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CNH Petroșani luptă împotriva

(RUSALIILE)
In coroana sărbătorilor anului bisericesc, praznicul 

Rusaliilor reprezintă ziua în care s-a început o eră nouă în 
istoria mântuirii neamului omenesc și un nou mod de lucrare 
de mântuire a oamenilor prin Pogorârea și lucrarea 
neîntreruptă a Duhului Sfânt în biserică și în lume.

Mântuitorul a trimis pe Duhul Sfânt și prin El a ridicat 
viața omenească de pe pământ la cer, a făcut din ființe trupești - 
oameni trăitori în cele duhovnicești, din oamenii întunericului 
și ai marții, oameni ai luminii și ai vieții veșnice, din oameni ai

Preot dr. /. O. RUDE ANU

firii să-si diminuezer pierderile

(Continuare în pag. 6)

Activitatea de extracție a 
cărbunelui în Valea Jiului trece 
în acest an prin mari cazne. 
Comparativ cu 1998, Compania 
Națională a Huilei Petroșani 
trebuie să dea un semnal clar 
de schimbare a năravului său 
de macrorisipitoare națională 
de resurse. în termeni econo
mici, aceasta înseamnă o re
ducere a pierderilor cu 20 de 
procente, luând ca reper anul 
trecut. Există și un acord sem
nat în acest sens între sindi
cate și administrație, document

supervizat de ministrul Indus
triei și Comerțului, dl Radu Ber- 
ceanu. De respectarea acestui 
program, s-a spus, depind 
drepturile angajaților companiei, 
salariile din CNH urmând a fi 
legate de cantitatea de huilă 
extrasă și nu de prețurile din 
piață, preciza la începutul anu
lui ministrul Berceanu. Reușita 
în cazul diminuării pierderilor în 
acest an ar fi, totodată, prima 
cărămidă pusă la fundamen
tele unui plan menit să asane
ze în cinci ani pierderile CNH.

Dificultăți enorme, intenții 
lăudabile, soluții lamentabile. Păi 
cum se așteaptă cineva cu 
mintea întreagă ca o firmă 
economică de tipul CNH să-și 
poată diminua ferm și irever
sibil pierderile numai prin stru- 
nirea unor chingi organizato
rice? Pierderi există și la case 
minerești mai mari. Ele sunt 
însă contracarate de programe 
de investiții curajoase. De 
exemplu, în mineritul polonez 
peste 25.000 de angajați au 
fost disponibilizați anul trecut

ca urmare a pierderilor înre
gistrate. Pe de altă parte, în Po
lonia anului 1998, mineritul a 
beneficiat de lucrări de investiții 
în valoare de 300 de milioane 
de dolari. în plus, productivi
tatea muncii a fost mărită prin 
achiziționarea unor utilaje de 
mare performanță, în valoare 
totală de aproape 200 de mili
oane de dolari. S-au creat pre
misele pasului făcut înainte...

A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 6)
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Noi facultăți la Deva
în cursul acestei săptă

mâni, reprezentanți ai Uni
versității Banatului din Timi
șoara s-au întâlnit la Deva cu 
elevi și cadre didactice ale 
Liceului Teoretic “Traian” și 
de la alte licee, dar și cu 
presa locală, pentru a face 
cunoscută oferta celor trei 
facultăți care vor funcționa 
din toamna acestui an în 
municipiul reședință de 
județ.

Este vorba, mai exact, de 
un nucleu al viitoarei filiale 
de-aici a instituției timi
șorene (aflată în al Vlll-lea an

de existență), care, pe 
măsură ce se va dezvolta, 
va deveni Universitatea 
“Sarmizegetusa” Deva, 
după cum preciza decanul 
Facultății de Științe Politice 
și Administrative, Miodrag 
Milin. Deocamdată, absol
venții de liceu pot opta, pe 
lângă facultatea mențio
nată, pentru cele de Limbi 
Străine și Relații Publice și, 
respectiv, de Tehnologia 
Informației.

