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Listele medicamentelor com

pensate și gratuite au fost 
definitivitate și cuprind peste 400 
de denumiri de medicamente, cu 
circa 100 mai mult ca anul trecut. 
Ministerul Sănătății (MS), Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), Colegiul Farmaciștilor și 
Colegiul Medicilor susțin că cele 
două liste nu mai au nevoie de 
aprobarea Guvernului și, prin 
urmare, vor merge direct la Monitorul 
Oficial pentru publicare. în 30 de 
zile de la apariția în Monitor, va 
apărea și lista cu prețurile acestor 
medicamente. Gradul de com
pensare a prețului la medicamente
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Pentru medicamente 
compensate, taxă de 5.000 lei
variază între 40-80%, a declarat 
președintele CNAS, Andrei 
Gherghinescu. Cumpărătorii 
medicamentelor compensate vor 
trebui să suporte, însă, un fel de 
taxă în valoare de 5.000 lei, care nu 
va varia în funcție de valoarea rețetei 
compensate. Rețeta compensată 
nu va trebui să depășească 400.000 
lei. Gherghinescu a spus că această 
,,taxă de solidaritate" va permite 
CNAS să compenseze din prețul 

medicamentelor foarte scumpe, 
astfel încât acestea să fie accesibile 
și celor cu venituri mici.

Farmaciștii vor trebui să 
primească de la CNAS și Casele 
județene de Sănătate decontările 
pentru medicamentele compensate 
în maximum 30 de zile de la 
momentul vânzării acestora, în caz 
contrar Casele urmând să suporte 
penalități. Președintele Colegiului 
Farmaciștilor, Horia Bucur, a declarat

---------------------------------------------------S 
că farmaciile vor trebui să încheie 
contract cu Casele de Sănătate 
pentru a putea acorda cele 400 
de denumiri de medicamente, în 
regim compensat. Costul 
medicamentelor compensate 
care sunt acordate numai în cazul 
unor afecțiuni grave ca TBC, 
SIDA, cancer și altele, va fi 
suportat de MS. După trei luni de 
la publicarea listelor cu 
medicamente gratuite și compen
sate, cele patru instituții implicate 
vor putea revizui această listă, 
dacă aplicarea lor în practică 
demonstrează că se impune 
acest lucru. (A R Press)
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La conferința de presă de ieri, 
d! Meleșcanu a afirmat că

“România are nevoie

După ce s-a întâlnit în zona 
Brad cu conducători de unități 
miniere și cu lideri de sindicat, 
iar la Prefectură cu oameni de 
afaceri din județul Hunedoara, 
liderul ApR, dl Teodor 
Meleșcanu, a susținut ieri o 
conferință de presă. Cu acest 
prilej au fost reliefate o serie 
de aspecte legate de 
problemele acute cu care se 
confruntă mineritul și 
siderurgia din județul nostru, 
aducând totodată în atenție și 
unele dintre preocupările 
formațiunii politice din care 
face parte privind obiectivele 
prioritare pentru ieșirea din 
criză a țării noastre.

în context, liderul ApR a 
spus că în prezent “România 
are nevoie de o conducere 
coerentă și de o administrație 
eficientă”, considerând că 

numai în acest mod se poate 
să fie relansată economia și 
îmbunătățită imaginea țării, 
ținând seama de faptul că, 
așa cum arată sondajele de 
opinie, circa 70 la sută dintre 
români consideră că în 
prezent țara noastră merge 
într-o direcție greșită. De 
asemenea, s-a subliniat 
faptul că județul nostru se 
găsește într-o situație dificilă, 
ținând seama că există un 
șomaj de 25 la sută și nu 
sunt programe care să dea 
certitudinea că declinul 
economic va fi stopat.

Răspunzând întrebărilor 
adresate de către ziarul 
nostru, dl Teodor Meleșcanu

A consemnat
Nicolae TiRCOB

(Continuare în pag. 2)

Fără strategii clara, nu știm 
spra ca na Indraptăm

STARLIT DE

Interviu cu dl Bogdan Hossu, 
președintele CNS Cartel Alfa

Aflat nu de mult în județul 
Hunedoara, la un simpozion pe 
tema dezvoltării zonelor miniere 
defavorizate, dl Bogdan Hossu, 
președintele CNS Cartel Alfa, a 
acordat ziarului nostru un 
interviu în exclusivitate.

Vă rugăm, die 
președinte, să precizați pe 
scurt misiunea sindicatelor 
din România în această 
perioadă extrem de dură de 
tranziție la economia de 
piață.

- Vrem sau nu vrem, trebuie 
să acceptăm că militanții sindicali 
au un rol deosebit și anume 
acela de a veghea ca 
administrația să nu comită 
greșeli sau nereguli care să 
conducă la pierderea locurilor de 
muncă, de a susține rezolvarea 
măsurilor de protecție socială a 
persoanelor disponibilizate din 
anumite domenii de activitate, de 
a interveni la organismele puterii, 
prin mijloacele specifice ale luptei 
sindicale, pentru respectarea 
idregțurilorșalaria^rșțigulateîn

contractele colective de muncă.
- lată că în minerit, sec

tor industrial preponderent 
în județul Hunedoara, s-au 
disponibilizat în ultimii ani 
peste 20.000 de angajați, 
majoritatea în Valea Jiului, 
dar și în unitățile din cadrul 
CNCAF “Minvest” Deva, din 
alte întreprinderi. S-a 
întâmplat doar din cauza 
unor greșeli de adminis
trație?

- Noi suntem de acord cu 
restructurarea în minerit, în alte 
domenii, cu faptul că nu se poate 
cere în permanență de la stat, 
că subvențiile trebuie acordate 
doar pentru producția realizată 
efectiv și care are desfacere. 
Vorbind direct despre minerit, noi 
credem că reforma a început 
greșit. Sindicatele au cerut ca 
Ordonanța 22, prin care se 
acordă un număr de salarii celor 
rămași fără locuri de muncă, să 
fie însoțită de apariția Legii 
zonelor defavorizate și 
înființarea Agenției Naționale de 
Dezvoltare și Implementare a 
Programelor de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere (ANDIPRZM), 
deci de instrumentele care să 
creeze alternative și posibilități 
de atragere a investitorilor și de 
creare a noi locuri de muncă, în 
alte sectoare decât cel minier. 
Nu s-a întâmplat așa. Și legea și 
agenția au întârziat foarte mult, 
iar după apariție, respectiv după 
înființare, nu au devenit ușor.

aplicabile, funcționale, ceea ce 
ne-a costat și ne va costa câțiva 
ani. De aceea s-au și revoltat 
minerii Văii Jiului la începutul 
acestui an.

- Dar minerii dispp- 
nibilizați s-au mulțumit să 
încaseze salariile conform 
ordonanței.

- A fost și greșeala lor, a 
fost și a liderilor de sindicat, 
care au cerut și au obținut ca 
disponibilizările din 1997 să se 
facă la cererea minerilor, 
dereglând sectoare întregi, prin 
plecarea în masă a angajaților, 
deși de unii era încă mare 
nevoie, a fost și a adminstrațiilor 
și a guvernanților, care n-au 
privit lucrurile în perspectivă. 
Acum doi ani, când numai în 
Valea Jiului au fost trecute în 
șomaj 20.000 de persoane, 
nimeni n-a spus nimic. Minerii 
erau bucuroși că iau dintr-odată 
câte un sac de bani, 
conducerea RAH era 
satisfăcută că a scăpat ușor 
de atâția oameni, Guvernul 
Ciorbea era mulțumit că în numai 
două luni și-a făcut planul la 
disponibilizări până în anul 
2002. Mare eroare. Când au 
început să se termine banii, toți 
au înțeles că au greșit. Era prea 
târziu.

Interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

M a I a I 
brădean. Sub acest 
generic de tradiție, Liceul 
Teoretic “Avram lancu” din ■ 
Brad organizează sâmbătă și 
duminică (22-23 mai) o serie 
de manifestări științifice, 
artistice și sportive, la care 
sunt invitați în acest an elevi 
și cadre didactice de la 
Colegiul Național “Inochentie 
Micu Klein" din Blaj, prima 
școală românească din 
Transilvania. Deschiderea 
festivă are loc astăzi, de la 
ora 10, cu simpozionul intitulat 
“Despărtiti, dar împreună". 
(G.B.)

Acțiune de 
ecologizare. Azi, membri ai 
Centrului local Deva din cadrul 
Organizației Naționale
“Cercetașii României"
participă, cu prilejul Zilei 
Europene a Parcurilor, la o 
acțiune de ecologizare a 
Parcului Dendrologic Simeria; 
vor mai avea loc, de 
asemenea, ateliere și jocuri 
cercetășești. (G.B.)

Farmacii de 
Serviciu. La Deva va fi 
deschisă sâmbătă, 22 și 
duminică, 23 mai, farmacia 
“Nirvana” din strada D.Zamfi- 
rescu, nr.1, telefon 226193.

în același interval de timp, 
la Hunedoara va funcționa 
farmacia “Arnica", strada 
A.lancu, nr.3, bloc 137, telefon 
713045. (E.S.)

=:■ C o r v i n u I 
joacă acasă. în etapa 
a 30-a a Diviziei B, seria a ll-a, 
Corvinul Hunedoara primește 
replica echipei Apulum Alba 
lulia. Meciul se desfășoară 
sâmbătă, de la ora 11,00, și se 
anunță a fi viu disputat. (S.C.)

Minunatele clipe 
ale revederii

Când totul în jur e numai floare și soarele se bucură de- 
atâta frumusețe, vine o clipă a despărțirii pentru unii, a revederii 
pentru alții. Jntre cei care au răspuns „prezent" la mijloc de mai 
chemării clopoțelului s-au numărat și absolvenții de acum 45 
și 30 de ani ai bătrânului și veșnic tânărului Colegiu Național 
„Decebal” Deva. Pe sub bolți de flori și în acordurile lui 
„Gaudeamus igitur" cei care, cu decenii în urmă, absolveau 
liceul au fost invitați în sala festivă spre a asculta salutul actualei 
conduceri și cuvintele de apreciere pentru că, prin ceea ce au 
făcut în viață, au contribuit la sporirea faimei acestei școli de 
tradiție.

Promoția care în urmă cu 45 de ani părăsea statutul de 
licean a reunit practic absolvenții a două licee: de fete (care 
există în locul actualei școli nr. 1) și de băieți (azi colegiu). 
Fetele și băieții de altădată, azi pensionari, n-au trecut prin 
viață precum „cufărul prin gară", după expresia unuia dintre 
protagoniști, care a vrut să rămână anonim. Dimpotrivă, „este 
o promoție de care țării nu-i este rușine", căci indiferent că 
membrii săi au fost „muncitori, medici sau profesori, mulți au 
contribuit la progresul ei, toți sunt oameni de caracter" - a 
adăugat un alt domn care a insistat să nu-i divulg numele.

„Bolnav de optimism” cum se eticheta dl Petru Cărmăzan, 
născut în Ilia dar de patru decenii orădean, a fost directorul 
general al unuia din cele 10 mari trusturi de construcții din țară. 
Acum are o firmă „care merge bine", 2 băieți „realizați în 
Canada" și era fericit că și-a revăzut foștii colegi. La fel de 
încântată, mai ales că participa la prima revedere, era și dna 
Viorica Stanciu, care un sfert de secol a fost șefă de exploatare 
la un foarte mare centru de calcul bucureștean. Și dumneaei 
mai lucrează după pensionare, se simte realizată și e fericită 
alături de fiul său, medic ca și tatăl. Dar și între colegii de 
odinioară sunt medici. Dna Maria Hossu este pediatru și acum 
clujeancă iar dna Constantina Costina, tot medic, a venit de la 
Brad însoțită și de nepoțica sa, ca pensionară având timp și 
pentru rolul de bunică.

Cum n-au putut veni la întâlnire doamnele Andreea Bore 
Năstăsescu, din Elveția, și Mariana Lazăr Smaiovici, din I- 
srael, au trimis mesaje. N-au lipsit însă dna Aurelia Doda, 
profesoară, dl Emil Luca, medic veterinar, ambii hunedoreni. 
Ca și dna Maria Moldovan Totorcea, care în cuvântul pregătit 
pentru acest moment afirma, printre altele, că „tot ce nu este 
întemeiat pe adevăr piere, se prăbușește. ” Și, firește, au fost 
prezenți organizatorii: inimoasa dnă Melania Slavu, care a dorit 
atât de mult ca această revedere să rămână „consemnată", și 
dl Viorel Tioc, care deși suferind „a fost sufletul nostru”. Au fost 
de față și trei dintre dascălii care i-au învățat nu doar carte ci și

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

“Crisalide ” - revista
școlară care în anul trecut a 
ocupat locul al II-lea între 
publicațiile de profil din țară 
- a ajuns la nr. 4. Un număr 
bogat în conținut, frumos 
ilustrat, cu pagini speciale și 
genuri gazetărești care atrag 
nu numai prin temele 
abordate, ci și prin realizare.

