocate de metafore 
dacă nu cumva sinucigașe în 
propria otravă a alambicării. 
Acest scurt comentariu are 
rostul de a reliefa, prin anti
nomie, o latură a creației po
etice pe care o ignoră tot mai 
mulți autori. Despre versul 
clasic este vorba, de care se 
feresc cei mai mulți poeți ca 
de foc; este foarte adevărat 
că el are niște canoane și 
rigori care mai strunesc ex
ploziva inspirație a unora, 
precum și o încorsetare pro- 
custiană, însă un autor care 
este indiferent la receptarea 
creației sale, considerându-

A plecat și Nicolae Balșan...
Prin anii ’60, prozatorul hunedorean, care obținuse, girat 

de Edgar Papu și Dan Constantinescu, dreptul de a-și edita 
primul roman, excepțional autor și om de o complexă 
personalitate, a refuzat gheara cenzurii, neacceptând să-i 
apară cartea trunchiată. A rămas un proiect, dramatic, 
aidoma vieții lui. Cum Nicolae Balșan a scris și poezie, îi 
spunem un adio, prin acest crin îndoliat...

Eugen EVU

în anul 1953, la Editura Aca
demiei, Institutul de istorie lite
rară și folclor a tipărit o „Anto
logie de literatură populară" (voi. 
I), cu o „Prefață" semnată de 
George Călinescu. Orientarea 
„antologiei" este, evident, în de
plin consens cu „linia partidului” 
comunist (inclusiv „Prefață!"), 
lată ce scria Călinescu în finalul 
„Prefeței”: „Culegerea întocmită 
de Institut ne înfățișează un 
popor exploatat care-și exprimă 
cu o mare putere artistică sufe
rințele și aspirațiile către liber
tate" (pag. 7). Antologia este un 
tom masiv, cuprinzând aproape 
650 de pagini, bine structurată, 
pe două capitole - „Lirica” și 
„Epica”.

în primul capitol, mai ales,. 
este bine reprezentată și creația 
populară hunedoreană, datorită 
unor folcloriști de prestigiu, dar și 
culegători mai puțin cunoscuți, 
sau deloc. Dintre aceștia din 
urmă amintim pe Nicolae M. 
Isac, P. Hossu-Longin, Th. Al. 
Dumbrăveanu și E.Tetilean. Pie
sele culese de către cei numiți 
provin din Merișor (corn. Bănița, 
fostul raion Petroșani), Paroseni 
(Hațeg). Tămăsesti și ELqz (Ilia) și 
„din părțile Hunedoarei".

Nicolae M. Isac este inclus 
în „Dicționarul folcloriștilor" (voi. 
II) de Iordan Datcu (pag. 128), iar 
P. Hossu-Longin, în „Dicționarul 

se doar un mare neînțeles, 
are șanse reale să piardă 
“meciul” cu cititorii prin ne- 
prezentare...

întorcându-mă din acest 
miniperiplu analitic la Damian 
Ureche, am plăcerea și sur
priza plăcută să regăsesc un 
poet - autor pe care de-a lun

Damian Ureche: Poezii alese 
Editura Eubeea, Timișoara

gul anilor l-am citit cu plăcere, 
uneori chiar cu încântare, 
prin aceasta dezvăluindu-mi 
un soi de sentimentalism de 
care n-am reușit să mă dez
bar cu trecerea timpului. Dar, 
înainte de a trece la prezen
tarea cărții, mă îmbie gândul 
să laud și să felicit Editura 
Eubeea pentru inițiativa pu
blicării ei. Este nu numai un 
act de cultură, ci și readu
cerea în prim-plan a unuia 
dintre poeții români contem
porani intrați prea devreme și 
total nejustificat într-un anu
mit con de umbră. Fără dubii, 
în cazul lui Damian Ureche 
avem de-a face cu unul din
tre ultimii importanți romantici 
ai poeziei actuale, înveșmân
tând realul și prozaicul co
tidian într-un sentimentalism 
care nu învăluie agasant sau 
măcar cât de cât neplăcut, ci 
odihnitor, relaxant... Și cred 
că Ureche ne obligă să ne 
amintim mereu că suntem fi
ințe dotate cu rațiune, e 
drept, dar, în primul rând, cu 
sentimente: "Te voi pierde, 
știu că te voi pierde,/ M-am 
jucat în păr cu niște brume,/ 

etnologilor români" (vol. I) de 
același, (pag. 318). Aceștia be
neficiază de „articole" ce le 
prezintă corespunzător viața și 
activitatea.

Pe Th. Al. Dumbrăveanu nu 
l-am mai întâlnit nicăieri, iar E. 
Tetilean este menționat într-un șir 
de „colaboratori ai arhivelor de 

Vcîn^E^TetUeân?
folclor”: „învățători colaboratori ai 
arhivelor de folclor înființate în 
anii 1927-1930 sunt cunoscuți de 
foarte puținii specialiști care le- 
au consultat colecțiile, fiind date 
în vileag numai numele celor mai 
sârguinciosi (s.n.), cu ocazia 
premierilor (Gh. Bădescu..., E.. 
Tetilean..."). A vedea pentru 
aceasta „Prefața" - la Dicționarul 
amintit semnată de Ovidiu Bârlea 
(1979, pag. 13), reprodusă, apoi, 
la „Dicționarul etnologilor ro
mâni."

De la Ovidiu Bârlea știm 
deci că E. Tetilean era cola
borator al unei arhive de folclor 
(probabil de la Cluj), din perioada 
1927-1930, că era învățător, pre
miat printre „cei mai sârgu- 
incioși”.