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 6)

Pe fondul blocajului financiar.

Reparațiile și întreținerile 
cursurilor râurilor se duc 

pe apa “sâmbetei”
Dialogul purtat cu dl ing. Voicu 

Poenariu, director, și dl ing. Leontin 
Grozav, responsabil cu activitatea 
tehnică din cadrul Sistemului de 
gospodărire a apelor Deva, a vizat 
problemele pe care le ridică 
activitatea specifică.

REP.: D-le director, pen
tru început v-aș întreba în ce 
parametri se pot încadra 
valențele activității d-voastră 
de gospodărire a apelor 
județene, în perioada 
scursă din acest an?

V.P.: Principalul parametru s-ar 
numi întârziere. E o poveste ca 
atâtea altele în mediul economic 
autohton în care un operator eco 
nomic nu-și poate desfășura 
activitatea pe motiv că încasarea 
drepturilor sale bănești nu se pro
duce. Nivelul creanțelor ne-a obligat 
ca în primele trei luni din acest an 
să gustăm izul amar al unui șomaj 
temporar. în loc să începem lucrările 
de reparații și întrețineri cursuri de 
apă la jumătatea lui februarie, ne
am apucat de lucru pe la mijlocul lui

aprilie. întârzierea a fost 
accentuată și de faptul că fiind 
obligați să plecăm în șomaj pe 
perioada sezonului rece nu am 
putut face revizia tehnică a 
parcului de utilaje cu care lucrăm, 
manoperă care a trebuit făcută 
în luna martie.

REP.: Ce cuprinde pro
gramul d-voastră de acti
vitate pentru acest an?

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 6)

Războiul din Iugoslavia

Daca așa vor mușchii 
lor planetari...

21 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

| 100 de milioane | 
de lei din vânat !

' După cum ne spunea dl I 
| Otto Wacz, tehnician la Ocolul | 
. silvic Pui, de la începutul anu- . 
I lui și până în prezent, la acti- I 
| vitatea de vânătoare a fost |
■ obținută o producție de peste ■ 
• 100 de milioane de lei, în ex- • 
| dusivitate prin acțiuni de vâ- | 
| nătoare cu turiști străini - ■
■ germani, austrieci, unguri. 1 

I Acum, până la 1 septembrie I 
| a.c., sezonul de vânătoare I 
^este închis. (D.G.)

Spectacol
Miercuri seara, anticipând 

Ziua copilului și marcând sfâr
șitul anului școlar, formații artis
tice ale elevilor au prezentat un 
spectacol de calitate. El a fost 
organizat de Palatul Copiilor 
Deva în colaborare cu Casa de 
cultură Deva, care a asigurat 
spațiul adecvat desfășurării și 
sonorizarea. Programul a inclus 
dansuri și muzică. Momentele 
coregrafice au fost realizate

de 1 Iunie
de formațiile palatului - An
samblul folcloric “Pădureanca”, 
“Corola" (dans modem) și gru
pa de aerobic. Iar partea mu
zicală a fost susținută de corul 
claselor primare de la Liceul 
de Artă “Sigismund Toduță" 
Deva. Spectatorii - părinți și 
profesori -, în număr destul de 
mare, au apreciat ținuta și mo
dul de interpretare ale tinerilor 
artiști. (V.R.)

Departe de a încerca să 
facă vreun gest spre eforturi de 
pace, mai marii peste NATO au 
comandat ca joi noaptea asupra 
Iugoslaviei să fie făcute 740 de 
bombardamente reprezentând 
cele mai numeroase atacuri de la 
declanșarea de peste două luni 
de zile a ostilităților. Ne așteptăm, 
evident, ca în ambițiile lor beli
coase, forțele aliate să doboare 
cât de curând acest trist “re
cord", deoarece așa vor mușchii 
lor planetari.