Noul număr al revistei de 
la Școala “Andrei Șaguna” 
din Deva se deschide cu 
olimpicii premiați în acest an 
la fazele județeană și 
națională de l. și literatura 
română, matematică, chimie, 
istorie, biologie. Printre 
premianții la faza națională

“CRISALIDE”
de chimie se află și Sebastian 
Armean din cl. a VIII-a A, 
care acordă un interviu (de o 
pagină!) reporterului Paul 
Emaran (coleg de clasă), pe o 
temă de care sunt interesați tot 
mai mulți elevi: “Colegiul 
PRO” - o formă de învățământ 
complementară. Alți elevi își 
pun semnătura pe creații lite
rare (proză, poezie), pe 
probleme de știință, de logică, 
sau se numără printre 
culegătorii de “perle”, printre 
cei ce pot da răspunsuri unor 
întrebări din lumea curizității,

a conduitei ș.a.
Evenimentului astrono

mic de interes major din acest 
an - “Eclipsa totală de soare” 
- i se acordă o pagină 
realizată cu profesionalism 
de Radu Munteanu (cl. a 
VfII-a B), fiind susținută de 
ilustrații și desene la temă. 
Două pagini sunt rezervate 
“Examenului 1999” în care 
se face oferta liceelor, 
colegiilor și grupurilor 
școlare devene pentru anul 
de învățământ 1999/2000 (cu 
specializări pe clase și număr

Lucia LiCiU
(Continuare în pag. 2)

“Prezent și viitor pentru parcurile 
naționale si naturale din România 

9 9

Sub acest generos generic, directorul Direcției silvice Deva 
în organizarea Direcției silvice și și dna ing. Georgeta Barabaș, 
a Agenției pentru 
protecția mediului din 
Deva, joi, 20 mai a.c., 
au început o serie de L 
manifestări, care au 
debutat cu un 
simpozion, consacrate sărbă
toririi pentru prima dată în țara 
noastră a “Zilei europene a 
parcurilor", aceste activități 
desfășurându-se până în ziua 
de 31 mai inclusiv. La începutul 
manifestărilor, dl ing. loan Cristea,

X_________ —__________

f 24 MAI - ZIUA EUROPEANĂ 
ț __ A PARCURILOR___

director al Agenției pentru 
protecția mediului Deva, au 
subliniat semnificația marcării 
“Zilei europene a parcurilor", 
subliniind locul și rolul acțiunilor 
inițiate de Federația Europarc (cu 
sediul la Grafenau - Germania)

care împlinește 25 de ani de 
activitate. De asemenea, în 

prima zi a lucrărilor 
simpozionului dl ing. 
Erika Stanciu a adus 
îri atenția participan- 
ților, îndeosebi 
specialiști în domeniu,

o serie de aspecte legate de 
primele modele de parcuri din 
România, cu administrație 
proprie, precum și proiectul

Nicolae TfRCOB
(Continuare în pag. 2) .
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USD-ul nu va muri!
Recent, la Deva, a avut loc o întâlnire a dlui 

Gheorghe Barbu, președintele Biroului Permanent 
Județean al Partidului Democrat, președintele 
Consiliului județean Hunedoara - cu ziariștii. Au 
fost de față și alți membri din conducerea 
.organizației județene. La baza discuțiilor care au 
avut loc s-au aflat în primul rând poziția Partidului 
Democrat cu privire la schimbarea Constituției și 
viitorul USD; lansarea unor propuneri și subiecte 
identificate privind dezvoltarea Văii Jiului; unele 
măsuri de combatere a sărăciei în viziunea 
Partidului Democrat.

S-a spus că PD-ul vede necesară schimbarea 
Constituției în vederea garantării proprietății, dar 
mai ales că investitorii străini și autohtoni se tem 
mereu de posibilitatea naționalizării. PD-ul propune 
constituirea unei comisii care să discute această 
problemă și să o ducă până la capăt. în ceea ce 
privește viitorul USD, dl Gheorghe Barbu a ținut să 
facă următoarele precizări: USD-ul și-a atins scopul 
pentru care a fost creată de cele două partide. Pe 
parcursul funcționării însă ea nu a acționat ca o 
alianță creată înainte de alegeri. Mai degrabă 
partidele au acționat singure pe linie politică.

Toate acestea nu trebuiau să ducă însă la 
desființarea Uniunii Social Democrate, pentru că 
ea este și poate să rămână locul geometric în care 
să se întâlnească opțiunile social-democrate. De 
ce ? Pentru că normal ar fi ca viața politică 
românească să se coaguleze având la bază 
obiective și structuri puternice, care să reușească 
să rezolve problemele fărâmițării politice deosebite 
existente în România în momentul de față.

S-a arătat că, dacă PSDR vrea să părăsească 
această uniune, poate să o facă, dar PD-ul este 
decis să păstreze uniunea ca simbol și ca un posibil 
loc în care opțiunile social democrate să se adune.

în ceea ce privește Valea Jiului, în cadrul 
întâlnirii s-a precizat că Partidul Democrat dorește 
să identifice câteva dintre multele probleme care 
există acolo, iar cu ajutorul specialiștilor proprii, 
atât din județ cât și din țară, să încerce să sprijine 
materializarea lor.

Un asemenea demers este deja pe cale să fie 
realizat. Este vorba de magistralele de gaz metan 
pe care le finanțează Consiliul județean în Valea 
Jiului. Acestea sunt pe cale să fie preluate de 
Romgaz, degrevând în acest caz bugetul județului 
de o importantă cheltuială. Sunt de asemenea în 
atenție o seamă de probleme sociale și de 
infrastructură.

Valentin NEAGU

O nereușită ce 
nu se datorează, 

în principal, 
organizatorilor

La conferința de presă a Filialei județene a 
Partidului Național Român ce a avut loc recent 
au luat parte dl Nicolae Jurcă, președintele filialei, 
precum și dnii loan Apostol, Aurel Oprișa, loan 
Achim, Matei Cean și dna Aurelia Butucă, membri 
în biroul permanent al acesteia. Au fost 
abordate trei probleme și anume moțiunea de 
cenzură depusă de opoziție în Parlament, 
ultimele decizii ale Guvernului și radicalizarea 
discursului UDMR. Teme interesante și 
importante, poziția PNR fiind redată într-un text 
elaborat de biroul permanent al filialei, lată care 
este aceasta: -PNR a votat în favoarea moțiunii 
de cenzură • Discriminarea capitalului autohton 
și în special a întreprinderilor mici și mijlocii prin 
presiunea fiscală este o greșeală gravă. ■ Clasa 
politică românească nu a reacționat ferm la 
declarațiile periculoase ale unor lideri UDMR ce 
atentează la suveranitatea și integritatea 
României.

în conferința de presă - aceasta este 
esența unor astfel de manifestări - urma să 
aibă loc un dialog în cadrul căruia ziariștii să 
întrebe, iar amfitrionii să răspundă. Așa ceva 
n-a fost posibil deoarece numai semnatarul 
acestor rânduri a fost prezent. Ceilalți colegi - 
deși, cum ni s-a spus, au fost invitate toate 
ziarele, posturile de radio și televiziune și toți 
cei cu care s-a stat de vorbă au promis că 
vor veni. Nu comentăm faptul, îl consemnăm 
doar. Pentru evitarea unor astfel de situații 
adresăm filialei PNR câteva sugestii. • Să țină 
mai aproape de presă • Să invite la conferințele 
de presă domni din conducerea partidului • 
Conferințele de presă să aibă loc mai devreme 
și să se țină periodic, iar anunțarea lor să se 
facă în scris și nu telefonic.

Reprezentantul ziarului a pus 
organizatorilor câteva întrebări. Răspunsurile 
primite le vom reda într-un număr viitor al 
„Cuvântului liber".

Traian BONDOR

"România are 
nevoie de a 
conducere

s-a referit concret la faptul că din cauza 
birocrației și lipsei de coerență în decizii se 
tergiversează elaborarea normelor 
metodologice privind aplicarea Legii zonelor 
defavorizate, investitorii potențiali neavând 
garanțiile necesare pentru facilitățile ce se 
acordă și nici nu cunosc termenele pentru 
care se acordă facilitățile promise. 
Neelaborarea acestor norme ține și de 
incapacitatea puterii actuale de a lua măsuri 
oportune care să vizeze relansarea 
producției și a economiei în ansamblul său.

în altă ordine de idei, privind abținerea 
parlamentarilor ApR de la votarea pentru 
sau contra moțiunii de cenzură care viza 
asumarea răspunderii guvernamentale 
pentru accelerarea privatizării, dl Meleșcanu 
a considerat că cele 27 de propuneri de 
îmbunătățire făcute de această formațiune 
politică nu se regăsesc în noua lege, deși ele 
aduceau amendamente de fond. Procedura 
utilizată de Guvernul Radu Vasile după un 
an de guvernare nu este cea mai potrivită. 
Practica de a falimenta firme productive cu 
scopul de a le vinde apoi ieftin este 
considerată ca păguboasă pentru țară. De 
asemenea, în actualele condiții privatizarea 
se face mai mult pentru a acoperi niște găuri 
din bugetul de stat și deficitul mereu în 
creșjpre. Șansele de redresare prin măsuri 
de stimulare a economiei sunt destul de 
anemice, iar investițiile s-au redus drastic. 
De aceea ApR n-a dorit să dea un CEC în 
alb guvernului actual în privința accelerării 
privatizării.

Cu referire la posibilitatea unor alegeri 
anticipate, în conjunctura actuală dl 
Meleșcanu crede că n-ar fi oportune, dar 
nici nu trebuie abandonată ideea ca alegerile 
locale și cele generale să nu fie făcute 
conform prevederilor legale.

întâlnirea 
chinolosilor cu 
reprezentanții 

mass-media
Miercuri 19 mai a.c. la sediul Primăriei municipiului 

Deva a avut loc o întâlnire a membrilor asociației chinologice 
Fidelius cu reprezentanții mass-media hunedorene, întâlnire 
prilejuită de prezența în municipiu a domnilor Andrew 
Dickson, directorul Societății Mondiale pentru Protecția 
Animalelor (WSPA), și Dragan Nustic, directorul pentru 
Europa al aceleiași societăți.

WSPA își desfășoară activitatea pe întreg 
mapamondul, fiind afiliată la toate marile organisme 
europene și mondiale. Aria de activitate este foarte mare, 
existând programe dedicate nu doar animalelor de casă ci 
chiar și unor animale sălbatice. Printre cele mai importante 
acțiuni efectuate în lume de către WSPA se numără 
salvarea animalelor în timpul războiului din Golf și din 
Bosnia, precum și unele activități vizând îngrijirea 
animalelor celor care se află în taberele de refugiați din 
Albania. Pe teritoriul României activitatea societății este 
destul de intensă, concentrată în special pe problema 
care este comună majorității orașelor noastre și anume 
aceea a câinilor vagabonzi.

Așa după cum se cunoaște foarte bine municipiul 
Deva excelează prin numărul mare de câini vagabonzi, 
cazurile când aceștia organizați în adevărate haite au 
atacat diverse persoane fiind destul de dese. Până în 
prezent nu s-a reușit găsirea unei soluții de rezolvare a 
acestei probleme, însă prin implicarea activă a asociației 
Fidelius dar și a Primăriei municipiului Deva există șanse 
reale de rezolvare într-un timp relativ scurt. Așa după cum 
susținea dl. Petre Munteanu, președintele Asociației 
Chinologice din România, ceea ce se propune este 
prinderea câinilor și sterilizarea lor, urmând apoi marcarea, 
deparazitarea și vaccinarea lor, după finalizarea acestor 
operațiuni ei fiind returnați în locurile de unde au fost 
prinși. Dincolo de faptul că este mult mai umană, metoda 
este mult mai eficientă pe termen lung. Urmează a fi 
eliminați numai acei câini care se dovedesc în urma 
controalelor bolnavi incurabili sau care prezintă semne de 
violență extremă.

Deja există mai multe presoane, angajați ai 
municipalității, care se vor ocupa cu prinderea câinilor 
vagabonzi, însă nu este vorba despre hingheri. S-a 
precizat foarte clar în timpul conferinței de presă că 
termenul actual pentru cei care se ocupă cu prinderea 
câinilor este acela de prinzător. Așadar sperăm să îi 
vedem cât mai curând la treabă pe acești prinzători, 
atât pentru binele nostru dar și pentru binele acestor 
animale a căror unică vină este aceea că nu au un 
Stăpân.

Andrei NiS TOR
- - ------------ --------------

(Urmare din pag. 1)
rr“Prezent și viilor penau marcurile naționale-'

“Managementul conservării 
biodiversității". în context, a fost 
subliniat faptul că în luna martie 
a.c. Guvernul României și Banca 
Mondială au semnat negocierea 
în baza căreia țara noastră va 
primi de la Fondul Global de Mediu 
(GEF) un împrumut nerambursabil 
de 5,5 milioane USD pentru 
derularea proiectului amintit, 
având o desfășurare pe o 
perioadă de 5 ani de zile. 
Implementarea proiectului 
respectiv, care se realizează de 
către Ministerul Apelor, Pădurilor 
și Protecției Mediului și Regia 
Națională a Pădurilor, având în 
vedere elaborarea Legii ariilor 
protejate și reglementările tehnice 
aferente, a unui prim proiect 
pentru rețeaua de arii protejate, 
crearea a trei modele de arii

minunatele clipe 
ale revederii

(Urmare din pag. 1)

cum să fie oameni - doamnele Dora Hada, Liliana Igna și Titania 
Dascăr, care caracteriza această generație drept una de excepție. 
Bucuria revederii a fost continuată, după momentul solemn de la 
colegiu, la localul „Diana" al dnei Ana Abușan, într-un cadru 
festiv și intim în același timp, banchetul marcând și inaugurarea 
barului.

Puțin mai tineri, liceenii de acum treizeci și ceva de ani (între 
care se numără și semnatara acestei însemnări) au fost mai 
numeroși, mai zgomotoși și mai petrecăreți. După festivitățile 
emoționante de la liceu și pozele de rigoare, momentul aniversar 
s-a continuat la Restaurantul „Deva" în compania formației 
,,Brevis" și a soliștilor Drăgan Muntean și Eugen Pistol. A fost, 
după părerea multora, revederea cea mai reușită, o noapte de 
neuitat și grație posibilităților și generozității unor colegi sponsori. 
Dar mai ales a fost un moment deosebit căci, făcând abstracție 
de timpul trecut, ne-am simțit de parcă ieri am ieșit pe porțile 
liceului. Ne-am bucurat de reușite, am uitat de neîmpliniri-și 
suferințe și indiferent de profesie, de poziție socială sau stare 
materială pentru scurt timp am redevenit adolescenții de 
odinioară, fericiți și fără griji. •

Trecând peste distanțe (unii au venit și din Germania) sau 
greutăți financiare (nici pensionarii nici șomerii nu se scaldă în 
bani) absolvenții ambelor generații au ținut să fie împreună. Iar 
bucuria lor a fost imensă ca și senzația că ,,și-au încărcat 
bateriile" cu acest prilej pentru ca viața să pară din nou frumoasă.

protejate, gospodărite de per
sonal calificat, pe baza unor 
planuri complexe și a unor 
tehnici moderne de manage
ment. Cele trei zone de arii 
protejate care vor avea 
administrații proprii sunt: Parcul 
Național Retezat - rezervație a 
biosferei, Parcul Național Piatra 
Craiului - Bucegi și Parcul 
forestier Vânători - Neamț. 
Administrațiile acestor parcuri 
pregătesc documentele
necesare și asigură condițiile 
începerii implementării
proiectului.

Lucrările simpozionului au 
mai cuprins prezentarea a o 
serie de referate, prezentate de 
către specialiști din Capitală și din 
alte județe ale țării, vizând, între 
altele, monitorizarea ariilor 

protejate, imperativul conservării 
pădurilor virgine românești, 
cercetarea și conservarea 
ecosistemelor naturale din 
regiunile calcaroase ale județului 
Hunedoara, diversitatea 
comunităților de plante din Parcul 
Național Retezat, managementul 
vizitsftorilor în ariile protejate 
(teorie și practică), diversitatea 
pedofaunei în ecosisteme și en- 
tomofauna Parcului Național 
Retezat.