Din „Antologia de literatură

Munții mei cu nostalgie verde/ 
N-o să-i mai urcăm uitați de 
lume.// Mă miroase vântul să 
mă prindă/ Când e pasul meu 
mai ars de tine,/ Nu-ți mai tre
ce anii prin oglindă,/ Eu și- 
așa-n vocale ți-i voi ține.// (în 
pierdere, p. 107). Pe același 
ton al unei comunicări confe- 

sive folosit uneori aproape cu 
agresivitate, poetul găsește 
parteneri pentru discursul său 
suferind de-un dramatism a- 
cut și imposibil de anihilat sau 
camuflat: “Fii calmă, poezie, tu 
baldachin de rime,/ Nu vezi ce 
calm încearcă ai tăi să te su
prime?/ Și nu-s nici mări sar- 
mate și nu-s nici munți her- 
cinici,/ Iar suferința noastră e 
hrană pentru cinici.”// (Asa
sinare lentă, p. 248), sau, pe 
un ton și mai patetic, discursul 
poetic ia forma destăinuirii 
unei afecțiuni grave: “lubiți- 
mă, am cancer, eu nu vă pot 
iubi,/ Eu vă iubesc prea mult, 
să vă mai pot iubi,/ Durerea cu 
sângele de gât trece prin zi,/ 
Mai am un an pe care azi îl voi 
cheltui (...) (lubiti-mă. p. 249). 
Dar valoarea reală și nedis
cutabilă a creației lirice a lui 
Damian Ureche o dau, cum e 
și firesc, poeziile strict închi
nate dragostei, versuri în care 
talentul autorului se dezlăn
țuie într-o avalanșă sublimă 
de trăiri: “Abia absența ei mă 
face/ Să simt: a fi sau a nu fi;/ 
Femei frumoase ale lumii,/ Voi 
n-o puteti înlocui!// încerc a- 

populară" mai aflăm că acesta a 
cules din satul Merișor (Petroșani) 
și că în 1948 avea un volum de 
folclor, ,,Poezii populare", men
ționând informatorul și paginile 
din care au fost copiate textele - 
p. 12 și 15.

Aceste informații nu sunt su
ficiente, dar sunt foarte valoroase, 

și singurele pe care le am, până 
acum.

Este foarte important, însă, 
că două texte din culegerea lui 
Tetilean au fost cuprinse în sub
capitolul „Cântece și doine" al 
antologiei, după primul vers, ..Tre
cui valea si-un pârău" și, res
pectiv, ..Trandafir rosu-n fe
reastră".

Pentru cine este inclus într-o 
asemenea antologie, deci și E. 
Tetilean. aceasta este o mărturie 
cu care și alții s-ar mândri.

Fără comentarii, reproduc 
cele două texte, pentru since
ritatea și limpezimea lor. Limbajul 
are o dulceață aparte, prin folo
sirea, cu măsură, a lexicului și 
fonetismului local.

lată primul text: „Trecui valea 
și-un pârău, / Mă-ntâlnii cu socrul 

cum a bea uitare,/ Să zburd 
zidind zădărnicii:/ Toate bel
șugurile lumii, / Voi n-o puteți 
înlocui.”// (Absența ei, p. 
218); și încă: “Iubito, se scu
tură norii,/ Sosesc invincibile 
ploi,/ Iubito, se scutură merii/ 
De floarea ce-au pus-o în 
noi./ Iubito, se scutură viața,/ 
De tot ce-a avut mai frumos,/ 
Iubito, se scutură timpul,/ Și 
tremură anii pe jos.” // (Pre- 
față la spectacol, p. 135).

Intitulat “Poezii alese”, vo
lumul respectă cu fidelitate 
dezideratul din titlu. Din acest 
punct de vedere, cred că a- 
vem de-a face cu una dintre 
cele mai reușite cărți de poe
zie apărută în ultima vreme. Mi 
se pare excelentă selecția 
realizată din volumele publi
cate anterior și care îl repre
zintă pe autor exact în lumina 
corespunzătoare, ilustrând o 
creație lirică de ținută. Și pen
tru o și mai corectă înțelegere 
a afirmației, redau și titlurile 
volumelor publicate de autor 
și din care s-a făcut selecția: 
Temperamentul primăverii 
(EPL, 1964), Invitație la vis 
(Ed. Tin., 1968), Viori fără 
amurg (EPL, 1969), Elegie cu 
Francesca da Rimini (Ed. 
C.R., 19711. Tot ce mă doare 
(Ed. Facla, 1972), Noapte de 
zile mari (Ed. C.R., 1974), 
Spectacolul privirii (Ed. Facla, 
1976), Eminescu, din poem 
(Ed. Facla, 1979), Ulcioare de 
Horezu (Ed. Facla, 1982), 
Toamna poetului (Ed. Facla, 
1986), Orașul martir Timisoara 
(Ed. Facla, 1990), Premiul 
Nobel pentru singurătate (Ed. 
Weinerth, 1991).

Dumitru HURUBĂ

meu. / - Bună ziua socrule / - 
Mulțam ție junere. / le, junere, 
fata me, / Că-ți dau șase boi cu 
ie. / - Să-mi dai șasă și cu 
șasă, /Fata tă n-o duc acasă! / 
Fata tă-i scurtă-n picioare, / 
Maicâ-i trebe țăsătoare. / Fata 
tă-i scurtă la țâță / Și nu ajunge 
la iță. / Orice, socrule, mi-ai da, 
/ Nu mă-nsor cu fata ta. / Nice 
boi, nice oi!/ Eu n-o pot duce la 
noi,/ Că pe mine mama pune / 
Două bâte de alune, / De nu 
caut fete bune, / Ca să le puie 
la lemne,/ Și să taie cu săcure 
/ Și să bată la fasule / Să cu
leagă cucuruz / Din zori până în 
apus. / Fată asta mamă vre / Și 
nu-i bună fata tă, / Ca să mă 
însor cu ie".