După ce că chinuie ziua și 
noaptea milioane de oameni paș
nici, luându-le energia electrică și 
apa, ba uneori otrăvindu-le și ae
rul pe care-l mai respiră, fără a 
considera însă (aceasta este 
voința lor, nu?) că ar încălca 
cumva drepturile omului, con
ducătorii NATO se declară în
dreptățiți să-și continue planurile 
războinice, nefăcând nici un fel 
de economie la capitolul rachete, 
bombe, grafit sau la alte materiale

cu rază mare de distrugere. Ne 
așteptăm ca din când în când să 
se mai facă și câte un bilanț al 
"victoriilor" raportate pe front, să 
mai fie cerute scuze pentru 
unele “erori" de ținte, pierderile 
"colaterale" în oameni necontând 
nimic, ca și barbaria de a distruge 
ceea ce au construit câteva ge
nerații de etnie sârbă, albaneză, 
română și ungară împreună.

Peste toate astea mai vine și 
Tribunalul penal internațional de la 
Haga (care numai de obiectivitate 
și oportunitate nu poate fi sus
pectat acum!) acesta punându-l, 
în premieră mondială, sub acu
zație pe președintele iugoslav în 
funcție, Miloșevici, pentru crimă 
împotriva umanității. Să fie oare 
singurul vinovat de ceea ce s-a 
întâmplat în Kosovo? Astfel lu
crurile și eforturile spre pace se 
complică și mai mult, deoarece

Nico/ae TÎRCOB
(Continuare în pag. 6)

Fax 234483
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE! 
X la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an •____________________ .4

• - Doamnă Fi
ricel, v-ați măritat 
fata?

- Oho! De câte 
ori!

Venind in întâmpinarea solicitării clienților băncii in perioada
28 mai -04 iunie 1999

A BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 
' SUCURSALA DEVA

lansează o emisiune do

CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT
cu scadență la 61 de zile 

Și 
DOBÂNDĂ FIXĂ de

78% pe an
• Valoarea unul certificat este de minimum 500.000 lei.

• Operațiunile cu aceste certificate nu sunt supuse comisionarii 
• Dobânda va fi vlratăjp contujcurent la scadență

BANCA TRANSILVANIA
- SUCURSA1.A DIATA -

Str. 22 Decembrie, nr. 42 
Telefon, fax: 232280, 232258 

Voice Teller, Fax Teller: 232850
1. întrucât băncile iși desfășoară activitatea într-o piață care, în ultima perioadă, este recunoscută tot mai des ca 

nesigură și date fiind coordonatele generale ale economiei românești, Banca Transilvania SA practică in mod constant 
o politică prudențială, menită a proteja atât interesele clienților sâi cât și pe cele proprii. în acest sens, respectând 
normele BNR și pe cele proprii. Banca Transilvania SA are constituit fondul pentru rezerva generală pentru riscul de 
credit prin repartizare din profitul brut și provizioane specifice pentru riscul de credit și de dobândă. Valoarea totală 
a rezervelor create în momentul de față, prin diminuarea profiturilor obținute, este de peste 31 miliarde lei, la care 
se adaugă capitalurile proprii și rezervele legale din anii anteriori de peste 194 miliarde lei.

Constituirea acestor provizioane atrage după sine diminuarea până la eliminare a eventualelor riscuri, 
generate de nerambursarea la scadență a unor credite, având efect direct asupra menținerii permanente a 
solvabilității băncii.