Din programul manifestărilor 
organizate până la sfârșitul

(Urmare din pag. 1)

- Credeți, die Bogdan 
Hossu, că acum minerii 
percep exact situația în care 
se află mineritul șl existența 
lor și sunt de acord cu ea; îi 
acceptă consecințele?

- Nu există această 
convingere. Mai degrabă minerii 
sunt iritați că nu-și iau salariile la 
timp, sunt speriați că au văzut ce 
s-a întâmplat cu unii colegi de-ai 
lor. Ei au cunoscut numai teroarea 
unor măsuri luate de administrație 
și de Guvern, nu și beneficiile altor 
măsuri. Din cauza lipsei de 
informații, a blocajului birocratic 
existent la nivelul infrastructurii 
zonale, a incapacității 
manageriale și a obtuzității 
Executivului, minerii disponibilizați 
s-au trezit în situația celui aruncat 
în lac, dar care nu știe să înoate 
și căruia cineva i-a spus: dacă 
ajungi la mal trăiești, dacă nu...

- Pe de altă parte, au fost 
create o serie de agenții, 
asociații, alte organisme cu 
atribuții în reabilitarea 
mineritului și a zonelor mi
niere, în atragerea investi
torilor șl crearea de noi locuri 
de muncă pentru cei 
disponibilizați din domeniu. 
Nu-s prea multe? Pot ele să 
rezolve ceva?

- Nu știu dacă sunt prea multe, 
însă dacă își conjugă eforturile și 
insistă pe măsurile și programele 
Decareșile-austabilitartrebui 

9

acestei luni mai fac parte, între 
altele, excursii în Parcul 
Național Retezat, în Parcul Den- 
drologlc Simeria, și în Munții 
Retezat, expoziții de desene, 
simpozioane. între sponsorii 
manifestării se înscriu Bibiiofor, 
Ardaf, GB Prodcom Impex SRL 
Deva, Primăria Deva și 
Energomontaj Mintia.

în ansamblul lor, 
manifestările dedicate Zilei 
europene a parcurilor se 
bucură de un real interes și de 
reușită deplină.

Fără strategii clare
să-i poată ajuta efectiv pe 
oamenii din zonele miniere, cele 
mai multe fiind declarate 
defavorizate, bucurându-se, 
prin lege, de o serie de facilități. 
Din păcate, aceste organisme se 
lovesc de unele greutăți. Nu în 
toate au fost aleși oamenii cei 
mai potriviți, iar unii dintre ei nici 
nu se străduiesc să învețe, să- 
și facă datoria. în al doilea rând, 
banii sunt foarte puțini, dar și cei 
care sunt nu se folosesc 
judicios, rațional, eficient. Noi 
încercăm să susținem 
ANDIPRZM și subunitățile sale 
din teritoriu, însă trebuie să existe 
mai multă conlucrare și înțe
legere între toate organismele 
existente în domeniu, Agenția 
Națională a Mineritului din 
România, confederația patronală 
etc., dar și între acestea și 
autoritățile locale.

- Poate că este vorba și 
despre lipsa unor strategii 
de dezvoltare sectorială pe 
termen mediu și lung, cu 
măsuri punctuale, riguros 
urmărite.

- Există anumite strategii de 
dezvoltare durabilă, însă nu sunt 
înțelese și respectate. în 
metalurgie, de exemplu, încă din 
1994 s-a semnat un acord cu 
Uniunea Europeană, prin care 
statul român se angaja să scadă

(Urmare din pag. 1)

de locuri). Diana Miruna Preda 
(cl. a VH-a C) semnează un 
cursiv în l. engleză, iar Anca 
Ciorogar (cl. a Vl-a B), 
răspunzând unui concurs 
(“Acrobatul”, organizat de 
TVS), ne încântă la “La troupe 
Magnifico" cu o ilustrație de o 
frumusețe aparte.

Nu lipsesc din nr. 4 al re
vistei succesele sportive, 
jocurile, anecdotele mate
matice, umorul. Un gând de 
mulțumire, însoțit de urarea de 
sănătate, bucurii, viață lungă,

producția de oțel de la 12 milioane 
de tone pe an la 6 milioane de tone. 
Era clar că se impuneau măsuri 
de reducere a capacităților de 
producție, de restrângere a 
efectivelor, de reorganizare pe noi 
coordonate a activității. Deși 
militanții noștri sindicali au 
sensibilizat din acest punct de 
vedere conducerile combinatelor 
siderurgice, ele n-au acționat. In 
1997, consecințele negative ale 
temporizării au început să apară, 
iar astăzi dau mari bătăi de cap. 
Așa s-a întâmplat și la 
“Siderurgica” Hunedoara, cu 
urmările grave de acum asupra 
minerilor din Poiana Ruscă. în lipsa 
unor strategii clare, viabile și a 
materializării consecvente a 
măsurilor stabilite, e greu de făcut 
o prognoză și spus spre ce ne 
îndreptăm. Parcă ne legăm cu toții 
la ochi ca să nu vedem gardul pe 
care, vrând-nevrând, trebuie să-l 
sărim.

- Die Bogdan Hossu, fac 
sindicatele grevă generală în 
24 mai? Cea amânată din 26 
aprilie?

- Poate da, poate nu. Guvernul 
s-a sensibilizat la propunerile 
noastre și încet-încet a găsit soluții 
la șapte dintre problemele ridicate 
de noi. Au mai rămas de stabilit 
câteva programe în minerit, 
metalurgie, petrochimie și

CRISALIDE”
este adresat de conducerea șco
lii celor zece cadre didactice 
aflate în pragul pensionării, 
iar doi învățători - dna Lorica 
Muntean și dl Ovidiu Miheț - 
dau substanță publicației 
prin două apreciate reportaje: 
“Generații, generații” și 
“Deva ”,

Cu numărul din acest an, 
“Crisalide”poate concura cu 
succes la întrecerea celor mai 
reușite (și eficiente) publicații 
școlare.

modalitățile de acompaniament 
social pentru personalul 
disponibilizat din aceste 
sectoare, dar și din altele. 
Sindicatele nu agreează 
compensațiile pasive pentru cei 
rămași fără locuri de muncă, ci 
alternative concrete, servicii și 
salarii pentru oameni. De 
asemenea am făcut propuneri 
pentru însănătoșirea sistemelor 
bancar și fiscal, pentru 
perfecționarea legislației muncii, 
pentru limitarea escaladării 
prețurilor măcar la alimente. 
Sperăm să ne înțelegem și să 
punem cu toții mai vârtos umărul 
la redresarea economiei 
naționale și oprirea scăderii 
nivelului de trai al populației.***

N.A. Joi, 20 mai a.c., 
Bogdan Hossu a anunțat că, 
în urma ultimelor discuții dintre 
liderii celor patru mari 
confederații sindicale - CNSLR 
Frăția, Cartel Alfa, BNS și CSDR 

și reprezentanți ai 
Executivului, inclusiv cu primul 
ministru Radu Vasile, s-a ajuns 
la concluzia că nu au fost 
soluționate toate revendicările 
din Memorandumul încheiat 
între Guverm și sindicate, drept 
pentru care luni, 24 mai a.c., va 
fi declanșată greva generală 
în toată țara, dar numai pe timp 
de 24 de ore, nu pe termen 
nelimitat, așa cum fusese 
prevăzut cu mai mult timp în 
urmă.



22 - 23 MAI 1999 Cuvântul liber

Sâmbătă
22 mai

TVR I
7.00 Bună dimineața de 

la... Timișoara! 8.30 Unde 
este Wally? (d.a) 9.05 Mica 
sirenă (s, ep. 1) 9.30 Tip-top, 
mini-top! (emisiune pentru 
copii) 11.00 Tânărul Indiana 
Jones și călătoriile cu tatăl 
său (f.a. SUA ’96) 13.00 
Ecranul 13.30 Scena politică
14.10 Video-Magazin 16.50 
Fotbal: FCM Bacău - Dinamo 
București 19.00
Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Surprize, surprize... 22.30 
Farmece (s, ep. 4) 23.25 
Patru camere (co. SUA 1995)

n/R 2
8.05 Sailor Moon (r) 8.55 

Filmele săptămânii 9.00 O 
casă la Ierusalim (do) 10.30 
Documente culturale 11.15 
TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Trei familii (s, ep. 15) 14.50 
Miniaturi 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 44)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 

\863) 18.00 Serial de călătorii

Duminică
23 mai

TVR I
7.50 Lumină din lumină

8.30 Mica sirenă (d.a) 13.00 
Tezaur folcloric 14.30 Video- 
Magazin 17.30 Super gol- 
show 18.00 Sarabanda 19.00 
Camera ascunsă 19.25 
Aproape perfect (s, ep. 10) 
20.00 Jurnal. Meteo 21.00 
Chemarea Afroditei (co. 
romantică SUA ’95) 22.35 
Comisarul Wycliffe (s, ep. 
12) 23.30 Telesport

TVR 2
8.55 Filmele săptămânii 

9.00 O casă la Ierusalim (p. 
II) 11.30 TVR lași 14.00 Trei 
familii (s, ep. 16) 14.50 
Miniaturi orchestrale 15.10 
Melodii populare 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 45) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Un secol de cinema 
18.20 Timpul trecut 19.10 
Alo, tu alegil 20.10 Cu cărțile
21.30 Sportmania (mag. 
sportiv)
\___________________________

Luni
*vQ 24 ma*

TVRl
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 '47.30 Familia 
Simpson (s.d.a, ep. 59) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 458) 
19.00 Jumătatea ta 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Preotul și 
cârciumărița (s, ep. 2) 21.50 
Teatru TV prezintă: 
„Miracolul” 23.05 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
12.50 Muzică ușoară 

românească 13.15 Rebelul (s, 
ep. 55) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s, ep. 46)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
864) 17.55 Filmele săptămânii
19.10 Portrete în acvaforte 
19.40 Sănătate, că-i mai bună

19.00 Istorie. Memorie. 
Recuperare 19.30 Clepsidra 
cu imagini 20.45 Teatrul TV 
prezintă: „Șarpele” 22.00 
Fotbal Meci din Campionatul 
Spaniei (d)

ANTENA I
7.15 Viitorul începe azi {sl 

r) 8.15 Câinii de mare (d.a., 
ep. 6) 8.40 Arca lui Noe (d.a)
9.30 Fir întins 11.00 Secolul 
XX (do) 13.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 33) 13.55 Constelația 
cinema (mag.) 15.00 Burlacul 
(s, ep. 16) 15.25 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 34) 15.50 
Fashion Club 16.00 Camila 
(s, ep. 79) 16.55 Fotbal: 
Divizia A Ursus (d) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete 20.00 Dama de pică 
(dramă SUA ’98) 21.45 
Observator 22.00 Pretender 
(s, ep. 51) 23.00 Trei într-o 
barcă (tragi-comedie Anglia 
1956)

' PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Povestiri din marea 
Sudului (s, ep. 2) 9.30 Lois 
și Clark (s, ep. 24) 10.15 
Acapulco Heat (s) 11.00 
ProMotor 11.30 Dosarele se
crete ale secolului XX 12.30

ANTENA I
7.30 Spirit și credință 8.15 

Black Beauty (d.a) 9.00 Teo 
și Mircea Șou 12.15 Tot 
înainte... fugiți de ghilotină 
(co. Anglia 1968) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Camila (s, ep. 80) 19.00 
Observator 20.05 Pasiuni 
secrete (dramă SUA 1984)
21.45 TeleEurobingo Show
22.50 Fotbal Club Antena 1

PRO TV
8.20 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.40 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Super Abraca- 
dabra/Fiica oceanului (s, ep. 
21) 11.00 Oamenii secolului 
(do, ep. 12) 12.00 Profeții 
despre trecut 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Ministerul 
comediei 17.00 Chestiunea 
zilei 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 38) 21.00 
Atracție fatală (psihothriller 
SUA 1987) 23.15 Procesul 
etapei 02.30 Cinci colțuri 
(dramă, SUA, 1987)

decât toate! (mag.) 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 32) 
22.00 Maeștrii berari: 
Margrit (dramă Franța 1996, 
p. II)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Sâmbete și zâmbete (r) 
12.00 Civilizații dispărute 
(do) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 43) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 46)
16.10 Luz Maria (s. Peru, ep. 
17) 17.00 Știri 17.25 Camila 
(s, ep. 81, 82) 19.00
Observator 20.30 Raven (s, 
ep. 8) 21.20 Underground (f. 
Iugoslavia 1995, p. III) 22.15 
Observator 22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Atracție 
fatală (f/r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Profeții despre 
trecut (r) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30

Reforma la români 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Asta-i 
viața (s, ep. 3) 13.30 Bebe 
(s,e p. 20) 14.00 Alo, 
Generația PR015.00 Babylon 
V (s, ep. 1) 15.45 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 30)
16.30 Lumea filmului (mag.) 
17.00 Profashion (mag.)
17.30 Star bucătar 18.00 
Dreptul la iubire (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Rețeaua 
(s, ep. 12) 21.00 Expertul (s, 
ep. 12) 21.55 Știrile PRO TV/ 
Știri sportive 22.00 Cei din 
Indiana (dramă SUA 1986)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.15 
Acasă la Gabi Szabo 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste și 
putere (s) 18.40 Casa tal
18.50 înger sălbatic (s) 19.30 
Căsuța poveștilor 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.10 
Minciuna (s) 22.00 Fotbal 
Campionatul Spaniei (repr. I)

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

ACASĂ
7.00-11.30 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s, 2 ep.) 15.00 Hochei 
profesionist 16.00 NBA Ac
tion 16.30 Fotbal: Rezumat 
-Bundesliga 16.45 Afară din 
joc 17.00 Fotbal II Calcio 
19.00 înger sălbatic (s, rez. 
săptămânii) 19.45 Căsuța 
poveștilor 20.15 Baschet 
NBA 20.30 Fotbal Camp. 
Spaniei (d) 22.30 Galeriile 
“Scruples” (dramă, SUA, 
1980) 00.10 Doctor în 
Alaska

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia (mag.)
14.30 Dulce-amărui (co. 
SUA 1989) 16.00 Menajera 
(co. SUA 1990) 18.00 Știri

Planeta fantastică (s) 15.00 
Oglinda timpului (s) 15.30 
Familia Bundy (s) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV 18.45 Știrile PRO TV 
1^30 Știrile PRO TV 20.30 
Păzitorul orașului (f.a SUA 
1991) 22.30 Dharma și Greg 
(s, ep. 11)