Și al doilea text: „Trandafir 
roșu-n fereastră / Nu face um- 
briță-n casă, / Că badea scrie la 
masă. / Tot scrie și tot citește, 
/ Cu ceru mă potrivește, / Cu 
ceru cu stelele, / Cu luna, cu 
soarele."

Dar cine va fi Tetilean? Te- 
tileni mai sunt și alții în Țara 
Hațegului. De aceea sunt în
credințat că până la urmă îl voi 
găsi pe E. Tetilean și-i voi des
coperi și volumul „Poezii po
pulare" (în manuscris sau ti
părit?) și voi mai spune câte 
ceva despre el. Merită!

Clemente CONSTANDiN

In rândurile ce urmează revenim asupra unuia dintre cele mai 
importante evenimente culturale ale anului în plan local, 
desfășurat săptămâna trecută la Deva - Salonul editurilor 

hunedorene și Târgul de carte -, de această dată cu câteva 
considerații referitoare la participarea editurilor hunedorene (după ce 
în numărul anterior al ziarului subiectul l-au constituit editurile din 
țară).

Producțiile editoriale locale nu s-au caracterizat, precum 
majoritatea celor prezente la actuala ediție a Târgului de carte, printr- 
o atât de mare diversitate de titluri și genuri literare. De altfel, ele au 
fost subscrise unei manifestări distincte, prin care organizatorii își 
propun, de patru ani încoace, să promoveze scriitori hunedoreni, 
făcând cât mai bine și mai prompt cunoscute creațiile lor.

SALONUL ED/TUR/LOR
HUNEDORENE

Argumente în acest sens au fost și numeroasele lansări de 
carte, dintre care amintim: ^Editura EMIA, cu carte de poezie 
(„Simțuri multiple’’ - Olga Ștefan și „Săgeată-n amurg” - Lu.cia 

Amarandei, volume de debut ale autoarelor), carte 
didactică („Activitatea educativă în învățământul 
preuniversitar” - Ion Drăgan, loan Damșa, Maria 
Toma Damșa, „ Teste grilă de istorie pentru admitere 
în învățământul superior” - Liviu Lazăr) și carte 
istorică („Vlad Țepeș-Dracula”-Tudor Nedelcea). 
• Editura CĂLĂUZA, cu poezie și proză: Ionel 
Amăriuței - „Privind printr-un 
ochean întors”, Nicolae Uțică -

„Numeri”, Dumitru Dem lonașcu - „Târzie 
toamnă pentru dragoste", Dumitru Velea - 
,, Taurul lui Phalaris”. • Editura DESTIN, cu un 
binevenit volum de studii și eseuri al scriitorului 
Gligor Hașa, dedicat lui Mihai Eminescu - 
„Muntele fără poteci" și cu primul număr din 
acest an al revistei de cultură „Arhipelag".
• Editurile BIBLIOFOR și SIGMA PLUS, cu 

cărți pentru copii - carte de 
colorat aparținând autorilor 
Vladimir Pop Mărcanu, Horia 
Crișan și Liviu Stănilă și, 
respectiv, carte cu povești
celebre repovestite de lan Grat O'Dean. • 
Lansarea lucrării prof. dr. Ana Gheorghe - 
„Profitul” care reprezintă un început în literatura 
de specialitate din România.

Au mai fost prezente cu standuri de carte la
această ediție a Salonului editurile CORVIN, cu literatură pentru copii, 
lexicoane, integrame ș.a., INTELCREDO, cu carte tehnică 
(contabilitate, informatică) și cea a Fundației culturale „I.D.Sîrbu" 
Petroșani, alături de publicațiile apărute sub egida Muzeului Civilizației 
Dacice ș Romane Deva (printre care am remarcat un foarte util pliant 
al rezervațiilor naturale din județul nostru).

Am conchide afirmând că, în ciuda faptului că ne-am fi așteptat 
la un mai numeros „public” și la achiziții mai generoase de carte, 
manifestarea reunind Salopul editurilor hunedorene și Târgul de carte 
rămâne una de certă însemnătate și valoare culturală, mai cu seamă 
pentru județul nostru.

_________________________________Georgeta BIRLA ).

O CARTE BILA1WT
La sfârșitul anului 1998, Aso

ciația Națională a Veteranilor de 
Război din România a tipărit, la 
Editura “Vasile Cârlova", lucrarea 
bilanț intitulată “Veteranii pe drumul 
onoarei si jertfei (1941 - 1945)". 
având coordonatori pe: general de 
corp de armată (r.) Vasile Bărboi, 
general de divizie (r.) Gheorghe 
loniță și colonel dr. Alesandru Duțu. 
Această lucrare, extinsă pe spațiul 
a 735 de pagini, se constituie într- 
un volum antologic ce cuprinde noi 
și tulburătoare mărturisiri ale ve
teranilor de război, alături de cele 
mai reprezentative episoade me
morialistice din cele cinci volume 
anterioare, apărute sub titlul ge
neric “Veteranii pe drumul onoarei 
și jertfei", fiecare având titlul său 
distinct: I - “Avânt peste Carpați”, II
- “De la Cărei în Podișul Boemiei”, 
III - “Spre Cetățile de pe Nistru", IV
- “De la Nistru la Marea de Azov" 
și V - “De la Stalingrad la bătălia 
Moldovei".