2. Banca Transilvania SA se implică in programul de privatizare a societăților comerciale prin:
• oferirea de credite pe termen scurt și mediu pentru cumpărarea de acțiuni și active de la societățile care se 

privatizează;
■ eliberări de scrisori de garanție bancară (pentru o valoare de până la 3% din prețul de ofertă anunțat) drept 

garanție de participare la licitație a ofertanților;
■ eliberări de scrisori de garanție (pentru o valoare de până la 3% din prețul de ofertă anunțat) drept garanție 

de participare la licitație al ofertanților;
■ eliberări de scrisori de bonitate financiară pentru participarea ofertanților la negocierea directă în scopul 

cumpărării de acțiuni.
Principiile permanent urmărite de bancă, ce trebuiesc respectate pentru reușita deplină a unei asemenea 

activități, sunt următoarele:
■ asigurarea transparenței tranzacțiilor;
- stabilirea prețului de vânzare in baza raportului dintre cerere și ofertă;
- asigurarea egalității de tratament între cumpărători;
- aportul in numerar al cumpărătorilor de acțiuni să fie de minimum 20%.
Odată cu aprobarea metodologiei de creditatre și până in prezent au fost privatizate un număr de 27 de 

întreprinderi din Cluj, lași, Sibiu, Oradea, Mureș, Deva, Timișoara, Vâlcea și Pitești. Soldul creditelor curente este 
de peste 40 miliarde lei.
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Sâmbătă
29 mai

TVR I
8.30 Unde este Wally 

(d.a) 9.05 Mica sirenă (d.a) 
11.00 Tânărul Indiana 
Jones și avioanele (f.a. 
SUA ’96) 13.05 Ecranul 
13.35 Scena politică 14.10 
Video-magazin 15.10 
Expres muzical 16.00 
Sarabanda 16.50 Fotbal: 
Rapid-Universitatea 
Craiova 19.00 Camera 
ascunsă 19.30 Jurnal. 
Meteo 20.00 Surprize, 
surprize

TVR 2
8.30 Vorbește-mi 

despre școala ta (do, ul
tima parte) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 O casă la 
Ierusalim (do, ultima 
parte) 10.30 Sinasos, 
satul mutat (do) 11.15 Mo
tive maramureșene 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 
14.00 Trei familii (s) 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 18.00

^Documentar National Geo-

l\. / Duminică 
ir 30 mai 
1 TVR I

graphic 18.55 Filmele 
săptămânii 19.00
Gimnastică ritmică CE de la 
Budapesta (d) 20.30
Teatrul TV
prezintă:,,Cumetrele”

ANTENA 1
8.15 Câinii de mare (d.a., 

ep. 6) 8.40 Hercule (d.a)
9.30 Poveștile prietenilor 

. mei 11.00 Secolul XX 13.00
Pe cont propriu (s, ep. 34) 
13.55 Constelația cinema 
(mag.) 15.00 Burlacul (s, 
ep. 17) 15.15 Fashion Club
15.30 Camila (s, ep.89, 90 
- ultimele ep.) 16.55 Fotbal: 
Divizia A Ursus (d) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete 
și zâmbete (div.) 20.00 
Tentația crimei (thriller SUA 
1997) 21.45 Observator 
22.00 Pretender (s, ep. 52) 
23.00 Mayerling (dramă 
romantică coproducție 
1969)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Povestiri din 
Marea Sudului (s) 9.30 Lois 
și Clark (s, ep. 25) 10.15 
Acapulco Heat (s) 11.00 
ProMotor 11.30 Dosarele 
secrete ale secolului XX

<<

8.30 Mica sirenă (d.a) 
9.05 Kiki Riki Miki (mag. 
pt. copii) 11.00 Viața 
satului 14.30 Video- 
magazin 17.30 Super gol- 
show 18.00 Sarabanda 
19.00 Aproape perfect 
(s, ep. 11) 19.25 Film se
rial 19.52 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Un înger 
de fetiță (co. SUA 1998) 
22.30 Comisarul Wycliffe 
(s, ep. 13)

Bunăstarea litoralului 
croat 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Gimnastică 
ritmică CE de la 
Budapesta
Timpul trecut 
Sportmania 
sportiv)

(d) 18.10
21.30 
(mag.