ACASĂ
7.00-12.15 Seriale și filme 

(reluări) 14.15Maria (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 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.00 
Minciuna (s, ep. 53) 21.50 
Milady (s) 22.45 Anastasia 
(dramă SUA 1956)

PRIMA TV
7.00 Sport Magazin 9.00 

Capsula de oxigen 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

Sport Magazin 14.00 Apel^ 

de urgență 14.30 Călătorii 
în lumi paralele (s, ep. 16)
15.30 Dosarele Y16.30 Mo
tor 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă (div.) 19.00 
Viper (s, ep. 27) 20.00 
Crocodile Dundee (f.a. 
SUA 1986)

HB©
10.30 Războiul fiarelor 

(s) 11.00 Dragă am
micșorat copiii! (s) 11.45 
Cei trei Ninja (f.a. SUA 1994)
13.15 Meciul secolului (f. 
animație SUA ’96) 14.45 
Dragoste de vrăjitoare (f. 
fantastic SUA 1997) 16.30 
Ultima aventură (f.a SUA 
’93) 18.45 Dependenți de 
dragoste (co. romantică 
SUA ’97) 20.30 Răsărit de 
soare (thriller SUA 1993)
22.45 Totul despre sex (s. 
er) 23.15 Beaumarchais - 
răsfățatul doamnelor (f. 
biogr. Franța ’96)

PRO TV - DEVA
j7.20-08.20 “Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show cu 
Alin Bena (reluare) 08.20- 
08.30 Program muzical 14.00 
- 15.00 “Alo, generația Pro!” 
(coproducție) j

18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Viper (s, ep. 
28) 20.00 Reacție în lanț 
(dramă Canada 1990) 
22.00 Frasier (s, ep. 44)

HBG>
10.00 Sentința (dramă 

SUA 1996) 11.30 Ace 
Ventura: Un nebun în A- 
frica (co. SUA ’95) 13.15 
Donnie Brasco (dramă 
SUA 1997) 15.30 Golful 
francezului (f.a SUA ’98)
17.15 Suspecți de serviciu 
(thriller SUA 1995) 19.00 
Tensiune maximă (f. 
suspans SUA 1997) 20.30 
Echipa de hochei (co. SUA 
1994) 22.15 Podurile din 
Madison County (f. ro
mantic SUA 1995) 0.30 
Alergătoarea (dramă SUA 
’96)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aicil” 
realizator Alin Bena

Știri 19.00 Camera^ 

ascunsă (div.) 19.30 Viper 
(s, ep. 29) 20.20 Brooklyn 
South (s) 21.15 Dosarele Y
22.10 Real TV 22.20 Știri

HBO
10-.00 American 

Perfekt (dramă SUA ’97)
11.45 Cherokee Kid (co. 
SUA 1996) 13.15
Vârcolacul (horror SUA 
1996) 14.30 Diavolul în 
rochie albastră (f.a. SUA 
1995) 16.15 Dreptul la viață 
(dramă SUA 1995) 18.00 
Pericol iminent (thriller 
SUA 1994) 20.30 Goana 
după sex (co. SUA 1997) 
22.00 Pe urmele 
criminalului (thriller SUA 
1995)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 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 22 - 24 mai

Z) BERBEC
Sunteți stresați și 

nervoși, agitați și vă 
certați cu partenerul. însă 
știți prea bine că uneori 
sentimentele scăpate de 
sub control vă pot costa 
foarte mult; chiar și în 
furtuna pasiunii sunteți 
capabil să vă calculați 
rațional următorul pas. 
Luni - odihnă, relaxare, 
fiindcă veți avea nevoie de 
multă energie pentru 
rezolvarea unor probleme 
mai mari.

O TAUR
Jovialitatea vă este 

tulburată astăzi de tot 
soiul de conflicte; păstrați- 
vă buna dispoziție, 
deconectându-vă în modul 
preferat. încercați să fiți 
lucizi în afaceri, altfel veți fi 
trași pe sfoară. în rest, 
este o perioadă foarte 
bună, mai ales pentru cei 
născuți în prima decadă, ei 
fac față mai ușor 
îndatoririlor și găsesc mai 
multe bucurii în viața 
personală.

Z> GEMENI
Aveți impresia că în 

jurul dv. sunt numai 
dușmani și nici un aliat. 
Deși în ultima perioadă vă 
invidiază din ce în ce mai 
mulți, fiți liniștit, mai 
există câteva persoane 
influente care vă sprijină. 
Doamnele vor fi într-o 
formă mult mai bună 
decât în ultimele zile. Cei 
născuți în mai vor fi activi 
și plini de inițiativă în plan 
profesional.

O RAC
în ceea ce privește 

chestiunile materiale, v- 
ați fixat obiective prea 
ambițioase. Aveți grijă să 
nu pierdeți ceea ce ați 
obținut; mai concret, ne 
referim la inima bărbatului 
cu adevărat important 
pentru dv. Luni s-ar putea 
să fiți martorul unor 
scene neplăcute, în care 
nu v-ar plăcea să vă 
amestecați, ceea ce ar fi 
spre binele dv.

Z> LEU
Acum e momentul să 

vă relaxați puțin, se vor 
rezolva problemele 
financiare și cele 
familiale. Chiar și 
dragostea vă rezervă mai 
multe bucurii...Nici în 
zilele următoare nu 
trebuie să vă faceți griji 
pentru nimic. Aveți idei 
interesante, se prevăd 
aventuri palpitante; spre 
binele dv., evitați locurile 
aglomerate...

O FECIOARĂ
Nu vă implicați în intrigi 

și în jocuri dublei Mai bine 
faceți puțină ordine în 
jurul dv. Tinerele fecioare, 
fiți pe fază, o prietenie 
veche se poate 
transforma în dragoste. 
Luni vă puteți îngădui 
puțină destindere. 
Odihniți-vă, relaxațl-vă și 
dacă aveți probleme cu 
sănătatea, îngrijiți-vă. Dați 
frâu liber sentimentelor și 
bucurați-vă de ceea ce 
aveți.

3 BALANȚĂ
Nu aveți răbdare 

deloc, nu suportați 
tensiunea din familie, 
fugiți de partener și vă 
închideți în turnul de 
fildeș ca să evitați 
certurile. Fiți mai 
răbdători, discutați în 
liniște problemele dv. cu 
partenerul, ocolindu-l nu 
veți rezolva nimic. Pentru 
ceea ce vi se întâmplă 
luni, le puteți mulțumi 
rivalilor, care obișnuiesc 
să tragă sforile pe 
ascuns.

O SCORPION
Pentru cei care 

aparțineți primei decade 
urmează o săptămână 
bună pentru investiții și 
afaceri, dar fiți mai 
prevăzători. Duminică vă 
întâlniți cu o cunoștință 
mai veche, cu care ați 
avut relații sentimentale și 
cu greu vă abțineți să nu 
mergeți la întâlniri. Luni se 
arată o zi cu stres pentru 
doamnele din Scorpion.

O SĂGETĂTOR
Aveți parte numai de 

zile . plăcute. Liniștea 
actuală ește o comoară 
rară; savurați momentul! 
Duminică sunteți din nou 
în centrul atenției Iar 
relația cu partenerul este 
armonioasă și echili
brată. Luni aveți o 
grămadă de lucruri de 
rezolvat. Deși toate merg 
încet, se vor finaliza pe 
măsura dorinței dv.

3 CAPRICORN
Financiar, situația 

începe să se redreseze, 
ceea ce vă face să fiți 
foarte mulțumit și mult 
mai tolerant cu cei din 
jur. Aveți grijă să nu intrați 
în operațiuni financiare 
neplăcute, chiar și cu cei 
mai buni prieteni, pentru 
că cel mai dureros lucru 
ar fi să vă dați seama cât 
de mult vor să vă tragă pe 
sfoară. Luni - o zi ideală 
pentru acceptarea unor 
noi atribuții.

O VĂRSĂTOR
Cenzurați-vă cu mai 

multă grijă comporta
mentul și încercați să nu 
vă dezamăgiți partenerul 
cu inconsecvența dv., 
căci vă va fi mult mai 
greu apoi să îi recâștigați 
încrederea. Vărsătorii 
născuți în primele două 
decade vor trece cu bine 
obstacolele ivite în ultima 
perioadă, deoarece au 
marea calitate de a nu fi 
niște persoane ușor 
impresionabile.

O PEȘTI
Familia și prietenii 

contează pe ajutorul dv., 
dar nu prea aveți timp să 
vă îndepliniți îndatoririle 
față de ei. Nehotărârea 
dv. îl va scoate din minți 
pe partener; în fiecare 
minut doriți altceva și nu 
sunteți capabil să vă 
dezvăluiți sentimentele, 
așteptați ca partenerul 
să le intuiască singur. 
Fiți prudenți cu banii și 
nu luați decizii financiare 
importante.
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Romanici organizează o 40-a 
Olimpiada Internaționala de Matematica

Aproximativ o mie de elevi, din peste 80 de 
țări, vor participa la cea de-a 40 Olimpiadă 
Internațională de Matematică, organizată în 
România, inițiatoarea, în 1959, a primului concurs 
mondial de acest fel.

Olimpiada, la care vor participa, printre alții, 
concurenți din Argentina, Austria, Belgia, Franța, 
Statele Unite ale Americii și Brazilia, va avea loc la 
București, în perioada 10-22 iulie, sub patronajul 
președintelui Emil Constantinescu. Fiecare țară 
participă cu o echipă de maximum șase elevi în 
vârstă de cel mult 19 ani, care nu frecventează 
cursuri de învățământ superior. Cheltuielile pentru 
organizarea acestei ediții a concursului vor fi 
suportate de Ministerul Educației Naționale, din 
fondul special de protocol al insituției. Biroul 
Permanent al Camerei Deputaților a aprobat soli-, 
citarea Ministerului Educației Naționale privind 
acordarea gratuită a șase microbuze și a șapte 
autoturisme, precum și a unor săli din clădirea 
Parlamentului pentru organizarea Olimpiadei Inter
naționale de Matematică.

Potrivit unei note a Secretariatului general al 
Camerei Deputaților, pentru transportul per
soanelor din juriu, a celor care însoțesc candidații 
și a candidaților vor fi puse la dispoziție șase 
microbuze Toyota Coaster și șapte autoturisme 
Dacia 1310, contravaloarea carburanților fiind de 
28.298.000 lei. Totodată, pentru această mani

festare, Camera Deputaților va pune la dispoziția 
MEN Sala Unirii, fără plata chiriei, cheltuielilor 
administrative și a serviciilor tehnice aferente.

Concursul va începe la 10 iulie, când juriul va 
alege subiectele, iar la 15 iulie va avea loc des
chiderea oficială în Sala Palatului. Concursul 
propriu-zis se va desfășura între 16 și 17 iulie, la 
Universitatea Politehnică din București. începând 
cu 17 iulie, comisiile de specialitate formate din 
matematicieni ai fiecărei țări participante vor 
corecta lucrările. în 21 iulie va avea loc ceremonia 
de premiere a câștigătorilor. Conform regula
mentului de organizare a acestui gen de concur
suri internaționale, câștigătorii primesc doar 
medalii și diplome. Numărul elevilor premiați este 
de cel mult jumătate din numărul participanților la 
concurs. •

Prima Olimpiadă Internațională de Mate
matică a avut loc în 1959, la Sinaia, din inițiativa 
Societății Matematice din România și a Minis
terului învățământului. Au participat șapte țări din 
blocul comunist. România a mai organizat 
olimpiade internaționale de matematică în anii 
1960, 1969 și 1978. într-un clasament general al 
tuturor olimpiadelor, România se află pe locul 3.

Conform unei statistici făcute de Comitetul 
American pentru Olimpiadele de matematică, 
80% dintre foștii olimpici americani sunt în 
prezent milionari.

CONTRIBUȚII OBLIGATORII LA 
SISTEMUL PRIVAT DE PENSII

Persoanele care mai au 
cel puțin 20 de ani până la 
împlinirea vârstei standard de 
pensionare vor contribui obli
gatoriu, pe lângă sistemul pu
blic, și la un fond de pensii 
administrat privat, în funcție de 
alegerea fiecărui salariat, po
trivit proiectului Legii privind 
organizarea și funcționarea 
fondurilor universale de pensii.

Proiectul de lege prevede 
ca această contribuție să fie 
de 10 la sută din salariul brut 
lunar. Cei care mai au între 10 
și 20 de ani până la pensie 
vor contribui opțional la un 
fond de pensii administrat în 
sistem privat. Pentru cei care 
contribuie, obligatoriu sau opți
onal, la fondurile de pensii, 
contribuția la sistemul public de 
pensii se va diminua propor
țional, astfel încât contribuția 
totală plătită la cele două sis
teme să nu o depășească pe 
cea de asigurări sociale sta

bilită prin Legea bugetului asi
gurărilor sociale de stat.

Aceste fonduri nu vor fi 
doar fonduri de consum, așa 
cum este actualul fond public 
de pensii, ci și de dezvoltare. 
Actualul sistem public de pen
sii, bazat pe solidaritatea între 
generații, funcționează prin 
metoda redistribuirii: fiecare 
generație plătește pensiile 
pentru cea dinaintea ei. în 
sistemul privat, fiecare om va 
cotiza pentru propria pensie, 
valoarea acesteia putând fi din 
ce în ce mai mare, în funcție de 
profitul adus de fond.

Fondurile universale de 
pensii, bazate pe capitalizare 
și investire, vor fi administrate 
de instituții private, iar contri
buția fiecărui salariat va fi de
pusă în conturi individuale. 
Asiguratul este proprietarul 
sumei existente în contul său, 
însă nu are dreptul să pri
mească această sumă până la 

pensionare. Banii plătiți se vor 
întoarce cu profit la persoana 
asigurată care devine, în acest 
fel, partener la creșterea eco
nomică a României.

Primii beneficiari ai pen
siilor din sistemul privat vor fi 
înregistrați în jurul anului 
2015, întrucât-în primii 10-15 
ani aceste fonduri nu vor e- 
fectua plăți, ci se vor ocupa 
numai de rularea acestor bani 
în investiții care să conducă la 
dezvoltarea economiei 
naționale. Optimist, ministrul 
Muncii și Protecției Sociale, 
Alexandru Athanasiu, spune că 
pensia acestor primi 
beneficiari ai sistemului privat 
va ajunge să reprezinte 75-80 
la sută din salariu. în același 
timp, el avertizează că, dacă 
actualul sistem nu va fi 
reformat rapid, în cel mult 20 
de ani pensia va ajunge să 
reprezinte maximum 25 la sută 
din salariu.