Prin conținutul său de o mare 
bogăție informativă și îndeosebi cu 
un potențial afectiv de excepție, 
această lucrare este o emoțio
nantă frescă a participării Armatei 
Române la campaniile celui de-al 
doilea război mondial, timp de 
1421 zile (1159 în est și 265 în vest
- p.31). Cele peste 450 de evocări 
de război - adevărate pagini de 
istorie trăită - conferă întregului 
volum un puternic caracter realist 
și emoțional, menit să transpună 
cititorul în întreaga complexitate a 
atmosferei momentelor de biruință 
și înfrângere, de glorie și tragism, 
de înălțare și amărăciune - și 
întotdeauna de demnitate și jertfă 
dovedite de Armata Română de la 

22 iunie 1941 și până la 9 mai 1945.
Lectura acestei ample lucrări 

oferă cititorilor atât imaginea de 
ansamblu a Armatei Române - de 
la soldați la generali - cât mai ales 
profilul complex și impresionant al 
OSTAȘULUI ROMÂN cu trăsăturile 
sale izvorâte din însăși ființa po
porului nostru, cu istoria sa zbu
ciumată și cu idealurile sale de 
viitor. Acest OSTAȘ disciplinat, 
viteaz, omenos, demn, credincios, 
inteligent și cutezant, a dovedit: 
curaj, fermitate, cinste, rezistență și 
dârzenie, dar, în unele momente, a 
dovedit și el: oboseală, epuizare 
fizică și nervoasă, ezitare, spaimă, 
ceea ce-i evidențiază esența 
profund umană în lupta sângeroasă 
cu dușmanul de la sol, din aer sau 
de pe apă. în lupta sa cu imensele 
greutăți cu care s-a confruntat în 
situațiile limită din linia întâi, din 
spatele frontului, în spitale sau în 
lagărele de prizonieri, acest OSTAȘ 
s-a dovedit demn, patriot și gata de 
jertfă pentru neamul și țara sa.

Din bogatul și sugestivul cu
prins al cărții asupra căreia am 
poposit în această succintă inter
venție se degajă cu claritate jus
tețea luptei soldatului român, care 
s-a bătut numai și numai pentru 
reîntregirea spațiului românesc în 
hotarele sale firești, ideal pentru 
care s-au jertfit 794.562 de ostași 
ai Armatei Române (p. 681; - 
624.740 în est și 169.822 în vest), 
cărora veteranii de război, ce le-au 
fost camarazi și le-au evocat sacri
ficiul în paginile acestui volum, le 
aduc un pios, binemeritat și suprem 
omagiu.

Prof. Dumitru SUSAN



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren în str. 
Nicolae Grigorescu. Relații 
la tel. 094/579061. (OP)

• Vând urgent teren 
Cinciș (5000 mp), teren 
Geoagiu (270 mp) proiect + 
autorizație construcție, 
teren casă Deva, str. 
Sîntuhalm (1500 mp), cadru 
metalic pentru cabană, 
cuptor patiserie, toaster, 
telefax, uși cu toc folosite, 
spălătoare inox. Tel. 221113 
(2355)

• Vând teren intravilan, cu 
pomi fructiferi, 26 ari, în satul 
Ruși, preț avantajos. 
Informații tel. 717482 (2960)

• Vând un hectar pădure, 
Hondol, loc accesibil, esență 
stejar, tel. 212339 (2511)

• Vând teren intravilan, 
600 mp, Deva, Oituz și 
remorcă 7 tone, apartament 
3 camere, Micro 15, Aleea 
Crișului, bl. 50, sc. III, ap. 46. 
Informații după ora 16 la 
domiciliu. (2382)

• Vând apartament în vilă, 
3 camere, dependințe, 
mansardă, garaj, centrală 
termică proprie și Opel 
Ascona an fabricație 1986, 
1600 cmc, persoană fizică. 
Telefon 092/234061. (3674)

• Vând apartament 2 
camere, Deva; bd. Bălcescu. 
Preț convenabil. Informații 
tel. 621762, între orele 8-15. 
2351)

«Vând spațiu comercial, 
34 mp, în centrul vechi, 
Deva, vând 4 mașini de 
cusut industriale. Tel. 
213476, 626698. (2363)

• Vând apartament 4 
camere, etaj 1, zona pieței, 
posibilități privatizare. Tel. 
214874, 218335 (2362)

• Vând casă în Deva, str. 
Crișan, 31, 3 camere, cu 
toate dotările. Ofertă 
specială de preț până la 
01.06.1999. Tel. 092/518042 
(2357).

• Vând apartament 2 
camere, în Geoagiu Băi (cen
tral). Informații tel. 720034, 
648206, 092/425105 (2356)

• Vând casă, 3 camere , 
grădină cu pomi, anexe 
gospodărești, Banpotoc, tel. 
261138 (2365)

• Vând apartament 3 
camere, 2 băi, ultracentral, 
negociabil, tel. 651798. 
(1952)

• Cumpăr garsonieră 
nemobilată sau caut pentru 
închiriat garsonieră mobilată 
în Hunedoara. Informații tel. 
718896 (2963)

• Vând apartament 2 
camere, decomandat, 
îmbunătățit, etaj 1, centrul 
comunei Pui, jud Hunedoara. 
Informații tel. 054/777684 
(6509)

• Vând Dacia 1304 
izotermă, preț 4200 DM. Tel. 
094 698207. (3426)

• Vând urgent 
AUTODUBĂ FRIGORIFICĂ 
MAN 3,5 to, înmatriculată și 
AUTODUBA IVECO 3,5 to. 
Tel. Arad: 057/280904, 057/ 
280753, 057/255522, 057/ 
259715, 094/697012, 01/ 
8621112. (OP)_____________

• Vând tractor U650, 
remorcă și plug, 50 milioane. 
Informații tel. 094/583153, 
Peșteana. (6502)

• Vând Golf I, 
neînmatriculat și mașină de 
cusut Singer. Informații tel. 
094/583195 (6503).