ANTENA' I

fVR 2
8.30 Casa lui Jean 

Pierre Raynaud (do. CFI 
’93) 9.00 Cronica
Amazoniei (do, ep. 1)
9.30 Arca lui Noe 10.30 
Ferestre spre lume: 
Podurile Parisului (do) 
11.00.Handbal masculin: 
România-Lituania (d)
12.30 TVR lași 14.00 Trei 
familii (s, ep. 18) 14.50 
Miniaturi muzicale 15.00

8.15 Curly, cel mai mic 
cățeluș (d.a) 9.00 Teo și 
Mircea Șou 12.15 Tot 
înainte... soldați în fuste 
(co. Anglia 1968) 14.00 
Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Leonela (s. 
Mexic, ep. 1&2) 19.00 
Observator 20.05 Curtea 
marțială (dramă SUA 
1988) 23.00 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV

Luni
31 mai

TVR I
12.05 Căsuța din prerie 

(s/r) 13.00 TVR Craiova 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții. Rusalii 15.30 
Mapamond (mag. politic) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s. da) 18.10 Sun
set Beach (s) 19.00
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 23.00 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 13.15 Rebelul (s, ep. 
60) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine. Engleză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 52) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 869) 
17.30 La mulți ani, copilărie! 
19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag.) 
20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 37) 22.00 Maeștrii berari 

v_________________________

8.40 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Oamenii 
secolului (do, ep. 13) 
12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 O propoziție 
pe zi 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Ministerul
comediei 15.00 Auto

(dramă Franța, ultima 
parte)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

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. 47) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
50) 16.10 Luz Maria (s. 
Peru, ep. 21) 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s. Mexic, 
ep. 3 & 4) 19.00 Observator 
20.00 Emisiune publicistică 
20.30 Raven (s, ep. 9) 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 
De câte ori ne luăm la 
revedere (r) 13.00 Știrile 
PRO TV 14.30 Planeta 
fantastică (s) 15.00 Oglinda 
timpului (s) 15.30 Familia 
Bundy (s) 16.00 Tânăr și

12.30 Reforma la români 
13.00 Știrile PRO TV 13.30 
Bebe (s, ep. 21) 15.00 
Babylon (s, ep. 2) 15.45 
Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 31) 16.30 Lumea
filmului 17.00 Profashion 
(mag.) 18.00 Dreptul la 
iubire (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Rețeaua (s, ep. 13) 
21.00 Expertul (s, ep. 13) 
21.55 Știrile PRO TV/Știri 
sportive 22.00 Devoratorul 
Raoul (co. neagră SUA 
1982)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme 

seriale (reluări) 14.30 Maria 
(s) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste și putere (s) 
18.45 înger sălbațic (s) 
19.30 Căsuța poveștilor 
20.15 Celeste se întoarce 
(s) 21.00 Minciuna (s, 
ep.58) 22.00 Milady (s) 
23.00 Fotbal Campionatul 
Spaniei

Și

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)

Marele Premiu de For
mula 1 al Spaniei (d) 18.00 
Dreptul la iubire (s, ep. 
149) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 
39) 21.00 De câte ori ne 
luăm la revedere (dramă 
SUA 1986) 23.1 5
Procesul etapei

ACASĂ
7.00-1 2.45 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Acasă la Monica Anghel 
14.45 Motown 15.15 Arca 
lui Noe (s) 16.00
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța
poveștilor 19.30 Jackie 
Collins: Hollywood 20.00 
Milady (s) 23.00 Galeriile 
„Scruples” (f. SUA 1980)

PRIMĂ TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 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

neliniștit (s) '16.45
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV 18.00 Dreptul la 
iubire (s, ultimul ep.) 18.45 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Cameleonul 
(thriller SUA 1995) 22.30 
Dharma și Greg (s, ep. 12)

AGASA
7.00-12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 
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. 60) 21.50 
Milady (s) 22.45 Miracolul 
(dramă Irlanda 1991)