Insulina va putea fi în curând 
inhalată, afirmă cercetătorii 

germani
Bolnavii de diabet vor pu

tea în curând să inhaleze In
sulina, substanța vitală lor, în 
loc să și-o Injecteze, ca în 
prezent, transmite DPA.

Savanțil germani lucrează 
la un proiect care are drept 
scop transformarea insulinei 
în particule fine, administrate 
prin inhalare. Avantajul aces
tei noi metode ar fi, pe lângă 
mult mai comodul mod de 
folosire, că substanțele active 
intră în vasele sanguine prin 
plămâni, deci mai rapid și 
mai eficient.

în prezent, această teh
nică este folosită exclusiv 
pentru tratarea bolilor de plă
mâni, dar în viitor se speră că 
mai multe medicamente vor 
putea fi administrate prin in

halare. în primul rând, cer
cetătorii se gândesc la cele 
care nu pot fi absorbite prin 
tractul gastro-intestinal.

Potrivit cercetătorilor ger
mani, s-a stabilit că în jur de 50 
de substanțe sunt mal eficiente 
dacă sunt administrate sub for
mă de aerosoli. Ei lucrează la 
proiectarea unul inhalator care 
să asigure trecerea ingredien- 
ților activi direct în plămâni, 
odată cu fluxul de aer inspirat. 
Inhalarea ar reduce și dozele 
necesare de substanță activă, 
deci și costul medicamentelor, 
în cazul substanțelor adminis
trate oral, este nevoie de doze 
mal mari, pentru că efectul lor 
este scăzut din cauză că 
ingredientele sunt prelucrate de 
ficat.

TIBCO 99 se va desfășura 
în perioada 25-30 mal

Ediția a 16-a a Târgului de Bu
nuri de Consum București ’99 
(TIBCO ’99) se va desfășura în 
perioada 25-30mai, informează un 
comunicat al Romexpo remis 
agenției MEDIAFAX.

La TIBCO ’99, expoziție 

organizată în cadrul Romexpo, vor 
expune, pe o suprafață de 
30.000 metri pătrați, 685 de 
firme din 43 de țări, dintre care 
443 firme românești și 242 firme 
străine, din domeniul tehnic, din 
electronică, chimie, industrie 
alimentară, industrie ușoară și 
servicii.

La ediția din acest an, față de 
cea anterioară, se constată o 
creștere a numărului de firme 
participante și cea a participărilor 
colective, precum și creșterea 
numărului țărilor participante de la 
30 în anul 1997, la 43 în prezent.

Printre cele 29 de țări care 
vor participa cu pavilioane națio
nale se numără Grecia, China, 
Italia, Ungaria, Turcia, Iran, Egipt, 
Franța, Slovacia.

Concomitent cu TIBCO '99 
se vor desfășura și expozițiile 
specializate Auto Expo Tehnica, 
Cer Glass și Expo Sound&Light.

Ediția a treia a Auto Expo- 
Tehnica, care se adresează spe
cialiștilor din cercetarea, proiec
tarea, întreținerea și comerciali
zarea autoturismelor, consem
nează participarea a 110 firme, 
din care 82 românești, din 15 țări.

Pe o suprafață de 2.400 
metri pătrați urmează să-și expu
nă produsele firme ca Autorom, 
Daewoo, Aro, Roman Brașov, Ni- 
karom Invest, GAZ, Romprim, 
Den Braven, Pongratz, APCO, 
Tofan Grup și Autotest.

I PREȚUL UNUI PAȘAPORT A FOST 1 
[ MAJORAT CU NOUĂ MII DE LEI ! 
, Prețul unui pașaport va fi, începând cu 25 | 
1 mai, de 95.100 lei, potrivit deciziei Regiei" 

I Autonome a Patrimoniului Protocolului de Stat I 
| (RA-PPS) de majorare cu nouă mii de lei a |
■ costului pașaportului și a tarifului de emitere j
■ computerizată, această majorare fiind a treia 1
I de la începutul anului, informează Poliția de I 
| Frontieră. j
■ Taxa consulară de 21.100 de lei rămâne | 
! neschimbată, astfel încât pentru obținerea" 

I unui pașaport se va achita la CEC suma de I 
| 95.100 lei (74 de mii de lei în contul RA-PPS |
■ și 21.100 de lei în contul bugetului de stat). ■ 
' Persoanele care vor achita contrava-J 
I loarea taxei de emitere a pașaportului până la I 
| 25 mai și care solicită emiterea documentului | 
| după această dată vor plăti diferența dei 
^sumă, respectiv nouă mii de lei.

=— "
Rezervație naturală1
pentru protejarea 

furnicilor

O rezervație naturală unică în Europa, 
destinată protejării unei specii de furnici, 

a fost inaugurată recent în Cehia, transmite AFP.
Furnicile protejate, de culoare maro închis, vor 

avea asigurat un domeniu numai al lor într-o pădure 
de pini, care se întinde pe o suprafață de 25 de 
hectare.

Furnicile și-au construit în această zonă din 
Pavlov, în nordul Moraviei, sute de mușuroaie de un 
metru înălțime. Fiecare dintre aceste "locuințe” 
adăpostește peste trei milioane de ‘locatari”.

In rezervația naturală va fi interzisă folosirea 
substanțelor chimice care le pot dăuna furnicilor și nu 
va fi permisă construcția de case sau cabane.

Potrivit experților, în lume există în prezent peste 
12.000 de sDedi diferite de furnici. (MEDIAFAX)

SE SUSȚINE CA PREȚUL MEDICAMENTELOR 
DIN IMPORT VA SCĂDEA

Prețul medicamentelor din import care vor 
intra în țară începând de marți va scădea, în 
perioada 18 mai-30 iunie a.c., cu 4-9 la sută, ca 
efect al ordinului ministrului Sănătății care prevede 
reducerea marjei de risc valutar cu zece la sută.

Ministrul Sănătății, Hajdu Gabor, a declarat, 
agenției MEDIAFAX că, în urmă cu aproape două 
luni, această marjă a fost majorată la 50 la sută, 
din cauza deprecierii accentuate a cursului de 
schimb leu-dolar. Deoarece în ultimele două 
săptămâni cursul de schimb leu-dolar a avut o 
evoluție constantă, Ministerul Sănătății a decis ca 
marja de risc să fie de 20 la sută, deci cu 10 la 

^sută mai puțin decât cea practicată în anul 1998,

UN SECOL DE CINEMA

încurajați de faptul că opereta a făcut în 
anii ’30 “carieră" pe ecran, după 1945 cineaștii 
au trecut la adaptarea celor mai importante 
opere ale unor compozitori de renume și cu 
participarea unor cântăreți lirici de marcă sau 
actori consacrați - dublați 
în scenele “cântate”, au 
inaugurat un nou gen cine
matografic. “Startul” l-au 
dat Gaetano Donizetti cu “L’Elisir d’amore” 
(Elixirul dragostei) - 1946, regia Mario Costa, 
cu concursul baritonului Tito Gobbi și... Gina 
Lollobrigida!

Urmează Giuseppe Verdi cu “Rigoletto" - 
1946, în regia “patriarhului” filmelor muzicale, 
Carmine Galione, cu Tito Gobbi și Gianna 
Maria Canale și “II Trovatore” (Trubadurul) - 
1949, regia Carmine Galione, cu Gino 
Sinimberghi.

Austriecii se “lansează" cu opera lui 
Gaetano Donizetti “Die Regimentstochter” 

*

a mai precizat Hajdu. Ministrul estimează că 
ajustările de marjă vor determina, în următoarele 
zile, o reducere a prețurilor medicamentelor din 
import cu cel mult 9 la sută, în condițiile menținerii 
adaosului comercial la 15 la sută.

Reprezentanții importatorilor de medicamente 
apreciază ca nerealist ordinul ministrului Sănătății, 
mai ales că datoriile MS către aceștia sunt de 
peste 75 de miliarde de lei, iar cursul de schimb 
leu-dolar este fluctuant. De aceeași părere cu 
importatorii este și președintele Colegiului Farma
ciștilor, Horia Bucur, care nu crede că prețul 
acestor produse va scădea ca urmare a modificării 
marjei de risc valutar.

(Fiica regimentului) - 1950, în regia lui Georg 
G. Klaren, cu Aglaia Schmidt. Italienii continuă 
“ofensiva", aducând la “lumina ecranului” noi 
producții cu montări fastuoase, culoare și 
cinemascop, precum “Aida" de G. Verdi ecra

nizată în 1953 de 
Clemente Fracassi cu 
Sophia Loren, sau 
"Madame Butterfly" -1954, 

în regia lui Carmine Galione, cu Michiko 
Tanaka, pe muzica lui Giacomo Puccini.

în fine, primul film turnat în cinemascop 
rulat pe ecranele noastre (august 1956) a fost 
“Tosca” - 1956, regia Carmine Galione, pe 
muzica lui Giacomo Puccini, cu Franca Duval 
și Aldo Corelli.. Alte ecranizări: “Don Giovanni” 
- 1955, regia Paul Czinner după W.A. Mozart 
și “Figaro, il barbiere di Seviglia” (Bărbierul din 
Sevilla) -1955, regia Camillo Mastrocinque, cu 
Tito Gobbi, pe muzica lui Gioacchino Rossini.

Adrian CRUPENSCHi

^descoperirea a două
specii noi de di noxa uri

>^^ouă specii noi de dinozauri, care 
^^/"/au trăit în urmă cu peste o sută de 

milioE^Tde ani, au fost descoperite recent în 
Utah, transmite AFP.

Aceste două noi specii fac parte din familia 
ankylosaurilor. Cele două exemplare fosile des
coperite ar putea fi cele mal mari exhumate 
vreodată. Unul dintre ele are peste zece metri 
lungime. Unul dintre aspectele cele mai surprin
zătoare ale acestei decoperlri este carapacea 
care acoperă craniul. Aceasta seamănă cu o 
excrescență a osului cranian și nu este alcăt
uită, ca la alte specii dezgropate, din plăci
atașate.

Familia ankylozaurilor, dinozauri ierbivori, a 
apărut în epoca jurasică în Asia. Se pare că 
această ramură a speciei dinozaurilor ar fi migrat 
în America de Nord în era cretacică.(MEDIAFAX)

PRIMUL NĂSCUT
DIN 2000 VA FI 
BOLNĂVICIOS?
^^imui copil al anului2000 ar putea fi slab 
t ți bolnăvicios, avertizează specialiștii 

americani. Potrivit unui cercetător american, 
Jeff Warren, acest week-end, care este cei mai 
potrivit ca timp pentru ca nașterea copilului să 
aibă ioc în 1 ianuarie 2000, nu este cei mai bun 
și din punctul de vedere ai sănătății viitorului 
micuț. Warren spune că, din păcate, copiii 
concepuți atunci când iuna se află în ai treilea 
pătrar - așa cum este căzui în 8, 9 și 10 aprilie 
- sunt slabi și bolnăvicioși. Cei mai bine ar fi, 
afirmă specialistul american, ca viitorii părinți 
să nu conceapă copilul până în 19 aprilie, ia 
trei ziie după iuna nouă. Această fază este de 
obicei favorabilă fertilității și sănătății. 
(Mediafax)
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Reflecția sĂptĂmânii I
X

“E nevoie de mari posibilități ale minții și ale inimii 
ca să prețuim sinceritatea când ne rănește, sau s-o 
folosim fără să jignească: puțini oameni sunt destul de 
înzestrați ca să suporte adevărul, și ca să-l spună”.

du k VauvExnaquES. 
(1715-1747)

- moralist francez, strălucit reprezentant ai genului 
sentinței și maximei în literatură

3 “N-ar fi mulți fericiți pe lume, dacă ar sta în pu
terea altuia să ne hotărască ocupațiile și distracțiile”.

3 “Suntem nevoiți să respectăm darurile naturii 
pe care nu ni le poate oferi nici studiul nici averea”.

3 “Nici o lege nu e în stare să împiedice un tiran 
de-a abuza de autoritatea funcției lui”.

Legea lui Gresham
Treburile mărunte sunt rezolvate prompt; cele importante nu 

sunt rezolvate niciodată.

Principiul comenzii
Substanțele necesare pentru experimentul de ieri trebuie 

comandate nu mai târziu de mâine la prânz.

Legea lui Issawi aupra consumului de hârtie
Fiecare sistem are propriul său mod de a consuma mari 

cantități de hârtie: în societățile socialiste, prin completarea 
formularelor în patru exemplare, în cele capitaliste prin afișarea 
unor mari postere și prin împachetarea fiecărui produs în patru 
învelișuri de carton.

Legea instituțiilor
Opulența decorului birourilor variază invers proporțional cu 

solvabilitatea firmei.

Legea lui Paulg
în America nu contează cât costă un articol, ci cât 

economisești, cumpărându-l.

Legea lui Juhani
Compromisul va fi întotdeauna mai scump decât oricare din 

sugestiile pe care le compromite.

’ *" Cine își bate joc de să-
• rac, își bate joc de Cel ce l-a 
’ făcut."
. *” Cine se bucură de ne-
• norocire, nu va rămâne nepe-
• depsit.”

: A 'CUMPE

SPUNEAM
EU, 

CORYNTINĂ?
Ce-ți spuneam eu, Coryntină, 
Când ne preumblam pe deal 
Pas la pas și mână-n mânâ, 
Când din vremi ceaveau să vină 
îți făceai un ideal?

- dftt (frumusețea ft 
ixteiepetuitea BtbCtet

Cuvintele alese nu se 
potrivesc în gura unui nebun; 
cu atât mai puțin cuvintele 
mincinoase în gura unui om 
de viță aleasă.”

•’ O mustrare pătrunde mai 
mult pe omul priceput, decât o 
sută de lovituri pe cel nebun.”

*” Celui ce întoarce rău 
pentru bine, nu-i va părăsi răul 
casa.”

*” Cel ce iartă pe vinovat și 
osândește pe cel nevinovat 
este o scârbă în fața Domnului.”

*” O inimă veselă este un 
bun leac, dar un duh mâhnit 
usucă oasele.”

*” înțelepciunea este în 
fața omului priceput, dar ochii 
nebunului o caută la capătul 
pământului.”

*” Cine își înfrânează vor
bele, cunoaște știința și cine 
are duhul potolit este un om 
priceput.”

*” Chiar și un prost ar tre
ce drept înțelept dacă ar tă
cea, și de priceput dacă și-ar 
ține gura.”