• Peugeot 405 Diesel, an 
fabricație 1989, CI, tel. 092/ 
273938 (2354)

• Vând Ford Siera Ghia, 
1989, excepțional. Tel. 054/ 
217690, între orele 18-20.

• Cumpăr Ford Orion, 
benzină, model 1984, avariat, 
numere noi, 217208 (2501)

• Vând Dacia 1310, cu 
îmbunătățiri, an fabricație 
1986, tel. 651897. (1951)

• Vând autobuz Ikarus, 38 
locuri, tel. 054/219320, 092/ 
373178 (3684)

• Vând remorcă pentru 
tractor U 445. Tel. 213777 
(2367)

• Vând Skoda 120 L, CI. 
Informații tel. 225995 (2366)

• Vând motor 1800 cmc și 
piese Volvo, tel. 714861 
(2961)

• Vând și montez 
parbrize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12A. Tel. 233246

• Vând urgent chioșc în 
Piața Centrală, Hunedoara, 
tel. 092/405005, 219522.

• Vând combină recoltat 
cereale, tel. 092/405005, 
219522.

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos 
centrale termice, calorifere, 
teavă multistrat și fitinguri. 
Tel. 092/701072 (2953)

• Vând mochetă import 
Franța, la cele mai mici 
prețuri. Tel. 054/241296. 
(3767)

• Cumpăr celulare 
defecte, decodez pe loc, 
repar. Tel. 094/859958. 
(3441)____________________

• Vând compresor, motor 
220V, semicursieră, stare 
excelentă. Informații 
Simeria, la vulcanizare, str. 1 
Decembrie nr. 21. (3438)

• Vând cabină tractor 
U445, plug două brazde, tel. 
624394, 213777 (2508)

• Vând 20 familii albine, 
Cucuiș, nr. 33, corn. Beriu, 
Trufaș Marian. (3773)

• Vând motor Opel Kadett, 
plus piese de schimb. Tel. 
247169, Orăștie. (3774)

• Vând TV Grundig, 67 
cm, 1,5 mil., cruce marmură, 
preț atractiv. Tel. 217075. 
(2514)

• Vând 1.500 (una mie 
cinci sute) kg grâu. Tel. 
260724. (2761)

• Vând talon+carte de 
identitate, Dacia, Dacia 1310 
(Ungaria), 1987 (ne)înma-

triculată), tel. 094/843758 
(2372)

• Vând aparatură topo
grafică completă și antenă 
parabolică, diametrul 2,20m. 
Tel. 666446 (2371)

• Vând linie nouă de 
panificație, patiserie, 
montare gratuită. Tel. 094/ 
628005 (2374)

• Vând cățelușă Boxer, 2 
luni, pedigree, vaccinată, tel. 
655139 (1953)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
casă, cu curte, grădină, 
garaj, str. Călugăreni, Deva. 
Tel. 058 820447, 058
813657, 018592341, (3426)

• închiriez garaj pentru 
spațiu comercial. Informații 
tel. 770881, Hațeg, bloc vilă, 
ap. 6. (6505)

• Ofer spre închiriere
spațiu comercial, ultra
central, 60 mp, 300 dolari/ 
lună. Informații tel. 218998, 
214508. (2368) ._________

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, plata anticipat. 
Informații, tel. 216590, după 
ora 18.

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială 
angajează mecanic de 
întreținere mașini de 
cusut,vechime în muncă 10 
ani, vârsta 35-45 ani, salariu 
200 DM. Tel. 213964, orele 
8-16. (3413)

* ALTEX angajează șef 
magazin, gestionari și 
ingineri service pentru 
magazinul ALTEX - Deva, în 
următoarele condiții: studii 
superioare/medii, vârsta 
maximă 35 de ani, 
domiciliul stabil în Deva. 
Acte necesare: copie după 
actele de studii, curriculum 
vitae, fotografie recentă, 
înscrierile se transmit prin 
fax 033-230817 sau prin 
poștă: Ștefan cel Mare 6, 
Piatra Neamț, 5600. Relații 
la telefon: 033/210671 / șef 
birou personal. (OP).

DIVERSE

• S-a deschis cabinet
medical de fizioterapie și 
reumatologie în Deva,
str.Libertății, bl. C1, parter, 
(lângă magazinul de 
prezentare Clujana-
Carmens), 
aparatură

dotat cu 
medicală

modernă. Zilnic, 17-19.
(3694)

• Caut spațiu pentru 
producție. Informații tel. 
624969 (2373)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomer 
pe numele Vrabie Mihai. îl 
declar nul. (2512)

• Pierdut ștampilă 
aparținând SC ECARS 
Prestcom Hunedoara. O 
declar nulă. (2964)

* Familia Sabou anunță 
cu durere în suflet că în ziua 
de 26 aprilie 1999 s-a stins 
din viață cel ce a fost un 
bun soț și tată

SABOU AUREL
înmormântarea a avut 

loc în data de 1 mai 1999. 
Nu te vom uita niciodată. 
(2963)

VREMEA
 ■ț

La începutul inter
valului, cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate în 
regiunile sud-estice, apoi 
în jumătatea de nord a 
țării, unde local se vor 
semnala averse de ploaie, 
în celelalte regiuni, cerut 
va fi temporar noros și 
aversele izolate. Vântul va
sufla slab până la 
moderat, cu intensificări 
în zona de munte. 
Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între 20 și 26 
grade, iar minimele între 8 
și 16 grade, mai scăzute 
în estul Transilvaniei.