PRIMA TV
7.00 Sport Magazin 9.00 

Capsula de oxigen 13.00 
Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 19.00 Camera 
ascunsă (div.) 19.30 Viper 
(s, ep. 36) 20.20 Brooklyn

12.00 Legături de familie^ 

(s) 12.30 Sport Magazin 
14.00 Apel de urgență
14.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep.17) 15.30 
Dosarele Y (r) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Viper (s, ep. 34) 
20.00 Crocodile Dundee II 
(f.a. SUA/Australia 1988) 
22.00 Real TV

HB®
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s) 
11.00 Dragă, am micșorat 
copiii! (s) 11.45 Steel (f.a. 
SUA 1997) 13.30 Sabrina 
(co. romantică SUA 1995)
14.45 American Perfekt 
(dramă SUA ’97) 17.30 
Prima lovitură a lui Jackie 
Chan (f.a. SUA 1996)
20.30 Al cincilea elemenl 
(f. SF Franța/SUA 1997)
22.45 Totul despre sex (s, 
er.)

PRO TV - DEVA
07.20-08.20 “Ghici cine 

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

Pro!

(s)14.00 Cinemagia^ 
14.30 Conflict de 
interese I (dramă SUA 
1991) 16.00 Conflict de 
interese II (dramă SUA 
1991) 18.00 Știri 19.00 
Viper (s, ep. 35) 20.00 
Mandat pentru crimă 
(f.a. SUA 1990) 22.00 
Frasier (s, ep. 45)

HBG»
10.00 Cine știe 

câștigă (dramă SUA 
1994) 12.15 Franklin 
(d.a) 12.45 Din junglă în 
junglă (co. SUA 1997)
14.30 Concert Yanni 
Tribute 16.00 Pericol 
iminent (thriller SUA 
1994) 18.15 Foamea (s) 
18.45 Diavolul în rochie 
albastră (f.a. SUA 1995)
20.30 Tatăl miresei 2 
(co. SUA ’95) 22.15 
Ultimul Don (dramă SUA 
1997) 0.30 Un chef de 
pomină (tragi.comedie 
SUA ’97)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 "No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena

South (s) 21.15 Dosarele'' 
Y 22.10 Real TV 22.20 Știri 
23.00 Ultima ediție

10.00 Cimitirul viu (hor
ror SUA 1988) 11.30 
Prințesa de culoare (co. 
SUA 1997) 13.30 Lumea 
Evei (dramă SUA 1997) 
14.45 Teren primejdios 
(dramă SUA 1996) 16.15 
Totul despre sex (s) 16.45 
...La prima vedere (co. 
romantică SUA 1995) 
18.15 Răsărit de soare 
(thriller SUA 1993) 20.30 
Picasso, artist și demon 
(dramă SUA 1996) 22.30 
Crash (dramă er. SUA 
1996)

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 comei- 
cial PRO TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale 
_________________________ X

Perioada 29 - 31 mai

O Berbec
Problemele materiale, 

deciziile de a investi ar fi 
bine să le amânați. Fiți 
prudent și în privința 
planurilor de viitor. 
Duminică, doamnele se 
ocupă mai mult de 
partener și de copii. Aveți 
șanse mari la locul de 
muncă dar nu vă place să 
riscați. Partenerul vă ajută 
dar nu suportă starea dv. 
schimbătoare.

3 Taur
Cântăriți mai puțin 

lucrurile șl fiți mai curajoși și 
mai înțelegători cu prietenii 
și colegii. O zi ideală pentru 
rezolvarea problemelor 
stringente e duminică. Cei 
care au parteneri trebuie să 
se gândească și la nevoile 
acestora. Relația cu 
partenerul e tot mai 
promițătoare. în muncă sunt 
eșecuri și succese, în 
schimb vă surâde norocul în 
câștigarea unei sume de 
bani.