Uite, astăzi, demagogii ■ 
lnșii-n care ai crezut - 
Nu sunt decât pisălogii 
Ce se-nchină, ca milogii, 
Occidentului hirsut...

Ce-avem noi din toate-aceste? 
Că am încălzit la sân, 
Ca-ntr-o antică poveste, 
Vreun individ-Oreste 
Tot mai aprig si hapsân?

“Există oameni care trăiesc fericiți fără să

“Când ne dăm seama că nu avem prin ce merita

“Nepăsarea este somnul minții omenești”.

Grupaj de I. LEAHU
3 “Adevărul este soarele minților luminate”.

3 “Pe măsură ce sporesc nevoile firii, vârsta 
restrânge nevoile imaginației”.

3

o 
știe”.

3
| stima cuiva, ajungem aproape să-l urâm”. 
%

Poveste
orientală

Yusuf, fiul lui 
Abdaiiah, păștea 
oile la munte. Duhul 
răului apare și îi 
zice: “Vei muri, 
chiar în clipa asta 
în care-ți vorbesc, 
dacă nu îndepli
nești una din 
aceste trei porunci: 
să-ți ucizi tatăl, să- 
ți violezi sora sau 
să bei vin”.

După ce cugetă 
puțin, Yusuf zice: 
"Să-mi ucid tatăl? 
Niciodată! Mi s-ar 
usca brațul. Să-mi 
violez sora? Car
nea mea s-ar împo
trivi. Duhuie rău, 
voi bea vinul!"

El bău vinul, își 
ucise tatăl și își 
violă sora...

© La micul dejun, dom
nul Boboc își interoghează 
fiica, extrem de nervos:

- Afrodela, mi s-a părut 
mie sau aseară ai primit un 
bărbat în camera ta?

- Da, tăticule, așa mi s-a 
părut și mie la început...

© Tânărul angajat 
întârzie în fiecare dimineață 
la birou. Șeful îl cheamă la o 
discuție:

- Cum îmi puteți explica 
asta?

- Zău, domnule director, și 
dumneavoastră ați fost odată 
tânăr...

- Da, domnule Huluță, dar 
nu în fiecare noapte!

© Un as al raliurilor, 
câștigând la loterie o mare 
sumă de bani, e întrebat de 
un ziarist:

- Ce veți face după ce veți 
încasa banii?

- îmi iau o lună de zile 
concediu și mă plimb pe 
jos...

Culeasă de 
Uie LEAHU

1 2 3 4 5 3 8 9 10

2 ■
3 ■ 14

3’ ■ 1■
6 ■ ■■
8 1 1
9 ■
10 ■L_

Azi escrocii, cartoforii - 
Leneși și corupți și hoți, 
Ce erau ieri delatorii ■ 
Azi sunt diriguitorii, 
Iar noi țară de iloți...

Dumitru HURUBĂ

© O baby-sitter nou an
gajată, plină de zel, se adre
sează stăpânei casei:

Copiii sunt toți în pătuțuri, 
la locul lor, au fost cuminți, le- 
am făcut baie, au mâncat 
bine. Numai cel mare a cam 
dat din mâini și din picioare 
când l-am înfășat...

Doamna privește către 
patul copiilor și exclamă 
surprinsă:

- Pentru numele lui 
Dumnezeu, acela e soțul 
meu!

© Doi puști se joacă 
“de-a v-ați ascunselea”. Unul 
spune:

- Eu mă ascund acum în 
șifonier, iar tu trebuie să 
încerci să mă găsești.

După vreo două ore, 
celălalt copil bate la ușa 
șifonierului și spune:

- Ieși afară! Nu reușesc să 
te găsesc nicăieri!

© Pe o șosea din 
Oltenia, doi țărani merg cu 
ghetele aruncate pe umăr.

- Frumoase ghete ai, re
marcă unul.

- Da. Și de calitate. Le port 
așa de 20 de ani și tot mai 
sunt!

ORIZONTAL: 1) Sectorul floricol 
din incinta pieței - Cavalerul păzitor din 
avangarda rozelor; 2) Firul auriu al i 
unui covor agrest - Mișcări în aer liber 
pentru împerecherea florilor; 3) Flori de 
timpuriu desprinse de pe ramuri care 
mor - Loc sui-generis pentru înflorit 
bujorii; 4) Focarul sideral al unei vechi 
culturi - Podoaba fără flori a unui braț i 
de lemn; 5) Soare cu dinți dătător de i 
viață florilor de mină - întruchipări ale • 
cruzimii, cu crinii sufletului în noroi; 6) i 
Floare de stil pentru împodobit prozp i 
vestimentară - Participant la împodo- i 
birea unei coroane cu flori; 7) Florile i 
uitării udate cu lacrimi - Pigmeu infatuat ! 
în catedralele naturii; 8) Stimulent mag- I 
netic pentru un catindat la carnaval - 
Alaiuri trudnice pe înflorite pajiști; 9) 
Buchete de flori de stil pentru prima 
glastră a casei - Florile dalbe din pomul 
generozității (sg.); 10) Gingașă adiere 
în puful păpădiei - Flori între flori la , 
banchetul aristocrației.

© într-o expoziție, un 
vizitator privind îndelung o 
pictură abstractă:

- Am adesea migrene, dar 
acum le văd, în sfârșit, în fața 
ochilor! • Prin tunelul Timpului: 

cică, atunci când era escor
tat spre exil în Insula 
Sfânta Elena, Napoleon a 
auzit șoptindu-i-se la 

i ureche de către un general 
: ce-l însoțea: "Maiestate, aș 
i putea aranja o evadare. Ai 
! putea fugi, maiestate!" La 
care, împăratul ar fi răs
puns: “Nu ți-e rușine? Cum 

! să fug? Pe mine mă chea- 
I mă Ceaușescu? Eu îmi ur

mez DESTINUL!” «Recen
tul laureat al premiului 
Oscar - pentru cel mai bun 
actor -, actorul ROBERTO 
BEGNINI,-declara într-un 
interviu: “Există un timp 
pentru a râde și un timp 
pentru a plânge, spune 
Biblia. Puterea de a râde 
este foarte mare. Ești stă
pânul lumii atunci când 
poți să râzi cu poftă. Dacă 
poți! Până în ultima clipă a 
existenței avem dreptul și 
datoria să strigăm: “Viața e 
frumoasă!” «între oameni - 
de cele mai multe ori - se 
întâmplă cam așa: îți dedici 

K__
VERTICAL: 1) Podoabă înflorită dintr-un mugur de^ * 

sudoare - Elixirul florilor, dar din danii norilor; 2),Șerpi 
ce se strecoară printre ronduri de flori - Floarea 
neagră din grădina sufletului; 3) “Ultra înaltă frecvență" 
pe calea undelor (abr.) - Copil din flori zămislit pe 
planeta albastră; 4) Semnul redeșteptării florale într-o 
natură moartă - Glas de alarmă la porți cazone; 5) 
Floarea roșie din grădina durerii - Boboc de preț din 
grădina lui Delavrancea; 6) Muzică conservată într-o 
captivitate relativă - Erbacee leguminoasă cu flori alb- 
violete; 7) Floare la ureche din grădina Euterpei - Floare 
de colț născută pe zăpada unui surâs (pl.); 8) Deco- 
rațiune florală într-un cadru natural - Medii prielnice 
dezvoltării florilor de mucigai; 9) Fionguri obișnuite ale 
muncii cojocarilor - Gingaș cultivator al florilor iubirii; 10) 
împodobiți de vreme cu ghiocei la tâmple - Erou celebrat 
la sărbătoarea florilor de lămâită.

Va si ie MOLODEȚ 
Dezlegarea careului “ÎN ORDINE" apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) CHICOTEALA: 2) HOTAR-STIL; 3) IRIS- 

STIMĂ; 4) CARABA-CAM; 5) H-ETAPE-NB: 6) IF- 
ACUMA-I; 7) NAS-ANEMIC; 9) ETERN-RANA; 9) 
TARA-PIRAT; 10) ELICOPTERE.

© Aflată pentru prima 
oară la volan, o viitoare po
sesoare de permis auto 
exclamă:

- Totul e așa cum mi-am 
închipuit, afară de oglinda 
asta!

- Vă deranjează? întrebă 
instructorul.

- Bineînțeles! în loc să 
mă oglindesc eu în ea, văd 
niște imagini care vin din 
spate!

© - Nu vă impacientați - 
îl liniștește portarul pe omul 
blocat în lift. Trebuie să vină 
imediat mecanicul.

- Dar mecanicul sunt 
eu!...

Culese și prelucrate de 
Uie LEAHU

Or,;»

zile și nopți, cei mai frumoși 
ani ai Vieții învățării unui 
limbaj prin care să poți co
munica - cât mai limpede, 
cât mai exact - cu tine și 
ceilalți, iar întâmplarea îți 
oferă pentru traversarea 
deșertului existențial un to
varăș de drum care nu în
țelege - și nici nu-l inte
resează! - nimic din limba
jul tău... «Prin Primăvara 
triumfătoare, un NOR: “Am 
căzut pradă unor puteri po
somorâte; prezentul se 
usucă în mâinile noastre; 
simțim deodată că am tre
cut de un mare soroc 
esențial, pe care nu-l 
știam; începem să ne fim 
străini din pricină că amin
tirea și uitarea își împart 
altfel trecutul nostru; iar 
într-o zi, curând, ne va stră
bate deșarta fulgerare a ve
chilor iubiri și chipurile vor 
zâmbi cu ochi străini, sub 
stele reci, și râurile au să 
curgă, împuținate și amare, 
înspre mări de fum”.

f/ie LEAHU

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Dd8R:c6

2. Ca5 mat

1....Ra6
2. Cc5 mat

Controlul poziției:
Alb: Rf7, Dh1,Th4 
Negru: Rh6, Nh5,
pegs

I 
I 
I
I 
I
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SC SIDERURGICA SA
Hunedoara

Cu sediul în Hunedoara, Piața lancu de Hune
doara, nr.I, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DES
CHISĂ CU STRIGARE, în vederea vânzării următoa
relor tipuri de rezervoare pentru combustibili:

3 Rezervor tip I - capacitate 23,41 -
13.176.000 lei/buc;
Z> Rezervor tip II - capacitate 43,31 -
17.690.000 lei/buc.

Prețurile includ și TVA.
La licitație pot participa persoane fizice, juridice 

române sau străine.
Licitația va avea loc la data de 27 mai 1999, ora 

11, la sediul societății, Sala CFU, iar în caz de ne- 
adjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi a 
săptămânii, la aceeași oră și în același loc, până la 
adjudecare.

Ședința de licitație se va desfășura după regula 
licitație competitivă sau olandeză.

Garanția de participare este de 10% din prețul 
de pornire a licitației.

Informații suplimentare se pot obține Ia telefon 
054-716121, interior 2526, Serviciul Mecanic, Birou 
Plan.

OL A2! IZVORUL 
MINUNILOR

Băuturi racciritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1.5 și 2 litri

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL
Oradea, str. Teatrului, nr.1-2

j angajează")

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANTĂ

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

VINDEM hale de producție, atelier 

de reparații, magazie,, birouri, grup social 
și vestiar, situate în Deva, lângă DN 7.

Clădirile sunt 
încălzire centrală

Informații la 
094-636381.

dotate cu intalație de 
pe gaz.
telefoane: 054-230531;

r PUBLIROM GROUP
ANGAJEAZĂ

REPREZENTANȚI ZONALI•
Cerințe: - prezență agreabilă;

- abilități comunicaționale;
- vârsta maximă 40 de ani.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 057-211011, 
Arad, Hotel Parc, camera 302 A.

Banca Română de Comerț Exterior SA
Sucursala Deva

Anunță vânzarea la licitație cu executare 
silită a următoarelor bunuri aparținând SC 
NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL DEVA:

> autocamion ROMAN Diesel;
> diferite tipuri de mașini de cusut, 

mașini de festonat, mașini de croit, mașini 
de cusut nasturi și mașini de cusut bu
toniere;

>
>
>
>
>
Licitația va avea loc în data de 24.05.1999, ora 

10, la sediul SC NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL 
DEVA, str. Mihai Viteazu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX - Sucursala Deva, b-dul 22 
Decembrie, bloc 7, parter, telefon 054-230185.

TV color PANASONIC, CROWN; 
frigidere ARCTIC;
fax;
mobilier de birou; 
stoc de stofe și confecții.

BANKC00P
Banca generală de credit și promovare SA

Sucursala Hunedoara-Deva
Vinde autocar Rocar, an fabricație: 1984, nr. 

locuri: 50, înmatriculat, preț informativ: 
53.000.000 lei - negociabil.

Informații la sediul Bankcoop - BGCP Deva, 
b-dul Decebal, bl.8, parter, tel: 226292, int.322.

DIRECTOR REGIONAL
Profilul candidatului:
• studii superioare;
• experiență relevantă în funcții de conducere, în 
vânzări și distribuție;
• foarte bun organizator;
• capacitate foarte bună de comunicare;
• rezistență la un program prelungit care 
presupune deplasări periodice în teritoriul arondat;
• carnet de conducere auto categoria B.

Se oferă:
• salariu motivant + bonus;
• mașină de serviciu;
• posibilitatea unei cariere deosebite într-o firmă
multinațională în continuă expansiune.___________

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze o cerere, 
un curriculum vitae și copii ale actelor de studii pe adresa 
firmei din Oradea, str. Teatrului, nr.1-2, Departamentul 
Resurse Umane, specificând ți un număr de telefon la 
care să poată fi contactate.
Informații suplimentare la telefoanele: 059-479441; 059- 
479442, int. 4356, 4357 sau 4364.

Prin oficii poștale 
din județul 
Hunedoara 

Anunțuri de 
mică 

publicitate la 
ilarul 

“Cuvântul 
liber”’

Lo oficiile poștale din ju
dețul nostru, cu excepția celor 
din raza O.T. Petroșani, se 

primesc, în zilele lucrâtonre, 
anunțuri de mică publicitate 

pentru ziarul "Cuvântul liber". 
Adresândtrse ofidilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile ne

cesare in acest sens, agenții 
economia* și persoanele fizico din 
orice localitate au posibilitatea 

să economisească timp și bani, 
totodată existând șansa reușitei 
în afaceri apelând la servieta ce 
le sunt oferite cât mai aproape 
de firmă sau de dotnidUu.

Solicitările se vor prezen
ța la ghișeele oficiilor poștale 

respective.