Consiliul de administrație al 
SC CORVINUL SA Hunedoara 

(fost ICSAP)
organizează licitație publică cu strigare pentru 

închirierea următoarelor spații comerciale:
SUPRAF. COM. ADRESĂ

UTILĂ (mp)

nr 1 Teliuc

1. Lab. carmangerie 250 mp Str. Buituri
2. Rest. Intim 250 mp str. Libertății 

bl. 12
3. Rest. Traian 430 mp bdul Dacia 

bl.20
4. Bufet “Chizid” 100 mp str. Chizid 

nr 1
5. Cofet. Teliuc 60 mp str. Principală

Licitația va avea loc în data de 31.05.1999, ora 
11,00.

Taxa de participare de 200.000 lei și garanția de 
participare este la nivelul chiriei pe o lună și se vor 
depune la casieria societății până în ziua ținerii 
licitației ora 10,00.

Relații suplimentare la telefon 054712316.

Primăria comunei Boșorod 
organizează in data de 28.05.1999, ora 

10,00, licitație publică pentru închirierea 
pășunilor alpine din munții: Cosma, 

Coasta Sterminoasă, Bilugu și 9 ha fânaț 
situat în satul Chitid. 

Depunerea ofertelor până la data de 
28.05.1999..

SCAGWPALOMA SA SI MERI A
vinde la licitație publică următoarele mijloace fixe:
1. Autobenă 8,5 tone 1 buc.
2. Dacia 1310 1 buc.
3. Tractor U 650
4. Remorcă auto

1 buc.
2 buc.

5. Disc GD 3,5 1 buc.
6. Combină C14 1 buc.
7. Betonieră 1 buc.
8. Banc centricubat pompe injecție 1 buc. 
Informații la telefon 262035.

NU UITATI

Grupul de pompieri „lancu de 
Hunedoara” al Județului Hunedoara 

organizează in data de 08.06.1999, ora 10, 
la sediul Detașamentului de Pompieri Orăștie, 
licitație deschisă cu vânzare pentru un cal de 

tracțiune (Iapă).
Prețul de pornire a licitației este de 825.000 lei. 

Informații suplimentare la telefon 214220/ 
214221, Int. 113; 133; 134.

(--------------------------------
5C „PAIVICDR” 

SA 
Hunedoara 
Angajează: 
Jurisconsult 

interviul 
va avea loc în 

data de 
20.05.,99 la 

sediul societății 
Relații 

suplimentare la 
tel. 713556, 

L 713481.

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

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE 
Groupe Societe Generale

B.R.D. A MAJORAT DOBÂNZILE LA DEPOZITELE PE TERMEN ÎN LEI, 
constituite de persoanele fizice

zile:7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095
• Cu plata ’ __ ~
dobânzii lunar • 60 61 62 63 64 65
• Cu plata
dobânzii la expirare 45 46 47 60 62 63 64 65 66 75 90

Dobânzile cuvenite pot fi capitalizate de către deponent - în cazul depozitelor cu plata 
dobânzilor lunar, sau automat - în cazul depozitelor cu plata dobânzilor la expirarea termenului. 
Prin capitalizarea noilor niveluri de dobânzi, veniturile anuale corespund următoarele 
randamente (dobânzi): ________ .

Termen Nivel dobândă obținut prin capitalizare, în cazul
depozitelor cu plata dobânzilor:

lunar (% pe an) la expirarea termenului (% pe an)

1 lună 79,59 79,59
2 luni 81,30 80,40
3 luni 83,04 79,51
6 luni 84,78 74,24
9 luni 86,55 72,92
12 luni 88,33

BRD nu percepe comisioane la constituirea și desființarea depozitelor.
Depozitele constituite de persoanele fizi< sunt garantate potivit Legii nr. 88/ 1997.
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" Medicul de familie
primim salariul ca și înainte 
de la Direcția Sanitară.”

La rându-i, dl dr. loan 
Fogoroși, medicul co
ordonator al dispensarului 
Zam, afirma: “Deși 
majoritatea populației s-a 
înscris pe lista medicului 
de familie, nu lucrăm încă 
efectiv după acest sistem. 
Nu știm încă nimic despre 
evaluarea și cuantificarea 
actului medical și suntem 
plătiți tot după vechiul 
sistem. Circulă zvonul că 
din lipsă de fonduri 
reforma se va lansa doar 
începând cu data de 1 
iulie.”

Anomalii
Prima anomalie a 

oricărui dispensar din 
mediul rural este aceea 
că în anul de grație 1999, 
dotarea cu aparatură 
medicală a acestora se 
rezumă, în majoritatea 
cazurilor, la câte un

stetoscop și un 
tensiometru. în plus, în 
ciuda terenului mare pe 
care trebuie să-l 
deservească, medicii nu 
au la dispoziție nici un 
mijloc de transport. 
Sărăcia bugetelor din 
ultimii ani a obligat 
direcțiile sanitare să 
restructureze până și 
“vizitiii, caii și șaretele” 
aflate tradițional în 
dotarea dispensarelor 
rurale. Dna dr. Daniela 
Bena mărturisea că 
“există sate izolate unde 
nu circuXă autobuzul în 
care ajungem doar dacă 
ne asigură pacienții 
mijloc de transport.” Iar 
dl dr. loan Fogoroși ne 
spunea cu umor că 
“acum patru ani când am 
cerut o bicicletă pentru 
teren mi s-a spus să-mi 
cumpăr singur.”