O Gemeni
Doamnele, deși au mai 

mult de lucru, au o zi bună 
sâmbătă când petrec mai 
mult timp cu cei dragi. 
Duminică vă puteți bucura 
de orice, vă rezolvați 
probleme personale. 
Sunteți veseli, deci fiți mai 
indulgent cu ceilalți. 
Săptămâna începe fără 
evenimente deosebite, 
ceea ce vă permite să vă 
revizuiți planurile de viitor.

O Rac
Vă surâde nu doar 

partenerul ci și norocul. 
Scăpați de griji, îi învingeți 
pe cei ce v-au 
obstrucționat profesional. 
Un cămin liniștit încercați 
să realizați duminică. Cei 
ce n-au partener speră să- 
I găsească în persoana 
nou cunoscută. Un calm 
relativ vă așteaptă la locul 
de muncă. Material, ați 
avut și situații mai bune ca 
acum și veți mai avea.

O Leu
Păstrați-vă calmul, 

chiar dacă încercările de a 
calma spiritele par 
zadarnice, bârfele și 
informațiile false vă 
creează neplăceri. Atenție 
cui acordați încredere! 
Nativii primei decade sunt 
mai agitați duminică. 
Lăsați planurile importante 
pentru alte zile, respectați 
legea. Discuții cu 
partenerul luni pe tema 
cheltuielilor mari.

O Fecioară
Depășiți starea de 

pesimism. V-ați regăsit în 
planul muncii, dar nu se 
arată schimbări în situația 
materială. Duminică mulți 
încearcă să vă schimbați 
ritmul de viață obișnuit. 
Nu-i lăsați să vă conturbe 
liniștea și disciplina! Nu vă 
destăinuiți ideile, să nu vi 
se fure. Luni nu vă lăsați 
descurajați, nu contați pe 
ajutoare, fiți mai vicleni și 
nu munciți prea mult.

□ Balanță
Pretențiile prea mari nu 

vă aduc satisfacții. 
Mulțumiți-vă deci cu lucruri 
mai mărunte. Legăturile

amoroase și prieteniile 
trebuie duse pe 
sprânceană, duminică. 
Cu sinceritate veți 
recunoaște că multe 
legături nu funcționează 
de mult așa cum v-ar 
plăcea. Ar fi timpul să le 
puneți capăt. Doamnele 
mai vârstnice sunt luni 
foarte curioase. Ceilalți 
sunt energici și activi.

O Scorpion
Gândiți în linii mari, 

ignorând amănuntele. 
Vă așteaptă o petrecere 
pe cinste. Duminică e 
bine să căutați anturajul 
femeilor Leu, alături de 
care veți uita de toate. 
Renunțați la pesimism și 
veți descoperi cum 
poate fi omul când are 
încredere în el. Trebuie 
să știți când și cum să 
acționați pentru a obține 
succese.

3 Săgetător
Dacă atmosfera 

familială e mai încordată 
ca de obicei, se impune 
un factor declanșator. 
Ascunzând “amănunte” 
importante, puneți paie 
pe foc. Relația cu 
partenerul devine foarte 
importantă duminică. Nu 
suportați prea mult 
situațiile incerte. 
Singuraticii se pot gândi 
la căsătorie. Nu reușiți 
să tăinuiți noua relație și 
vă rușinați. Vă riscați 
locul de muncă datorită 
“lejerității” activității dv.

O Capricorn
Fiți prevăzători în 

afaceri și partenerii nu vă 
pot trage pe sfoară. 
Problemele de acasă și 
cele materiale se rezolvă 
liniștitor, ieșiți biruitori 
dintr-o situație neplăcută. 
Neatenția vă poate aduce 
dezamăgiri duminică. 
Atenție la alegerea 
partenerilor și la tendința 
dv. spre ceartă. Femeile 
sunt înverșunate luni 
chiar dacă știu că n-au 
dreptate.