Oferta zilei!!!
Anvelope de camion

TOFANSTEEL
Durabilitate excepționala Aderenta si manevrabilitate Economie de combustibil

Garanție reala ■ 2 ani ■ asigurata in toate județele tarii
Condiții de plata flexibile Importante reduceri de preț

C AMERA DE AER INCLUSA IN PREȚ *

&
TOFAN GRUP

(* pentru anvelopele achitate pe loc)

Adresa- Sucursai a DEVA, Str. Apuseni, nr.lTel / Fax:054/231563
MONTANA. VICTORIA, DANUBIANA. TOI ANSTEEL SUN I MARC! ÎNREGISTRATE TOI AN GRUP



UM MfițpM
11 L • Vând și montez parbrize

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

____și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12A. 
Tel. 233246

• Vând bicicletă medicală 
și camionetă Mercedes 407 
D, de 3t sau cumpăr talon. 
Tel. 222398, după ora 15 
(2381)

• Vând casă, central, 5 
camere, Simeria, Libertății, 
12. Tel. 260398. (2201)

• Vând garsonieră nefi
nisată, gaze, apă, canalizare, 
singur curte, garaj, str. Ștefan 
cel Mare,2. Tel. 214199 
(2216)

• Vând casă, cabană și un 
ha pământ în satul Abucea, 
preț foarte avantajos. Tel. 
092294319(2128)

• Vând casă,curte și gră
dină în Orăștie, negociabil. 
Tel. 227691. (2126)

• Vând spațiu comercial, 
70 mp, autoturism Ford 
Scorpio, tel. 054/713112 
(2967)

• Vând casă, Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 231, preț 
55.000 mărci, (2973)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1998. Tel. 220346, 
orele 8-20. (2218)

• Vând Peugeot 309 GTI, 
stare excepțională. Tel. 
216702,216252. (2227)

• Vând motoretă Hoinar, 
Opel Ascona 1,6 automat, 
neînmatriculat. Tel. 094 
600687. (2527)

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

• Vând Dacia 1310, ber
lină, fabricație decembrie 
1997, Orăștie, Oituz, 20. Tel. 
247696(3784)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez, repar rapid 
și ieftin. Tel. 094/859958 
(3700)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan 
suspendat, cărămizi sti
clă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată minerală, 
toate din import, la Ter- 
moprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048(3782)

• Vând două corpuri de 
bucătărie, noi, unul fix și 
unul suspendat. Deva, tel. 
222137.

• Vând mașină industrială, 
plus Singer blănărie (fes- 
tonat). Tel. 711416, Aurel 
Vlaicu, 35. (2968)

• Vând cântar electronic, 
nou, garanție, vitrină verticală, 
congelator. Tel. 054/713112 
(2967)

• Vând talon Dacia, preț 
negociabil, tel. 724615, după 
ora 18. (2970)

•Vând GSM Nokia2110, 
2 acumulatoare, husă, cutie, 
190 DM. Tel. 094/862719 
(2131)

• Vând SRL. Informații tel. 
092/752794(2132)

ÎNCHIRIERI

• GRUPUL ȘCOLAR 
“Grigore Moisil” Deva orga
nizează concurs pentru 
ocuparea unui post de tâmplar 
în data de 7 iunie 1999, ora 
10. Informații suplimentare la 
tel. 621280,621206 (2120)

• Societate comercială 
angajează în Hunedoara șofer 
cu experiență în transportul 
forestier. Tel. 711510 (2972)

./ \
DIVERSE

• S.C. Hațegana SA 
Hațeg, str. Progresului, nr. 
29 anunță licitație în fiecare 
zi de luni pentru utilaje 
agricole. Informații tel. 
770550 și 770551.(6511)

• Pierdut ștampila nr.1 
aparținând SC Vinalcool SA 
Deva. Se declară nulă. (2222)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Agachi Alin. îl declar 
nul. (2971)

încă unul!

DECESE

• Florentina, soție, și 
Costel, fiu, anunță înce
tarea fulgerătoare din viață, 
în ziua de 21 mai 1999, a 
celui care a fost un soț 
minunat, tată și bunic 
iubitor

IOSIF NELEGA
Corpul neînsuflețit se 

află depus la casa defunc
tului. înmormântarea va 
avea loc în ziua de 23 mai 
a.c., ora 13, la Cimitirul 
ortodox din str. 
Eminescu. Odihnească- 
se în pace!

• Sincere condoleanțe 
familiei Nelega la greaua 
încercare pricinuită de 

adispariția fulgerătoare 
celui care a fost

IOSIF NELEGA
Familia Mărășescu.

• Vând autoplatformă 
forestieră, de 14 t, plus 
autocamion Raba, 101, în 
perfectă stare de func
ționare. Informații la 058/ 
746242(2727) 

• Vând TV carosat, motor 
Câmpulung, în stare foarte 
bună, 650420(1957)

• Vând mobilă sufragerie 
Living, stare excepțională. 
Tel. 219422. (2207) ’

• Vând motor, cutie viteze 
Fiat Uno 75 IE, negociabil. 
Tel. 625595,17-19. (2205)

• Primesc în chirie băiat 
sau fată, în Hunedoara. Tel. 
713159(2969)

• Caut spre închiriere casă 
sau apartament 4 camere, 
parter, Deva. Tel. 094 
616624. (2206)

S-a mai deschis o unitate 
economică în Deva; pe stra
da luliu Maniu, lângă 
“Apaterm”; elegantă, stilată, 
cu personal manierat și în
datoritor.

Cum, ce unitate? Un birt, 
căci doar nu veți fi fiind atât 
de naivi să credeți că e vorba 
de o unitate de reparat pan
tofi. Cine se mai ocupă de 
fle(a)curi? Pantofi de la 
“secând hend”. Dețul, el 
aduce banii, nu reparatul 
pantofilor!
. Acu, e drept ceva mai 
sus, către clădirea Romte
lecom a răposat întru Domnul 
"Cocoșul de aur", tot un birt în 
ultimă instanță așa că... muri 
moșul și-i luai locul (I.C.)

Să fie cu noroc și 
fără evenimente 

rutiere
La concursul “Tribuna 

economică 1999" s-au oferit 
în acest an premii sub
stanțiale abonaților norocoși. 
Unul dintre premii, și nu ori
care ci Marele premiu, con
stând dintr-un autoturism 
Renault Kangoo R.M 1.4 - 
combi, a fost câștigat de un 
abonat devean. Este vorba 
de Societatea Comercială 
"Apaterm” SA Deva.

Autoturismul câștigat de 
firma deveană a intrat deja în 
“serviciu"; în serviciul di
rectorului societății, căruia i-a 
surâs mai mult decât “CIELO" 
pe care-l avea la dispoziție. 
(IC.)

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara 
Deva, str. G. Coșbuc, nr.21 

în atenția membrilor pescari
Aducem la cunoștința membrilor pescari sportivi și a 

tuturor celor interesați că orice licitație a fondului piscicol 
promovată înainte de apariția unei noi legi a pescuitului și 
pisciculturii care să înlocuiască Legea 12/1974 este nulă 
de drept și nu poate produce efecte juridice.

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Hunedoara, cu sediul social în Deva, a fost și este singura 
îndreptățită să folosească bazinele piscicole în scopul 
pescuitului sportiv, pe bază de permis de pescuit.

Termenul de dare în folosință către AJVPS Hunedoara 
a bazinelor piscicole Mureș, Strei, Crișul Alb și altele 
rămâne același, respectiv 31 decembrie 2007.

Birou! Permanent a! Consiliului AJVPS Hunedoara

BANKCOOP
Banca Generală de Credit și Promovare SA 

Sucursala Hunedoara Deva 
Cvînde la LICITAȚIE PUBLICĂ )

44 Imobil compus din casă, curte și grădină, in 
suprafață de 1.367 mp. situat în Certeju de Sus, 
nr.258, preț de pornire: 15.000.000 lei.

44 Imobil compus din casă, curte, grădină și 
anexe gospodărești, situat în Deva, str. Horea, 
nr.163.

Licitația va avea loc în data de 26 mai 1999, ora 10. la 
Judecătoria municipiului Deva. Biroul executorilor jude
cătorești.

jN ATENȚIA PERSOANELOR DISPONIBILIZATE

Cursuri gratuite! Servicii 
gratuite!

SC Cama Star Company SRL în cadrul Programului de 
redistribuire a forței de muncă organizează în perioada 
24-28 mai 1999 cursul de antreprenoriat.

Doriți să știți cum se va porni o afacere proprie? 
Doriți să știți cum să vă conduceți afacerea?

Vă așteptăm la acest curs. înscrierile se fac la sediul 
firmei din Deva, str. Mihai Eminescu, nr.2, zilnic, între orele 
10-16, până luni, 24 mai 1999, ora 10 sau la telefon 230717.

(F

OFERTE DE
SERVICII

• Vând ferestre și uși 
balcon dublu, termopan, 
import Suedia, diferite 
dimensiuni, noi. Tel. 058/ 
734107,094194311.(2212)

• Cumpăr berbeci maturi, 
plata pe loc. Tel. 094 552162. 
(2226)

• S.C.vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

•Vând betonieră, 0,70 mc, 
motor 380-220, preț 
4.000.000, negociabil. Tel. 
230587,16-22.(2110)

• Angajăm vânzători-ges- 
tionari, vechime minimă 5 ani, 
vârsta maximă 35 ani. Tel. 
092 203040.(2215)

• Societate comercială 
angajează croitorese și cu 
prestări de servicii. Tel. 
213201, între orele 8-13. 
(2381)

• Firmă de papetărie și 
birotică angajează; agent 
comercial, bărbat, permis 
auto, maximum 35 ani, vân
zătoare, cunoștințe PC, 
obligatoriu CV. Tel. 224549, 
230899.(2122)

Conducerea SC “Condor" 
SA ne trimite un drept la replică 
în care afirmă că am greșit atunci 
când am scris în articolul “Se 
conturează centrala telefonică 
Ilia" că lucrările de edificare a 
obiectivului au fost preluate de 
“Almaconstruct" deoarece “Con
dor" nu a respectat termenele 
stabilite cu beneficiarul. Și că 
lucrările sunt efectuate în con
tinuare de SC “Condor" SA.

Precizăm că informația 
respectivă am primit-o de la 
conducerea “Romtelecom” Hu-

nedoara-Deva, de la un domn 
cu funcție importantă - nu am 
inventat-o noi, că nu avem 
acest obicei. Dacă ea este 
greșită nu suntem noi de vină. 
Totuși autorul articolului res
pectiv își'cere scuze, cu pre
cizarea de mai sus. Cunoaștem 
SC “Condor" SA ca o firmă de 
prestigiu, care realizează în 
județ lucrări frumoase și du
rabile, având oameni de înalt 
profesionalism și o dotare co
respunzătoare.

Traian BONDOR

Vremea va fi instabilă, cu ceru) temporar noros. 
Pe alocuri, se vor semnala averse de ploaie, mai 
ales la munte și dimineața. Vântul va sufla slab la 
moderat. Temperaturile minime se vor situa intre 
9 și 14 grade, iar maximele între 20 și 25 de grade 
Celsius. (Lucian NIST0R)

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

Comunicat
Biroul Permanent Municipal Deva al Partidului 

Democrat a luat act de decizia dlui Suciu Alin de a 
părăsi partidul, în vederea înscrierii^ în altă formațiune 
politică. In aceste condiții Biroul a hotărât:

1. Retragerea sprijinului politic dlui Suciu în cali
tatea de viceprimar al municipiului Deva.

2. înaintarea organului ierarhic superior-a propu
nerii de excludere a dlui Suciu Alin din Partidul 
Democrat.

Tragerea Super Loto 
u5/40" din 

20.05.1999

30-34-7

Biroul Permanent Municipal Deva

Tragerea ‘Lores’ din 
20.05.1999

41 8 40-2-43-38

BANKCOOP
Banca Generală de Credit 

și Promovare SA 
Agenția Hațeg

Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ
►► Tractoare U 650 ■ 4 bucăți, prețuri cuprinse între 

23.000.000 lei - 35.000.000 lei;
►► Autobenă RABA - 2 bucăți, prețuri cuprinse intre 

35 000 000 lei și 55.000.000 lei;
►► Combină autopropulsată - 2 bucăți, preț de pornire 

185.000.000 lei/bucată;
►► Combină E28I -1 bucată, preț pornire 25.000.000 lei; 
►► Mașină de plantat cartofi - 1 bucată, preț pornire 

14.000.000 lei;
►► Semănătoare - 2 bucăți, prețuri cuprinse între 

3.000.000 - 8 500 000 lei.
Licitația va avea loc în data de 27 mai 1999, ora 10, la 

sediul SC CLC AGRICOLA Bretea, din loalitatea Bretea Strei, 
str. Principală, nr.10. 

Consiliul Local Hunedoara
LICITAȚIE»

Consiliul local Hunedoara, prin Administrația 
Piețelor din municipiul Hunedoara, anunță pentru 
data de 4 iunie 1999, ora 9, LICITAȚIE pentru 
ÎNCHIRIEREA A 32 MESE PENTRU COMERCIA
LIZARE PRODUSE-DE OCAZIE la Piața Dunărea.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului local 
al municipiului Hunedoara. înscrierile se fac la 
Administrația Piețelor din municipiul Hunedoara - 
Piața Obor, începând cu data de 2 iunie 1999, ora 
10.

Informații la sediul Administrației Piețelor din 
municipiul Hunedoara, Piața Obor, telefon 712779, 
intre orele 9-13, zilnic, cu excepția zilelor de 
sâmbătă și duminică.
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22 - 23 MAI 1999Cuvântul liber

!v Martinovici

De peste cinci decenii 
slujește cuvântul

llin lipsa banilor 
marfa stâ pe rafturi

Clubul oamenilor de 
afaceri Hunedoara a fost 
miercuri după amiază locul 
întâlnirii prietenilor și admi
ratorilor scriitorului Iv Marti
novici, care a împlinit foarte 
frumoasa vârstă de 75 de ani. 
După reprezentanții organiza
torilor momentului sărbătoresc 
- dna Marcela Herban, 
directoarea Bibliotecii Hune
doara, care a rostit în deschi
dere o scurtă prezentare a 
vieții și operei aniversatului, și 
dl Constantin Buzea, 
viceprimar, care a transmis 
mesajul Consiliului local și i-a 
înmânat un coș cu flori - a fost 
rândul invitaților să-l omagieze 
pe Iv Martinovici.