O anomalie legată de 
aplicarea reformei este

aceea că “deși nu au 
încheiat încă contractul 
cu Casa de Asigurări, 
fiind plătiți tot după 
vechiul sistem, medicii 
de familie au încheiat 
contracte de închiriere 
cu proprietarii spațiilor 
unde își desfășoară 
activitatea (primării, 
spitale) și plătesc deja 
chirie pentru acestea."

Cine frânează 
reforma?!

Reușita reformei sa
nitare necesită o conlucrare 
tripartită: populație, medici, 
autorități (Ministerul 
Sănătății). Tuturor celor 
care au un serviciu li se 
reține cota de 7 la sută din 
salariu aferentă sănătății. 
Medicii, indiferent de 
sistemul după care sunt 
plătiți, își fac datoria pentru

că nu-și pot lăsa pacienții 
să sufere sau să moară. 
Dar autoritățile: Mi
nisterul Sănătății și 
Direcțiile sanitare? Nu au 
finalizat încă carnetul de 
asigurat care face 
dovada că omul 
beneficiază de sistemul 
asigurărilor de sănătate. 
Nu au realizat sistemul 
informațional în baza 
căruia să se facă cuan
tificarea procedurilor 
medicale. Nu găsesc 
soluții pentru a-i obliga 
pe agenții economici rău 
platnici să-și achite 
datoriile către bugetul 
asigurărilor de sănătate, 
în schimb, își încasează 
bine mersi salariile “re
formate” și se pare că 
sunt principalii vinovați 
pentru frânarea reformei 
sanitare.

Compania Națională de 
Electricitate SC HIDROELECTRICA SA

SUCURSALA HIDROCENTRALE HAȚEG 
Str. Progresului nr.38 bis, cod 2650, 

jud. Hunedoara, tel: 054-770782; 777220, 
fax:054-777761.

Sucursala Hidrocentrale Hațeg
Organizează licitație publică deschisă cu 

strigare pentru vânzarea de mijloace fixe scoase 
din funcțiune.

Licitația va avea loc la sediul SH Hațeg, in data 
de 01.06.1999, și se va repeta săptămânal până la 
epuizarea stocului.

Lista cu myloacele fixe scoase la licitație poate 
fi consultată la sediul SH Hațeg.

Taxa de garanție este de 10% din prețul de 
pornire a licitației, iar taxa de participare este de 
50.000 Iei și se achită la casieria unității până în 
ziua licitației inclusiv.

Informații suplimentare la telefon 054-770782, 
int. 124.

SC INCOSERV PREST SRL
DEVA

Str. Sintuhalm, nr.l, tel/fax: 054-235999; 
054-221113.

Socialiștii rămân
dezbinați
(Urmare din pag. 1)

de 12 iunie 1999, forum 
care să-i aleagă prin vot 
pe cei doi conducători. 
Măsură înțeleaptă.

Numai că, neîmpăcat 
cu gândul că s-ar putea 
să-și piardă tronul, la 
reuniunea Comitetului 
Reprezentanților PSM, llie 
Verdeț s-a autopropus în 
funcția de președinte al 
noului Partid Socialist 
Democrat. Profund ne
mulțumiți de această 
decizie unilaterală, aliații 
lui Tudor Mohora au 
renunțat la fuziune cu cei 
ai lui llie Verdeț.

r
Socialiștii vor rămâne 

dezbinați, fără forța de a 
se impune pe eșichierul 
politic românesc, fără 
șansa de a pătrunde în 
viitorul Parlament al țării. 
Ei vor striga, fără vlagă, 
în pustiu, ca și până 
acum, deși multe din 
durerile lor sunt ale unui 
popor întreg. Cândva, totuși, 
un pol socialist trebuie să 
apară. Cu personaje să
nătoase, puternice, an
corate în realitățile acestor 
vremuri. Sau poate se vor 
îndrepta, așa cum PS deja a 
anunțat, spre partide, social- 
democrate. Ar fi chiar și 
mai bine.

TRAGEREA 
LOTO 5/40 
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CALEA AERIANĂ A 
PĂCII ȘI ON OAREI - 
BUCUREȘTI-ROMA
Pronia Divină a dăltuit în mintea, în sufletul și inima 

conducătorilor României și aiicBiserlcii Ortodoxe 
Române, înțelepciunea și rânduiala creștină, pentru 
ca să înceapă cu bine și să termine cu bine rânduielile 
pentru nobilul și augustul oaspete, Sanctitatea Sa 
PAPA IOAN PAUL-al ll-lea. Dar eu, ca fost ofițer al 
aviației militare române, ca veteran al aviației civile 
române, aduc măreț elogiu acelor nobili cavaleri ai 
înălțimilor cerului patriei noastre ce au compus 
echipajul salutar istoric al Companiei Aero-TAROM, 
ce au înscris la modul sublim o măreață pagină în 
cartea cuceririi încrederii Pontife. Personalul navigant 
de la bordul aeronavei al cărei pilot a fost însuși 
comandantul companiei TAROM, dl RĂCARU Gheorghe, 
pilot de linie-lung curier cu o experiență 
impresionantă, se poate mândri lumii întregi că a 
mânuit mașina spațială ce purta în pântecele ei 
persoana cvasidivină a Sanctității Sale. Această flotilă 
TAROM în care Suveranul statului Vatican și-a 
încredințat viața în mâinile piloților, naviganților și 
tehnicii aeronautice române rămâne o pagină de înaltă 
prețuire a aripilor naționale.