Cuvinte calde de apreciere 
a operei și urări de sănătate i- 
au adresat domnii Petrișor 
Ciorobea în numele 
Inspectoratului Județean de 
Cultură și scriitorul Radu 
Ciobanu, care a rememorat un 
moment aniversar din vremea 
când așa ceva se putea 
realiza doar în clandestinitate 
dar a punctat și elementele de 

Cartofi - a doua 
pâine a românului - 

vom avea oare?
în localitățile de dincolo de Hațeg și până la Baru Mare cultura 

cartofului ocupă o însemnată suprafață de teren arabil. Faptul acesta 
este firesc ținând seama că în această zonă producția de cartofi este 
destinată nu numai acoperirii nevoilor proprii, ci contribuie și la 
aprovizionarea cu acest produs agricol a marelui consumator care este 
Valea Jiului.

în comuna Pui s-au plantat cu cartofi 250 ha, cele mai mari suprafețe 
realizându-se la Rîu Bărbat, Ponor, Uric, Pui, Galați și Șerel. Sămânța a 
fost - prin intervenția directă și plenară a camerei agricole - adusă de la 
Brașov fiind de bună calitate. Tuberculii s-au așezat în sol mecanic, în 
localitate existând trei mașini de cultivat cartofi. Faptul acesta a fost 
posibil deoarece mulți proprietari de pământ au plantat cartofi în aceleași 
tarlale sau în locuri apropiate, ceea ce permite prașila, bilonarea și tratarea 
culturilor mecanizat. Am discutat pe tema abordată în aceste rânduri cu 
dna ing. Elvira Marian pe care am întrebat-o:

- Cum au răsărit cartofii și cum evoluează cultura?
- Bine. Răsărirea este uniformă, plantele sunt viguroase. Apreciez că, 

în ce privește cartoful, dar și celelalte culturi - anul a început bine. Nu ne 
așteptăm la producții grozave ci la una mulțumitoare.

- O parte din ea va ajunge în Valea Jiului, nu?
- Da, dar mult mai puțin ca în anii trecuți, în piață. Știți, multe familii 

au copii sau nepoți în Valea Jiului și aceștia vor lua cartofi din Pui.
Și în Baru Mare cultura cartofului ocupă o suprafață însemnată. Cât 

anume n-am putut afla, deoarece în ziua prezenței noastre în zonă (19 
mai a.c.) lipseau - fiind învoiți, cum ni s-a spus, toți specialiștii agricoli. 
Era o zi splendidă și am găsit în câmp foarte mulți oameni la efectuarea 
primei prașile la respectiva cultură. Am oprit în dreptul a patru săpători și 
am discutat cu dl loan Ceuță din Livadia. Am zis așa într-o doară, ca să 
demarăm dialogul:

- Cultura este cam rară.
- Nu e. Are densitate bună numai că n-a răsărit toată, iar unele plante 

sunt foarte mici. Nu poate fi cultură slabă deoarece am pus în pământ 
cartofi aduși de un nepot al meu de la Făgăraș.

- Cu cine săpați împreună?
- Cu nevastă-mea, cu cuscrul și cu un nepot ce locuiește în Valea 

Jiului, cel ce a adus sămânța. Știți, la o lucrare cum e sapa, oamenii se 
grupează că așa munca e mai cu spor. Azi muncim la mine, mâine 
mergem la nepot sau la cuscru.

- Ce suprafață aveți ocupată cu cartofi?
-Vreo 18 ari, poate mai bine.
- Dacă recolta va fi bună veți duce cartofi în Valea Jiului?
- Sigur că da. Ce depășește nevoile familiei.
Se spune că, în hrană, cartofii ar fi a doua pâine a românului, putând 

fi preparați într-o mie și una de feluri sau poate mai multe. Dacă pâine - 
pâine vom avea în acest an nu se știe, pe tema respectivă iscându-se 
controverse. Cartofi vom avea oare?

Traian BONDOR•--------—.................... ........- -•

noutate apărute în ultima 
perioadă în creația poetului. 
Sub semnul lui '‘mulțumesc" 
s-a situat cuvântul adresat 
sărbătoritului de dl Gligor 
Hașa, care-i este 
recunoscător confratelui 
pentru foarte multe, între care 
și pentru meritul de a avea un 
univers poetic inconfundabil 
și de a fi creat o capitală a 
scrisului românesc și în 
Hunedoara. Emoționante au 
fost și mesajele tinerei 
generații, membri ai cenaclului 
literar “Catharsis" al Casei de 
Cultură Hunedoara, care și- 
au exprimat bucuria de a-l fi 
cunoscut, admirația pentru 
tinerețea sa spirituală.

Mulțumindu-le prietenilor 
“știuți și neștiuți" ce i-au fost 
alături la “ultima aniversare 
din acest mileniu" și pentru 
căldura lor sufletească, dl Iv 
Martinovici a mărturisit că 
sărbătorește “și peste 50 de 
ani de lucrare a mea în 
poezie". De asemenea, a 
precizat că o viață întreagă, 
cât a putut, a slujit cuvântul, 
lucru pentru care “dă seamă 
în fața oamenilor și a lui 
Dumnezeu". Fiori și atenții, 
fotografii și un pahar închinat 
în cinstea celui care și-a 
marcat trecerea prin viață 
printr-o remarcabilă operă ca 
poet, traducător și prozator 
au încheiat un moment deo
sebit atât pentru aniversat cât 
și pentru prietenii săi.

Viorica ROMAN

Printre comunele din județul 
nostru în care comerțul ocupă 
un loc important se numără și 
Baia de Criș. înainte de '89, doar 
rețeaua magazinelor sătești de 
stat împânzea întreaga zonă. 
Lucru absolut firesc la acea 
vreme, deoarece cooperativele 
de consum dețineau monopolul 
în domeniu.

Referindu-ne la aceeași 
perioadă, mai putem adăuga că 
în cele nouă sate aparținătoare 
comunei funcționau 20 de maga
zine ale Cooperativei de consum 
Baia de Criș, prin urmare existau 
cel puțin două unități în fiecare 

Comerțul la sate
_______________La_____________________

sat. Cu câtva timp în urmă, trei 
sate din cele nouă au trecut sub 
tutela altei comune. în momentul 
de față, în celelalte șase sate 
care au mai rămas precum și în 
comuna Bulzești mai sunt 
deschise doar opt magazine și 
patru unități de alimentație 
publică.

Spațiile încăpătoare ale 
cooperației sunt parțial ocupate 
fie de propriile magazine, fie de 
chiriași, însă o mare parte stau 
nefolosite. Se pare că particularii 
au preferat să-și deschidă maga- 
zine în spații proprii, mai 
restrânse, unii construind chiar 
din temelii sediul firmelor.

Deși atât Cooperativa de 
consum Baia de Criș cât și 
multitudinea de magazine private 
oferă potențialilor cumpărători o 
varietate de produse, populația 
se limitează la a-și cumpăra doar 
strictul necesar. Cele mai 
solicitate produse sunt alimentele 
de bază și rareori articolele de 
îmbrăcăminte. “Puterea de 
cumpărare a scăzut enorm de 
mult și acest lucru se resimte mai 
cu seamă la vânzări. Oamenii 
sunt săraci, iar singura unitate 
din zonă în care se mai lucrează 
este mina Barza. Am sperat, spre 
binele nostru și al populației, că 
vor veni investitorii străini și 
astfel se vor crea noi locuri de 
muncă, aducătoare de venituri", 
mărturisea dna Corina Miță, 
contabil șef la Cooperativa de 
consum Baia de Criș. Dacă 
înainte de '89 fiecare magazin 
avea un anumit profil, acum 
majoritatea s-au cumulat, 
devenind magazine mixte. 
Aprovizionarea acestor unități 
este foarte diversificată, 
acoperind o gamă largă. Cel ce 
pășește pragul unui asemenea 
magazin poate cumpăra atât 
produse alimentare cât și mărfuri 
industriale sau metalo-chimice.

Lista 
stranierilnr 

pentru meciul 
cu Ungaria 
Lista stranierilor ce au fost 

convocați de antrenorul 
federal Victor Pițurcă, pentru 
partida oficială cu Ungaria (5 
iunie) și Azerbaidjan (9 iunie) 
îi cuprinde pe următorii 11: 
Bogdan Stelea, Dan Petrescu. 
Gh. Hagi, Gică Popescu 
Filipescu, Adrian Hie, Denis 
Șerban, Gâlcă, Dorinei 
Munteanu, Moldovan, 
Craioveanu.

Doar că, deși produsele etalate 
în mod plăcut ochiului te îmbie, 
cumpărătorii se limitează la 
strictul necesar. “Magazinele 
sunt foarte bine aprovizionate, 
găsim cam tot ce dorim, numai 
că buzunarul nu ne permite. 
Pensiile sunt de mizerie, banii 
abia ne ajung pentru 
medicamente, pe ce să ne mai 
cumpărăm haine sau pantofi?" 
era de părere dna Ileana 
Crișan. Un alt interlocutor 
afirma că “produsele pe care 
le oferă atât cooperația cât și 
privatizații sunt de calitate, 
proaspete și apropiate ca preț.

Vânzătorii ne întâmpină cu 
amabilitate și ar dori să 
cumpărărm cât mai multe. însă, 
în sărăcia în care trăim suntem 
obligați să ne limităm doar la 
alimentele de bază: ulei, pâine, 
zahăr, făină.”

La ieșire din sat înspre 
Țebea o clădire impunătoare 
prevăzută cu etaj a fost 
construită cu destinația de 
magazin. SC ABC Camaro SRL 
se poate denumi supermarket 
La parter funcționează un 
magazin alimentar extrem de 
bine aprovizionat (dulciuri, 
mezeluri, alimente, fructe, le
gume etc), iar în încăperea de 
alături cafe-barul oferă 
clienților cafea, țigări, sucuri și 
sortimente de băuturi alcoolice. 
Etajul este dedicat raioanelor 
textile, librărie, metalo-chimice 
și articole de uz «asnic. “Ne
am străduit să oferim clienților 
produse diverse, dintre cele 
ce se caută în mediul rur^l. Dar 
oamenii vin mai cu seamă 
atunci când iau salariile sau 
pensiile și cumpără doar 
produsele obligatorii unui trai 
modest. Astfel, marfa în ge
neral nu trece, noi o 
achiziționăm la un preț, inflația 
crește, puterea de cumpărare 
scade și rămânem cu marfa 
nevândută", susținea dl 
Fechete Ivașca, adminis
tratorul societății.

Am observat că și la Baia 
de Criș, ca peste tot într-o țară 
în care impresia de prăbușire 
totală este omniprezentă, 
soarta comerțului este dificilă, 
umbrită de sărăcie. Nu doar 
Cooperativele de consum sunt 
afectate de tranziție, ci și 
magazinele privatizate, chiar 
dacă aprovizionarea este 
variată.

Cristina CÎNDA

î" AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ HUNEDOARA-DEVA

! CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ
' HUNEDOARA-DEVA '
J ORGANIZEAZĂ j

| Curs de perfecționare în activitatea de management, j 
I Condiții de participare la curs:
I - Studii superioare sau medii. ■
j - Cunoștințe de operare PC. ■

| Informații suplimentare la Centrul de Formare Profesională din Deva! 

str. T. Maiorescu, nr. 28, telefon 231101. Zilnicei litre orele 8-13.

Expoziție de 
grafică și gravură

Miercuri, 19 mai a.c., 
Galeriile de artă “Forma" din 
Deva au găzduit, în 
organizarea Filialei Deva- 
Petroșani a Uniunii Artiștilor 
Plastici, vernisajul unei 
expoziții de grafică și gravură. 
Autorii lucrărilor sunt tinerii 
artiști plastici Ana Adam și 
Lăszld Mătyăs, care, deși în 
prezent activează în Timișoara 
și respectiv în Cluj, provin de 
pe meleaguri hunedorene.

Expoziția “aduce un suflu 
nou pe simezele galeriilor 
devene", după cum remarca 
Mircea Bătcă, președintele 
filialei locale a U.A.P., 
surprinzând prin tehnica 
modernă și mai puțin obișnuită 
publicului devean, folosită în 
realizarea lucrărilor. Trăsătura 
comună a acestora ar fi faptul 
că “nu se mai face deosebirea 
tradițională între suport și 

Aspect de la vernisajul expoziției de grafică și gravură; în 
centru cei doi artiști plastici: Ana Adam și Lăszlo Mătyăs.

Foto: Traian MÂNU

Brad

Memorialul Aliman
Sub genericul “Memorialul Aliman", duminică, 23 mai a.c., vor 

avea loc manifestările comemorative dedicate celui care a fost 
loan Aliman, antrenor, om de excepție, descoperitor a zeci de 
talente la cluburile CIF Aliman Brad și Aurul Brad, personalitate 
care și-a dedicat 40 de ani din viață slujirii fotbalului brădean. 
După parastasul de pomenire care va avea loc la ora 9,00 la 
Biserica Ortodoxă Brad, de la 10,00, stadionul brădean va găzui 
un joc între echipele de copii de la Aurul Brad și CIF Aliman Brad, 
pentru ca de la 11,30 să se desfășoare un joc între foștii jucători 
descoperiți de antrenorul Aliman. (C M.)

TRATAM E1MT IM ATU RAL
• Cu plante amestecate în număr de 32;
• Cu ciuperca din Tibet, folosind laptele crud;
• Cu ouă de prepeliță.
Informații telefon 213752.

materialul acestuia pentru a 
crea imagini, obiectul artistic 
rezultat constituind o perfectă 
simbioză între obiect și 
suport”. Se distinge în acest 
sens hârtia creată manual, 
care, prin diverse modalități 
de imprimare, dobândește 
semnificații ce rămân la 
libera apreciere a privitorului 
(lucrările neavând titluri date 
de autori).

Amatorii artei grafice sau 
ai gravurii au prilejul să vizi
teze expoziția de la Galeriile 
“Forma" timp de aproape o 
lună de zile, municipiul nostru 
reprezentând doar unul dintre 
numeroasele repere ale 
“itinerarului" expozițiilor 
personale și de grup ale 
celor doi artiști (membri ai 
U.A.P.), Ana Adam și Laszlo 
Matyas.

toana PLEȘOtANU

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER ■

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 
cu nr. J20/618/1991.

Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali 
de redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL 
POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUT • Departamentul 
reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul 
educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU ■ Responsabil de număr - 
MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată 
- CODRUȚA GOTA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara * Telefoane: 211275, 212157, 225904 
(depozit); Fax 218061

• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria Inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor

Tiparul 
executat 

la 
Tipografia 
“Cuvântul 

liber” 
Deva

deva.iiruc.ro