Nicoiae iancu 
A viator veteranft949-50) 

AiPP-Brașo v-De va

Execută la cele mai mici prețuri lucrări de:
O construcții, reparații, tencuieli, 

zugrăveli;
3 instalații electrice, sanitare, 

termoficare, contorlzare, centrale termice;
□ amenajări interioare și exterioare; 
O placări de marmură, gresie, faianță.

..............IIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Calitatea f! prețul vor ri

iiiiini.,.. .
răsplăti

alegerea făcută de dumneavoastră!

| SC CI VIO SRL Călan ]

1 (Hala Sîntandrei) j 
Importator direct Germania

I Vinde en gros și en detail
îmbrăcăminte, încălțăminte,

I electrocasnice și electronice |
I Tel: 094-889758; 092-327919. I
L_________________________________________________ I

SWM MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale poluanților 

gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de 
sulf, amoniac și fenoli) s-au încadrat și 
pentru perioada 3-9 mai a.c. în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul de calitate a 
aerului nr. 12574/ 87. Valorile maxime au 
fost înregistrate pe zona Hunedoara la data 
de 3 mai '99 pentru dioxidul de azot, la 4 mai 
a.c. pentru dioxidul de sulf și amoniac și la 
data de 6 mai a.c. pentru fenoli.

Pulberile în suspensie au valori medii 
care se încadrează în limita admisă de 0,15 
mg/ mc aer/ 24 h la toate punctele de 
control din județ. Valori maxime care 
depășesc limita admisă au fost înregistrate 
pe zona Zlaști la 7 mai a.c. și pe zona 
Hunedoara la data de 6 mai.

Pulberile sedimentabile înregistrează 
depășirea limitei admise de 17,0 gr/ mp/ lună 
pe zona Chișcădaga de 2,3 ori.

Nivelul radioactivității beta globale și al 
dozei absorbite se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii de mediu 
analizați. Comparativ cu valoarea de atentie< ____________ _

de 2,0 Bq/ I, stabilită pentru apă, valorile 
medii obținute în perioada menționată au fost 
de 0,44 Bq/1 la apa brută și de 0,13 Bq/1 
pentru apa potabilă.

Materiile în suspensie pe râul Jiu 
provenite de la unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui au prezentat o 
valoare medie de 508,0 mg/1 și o valoare 
maximă de 920,0 mg/1, valoare înregistrată 
la data de 7.05.'99. Raportându-le la perioada 
anterioară, se constată o creștere a 
cantității de materii în suspensie pe râul Jiu 
cu 220,0 mg/1 pentru valoarea medie.

Din datele primite de la unitățile teritoriale 
ale RA Apele Române privind modul de 
respectare a valorilor limită stabilite pentru 
indicatorii de calitate pentru apele uzate, în 
punctele de evacuare în apele de 
suprafață, a rezultat că în cursul lunii aprilie 
a.c. din 37 de puncte doar la 17 s-au 
evacuat ape uzate corespunzător epurate.

La 12 puncte s-au depășit valorile limită 
pentru un indicator de calitate, la 6 puncte s- 
au identificat depășiri la doi indicatori, iar la 
alte două depășirile au fost pentru 4 și, 
respectiv, 7 indicatori de calitate.

Agenția de Protecție a Mediului Deva

Sentimentul 
libertății*

(Urmare din pag. 1)

unui ins sau popor, înseamnă 
eliberarea omului de sub teroarea și 
obsesia traiului zilnic pentru el și fa
milia lui, înseamnă scoaterea lui de 
sub spectrul foamei, al nesiguranței, 
al neîncrederii și al amenințării oarbe. 
Mizeria și sărăcia mutilează și 
degradează în așa măsură spiritul 
uman, încât anulează în el orice 
sentiment al libertății și al 
personalității. Ele golesc sufletele și 
conștiințele de orice conținut uman, 
le fac adeseori înrăite, meschine, 
imprevizibile în manifestările lor, 
extrem de fragile în fața dificultăților 
și lipsite de echilibrul psihic necesar. 
Cu un cuvânt, nu poate fi vorba de 
libertate adevărată acolo unde omul 
nu își vede asigurate și garantate 
condițiile minime de confort mate
rial. Și pe deasupra de acestea și 
strâns legate de ele, nu poate fi vorba 
de libertate adevărată acolo unde 
impostura hotărăște în numele 
bunei-credințe, unde incompetența 
se substituie valorii, unde minciuna 
umblă de voie cu cărți de identitate 
false și unde adevărul găsește toate 
ușile zăvorâte.

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Str. Titu Maiorescu, nr.10, Deva, 

tel: 224649, 225199, fax: 224599.
Organizează în data de 31 mai concurs 

pentru ocuparea postului de COntobH șef 
pentru Administrația Parcului Național 
Retezat.

Condiții:
’b studii economice superioare;
'b minimum 3 ani activitate în domeniul 

contabil-financiar;
<:■ cunoașterea limbii engleze (scris, citit);
4 cunoștințe de operare PC.
Termen de depunere a CV: 25 mai 1999, la 

sediul Direcției Silvice Deva.

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
1

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.
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