O Vărsător
E greu să vă 

descurcați fără ajutor. 
Cereți și-l veți primi, 
dacă renunțați la orgoliu. 
Fiți prudenți duminică și 
nu vă lăsați înduplecați 
de lingușeli. Prin 
fermitate scăpați de 
“binele” pe care vi-l fac 
dușmanii. Sunteți plini 
de idei și gata să vă 
sacrificați pentru firmă 
și de aceea sunteți bine 
văzuți, puteți profita, dar 
cu mult bun simț.

3 Pești
Alintați-vă partenerul 

și pe cei dragi, căci 
dragostea și bunătatea 
sunt întotdeauna 
răsplătite. Duminică 
nimic nu merge cum ar 
trebui, puteți avea 
conflicte în familie. Cu 
răbdare multă puteți 
evita furtuna. Nu uitați să 
faceți o surpriză plăcută 
copiilor. Orice problemă 
puteți rezolva luni. 
Ascultați-vă instinctul și 
fiți întreprinzători. Acum 
e momentul să planificați 
nunta.
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Nemulțumirea unor acționari de Ia
9 9

Agromec Ilia 
la sută din acțiuni unui domn 
care vine de la pădurile din 
Harghita-Covasna. Nu știm 
prea multe despre planuri și 
intenții, dar suntem mirați că 
obiective cum sunt la Ilia:

Adresându-se redacției 
ziarului nostru, unii acționari de 
la fostul SMT, actualmente SC 
Agromec Ilia, aduc în atenție 
unele aspecte legate de 
privatizare, față de care își 
exprimă indignarea și 
nemulțumirea. în scrisoare se 
spune că peste 500 de 
acționari - în mare parte 
proprietari de pământ din zonă 
- și-au depus cupoanele 
pentru privatizarea acestei 
unități, crezând în faptul că vor 
beneficia de unele avantaje în 
lucrarea pământului, inclusiv 
de dividende.

Decepționați de ceea ce se 
întâmplă, în scrisoare se arată 
că: “Ne-am înșelat amarnic, 
fiindcă mai ales în zona Dobra 
tractoriștii nu-și văd de treabă. 
Ca tot omul am sperat în mai 
bine. Acum. însă totul s-a 
năruit, căci FPS a vândut 70

C£ ££-A ADUJ
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administrație și ateliere, cu 
spații unde se reparau com
bine din tot județul, încălzire, 
forță electrică, peste 500 mp 
construcții - toate pe o 
suprafață betonată de 2 ha, la 
care se mai adaugă și alte 
spații acoperite și terenuri la 
secțiile din Ilia, Zam, Burjuc, 
Sălciva, Ohaba, Roșcani, 
Lăpugiu - s-au vândut, după 
cum rezultă, cu mult sub 
valoarea reală". Ca dovadă se 
face precizarea că numai la

Dobra- există atelier 
specializat, depozit de 
carburanți, platformă de 2000 
mp betonată, iar valoarea 
utilajelor casate și necuprinse 
în dosarul de vânzare este 
destul de ridicată, estimându- 
se că tot patrimoniul unității 
depășea două miliarde de lei.

în finalul scrisorii se spune 
că: “Vă rugăm să faceți cumva 
ca FPS-ul care distruge țara 
să nu-și bată joc de noi, 
atrăgând atenția organelor în 
drept să intervină măcar în 
ceea ce privește reevaluarea 
așa cum este dată prin lege în 
anul 1998, aducând bunurile 
respective la valoarea reală, 
să se facă inventarul a tot ce 
este în plus și ce este cuprins 
în dosarul de vânzare”.

Fără a face alte comentarii, 
merită ca situația relatată să 
fie analizată și soluționată cu 
toată atenția cuvenită. (N.T.)

99CRISTAL DE ARMINDENI”
Ediția a IX-a a festivalului - 

concurs “Cristal de 
armindeni” din Petrila și-a 
desemnat laureații, la 
desfășurarea sa participând 
un public foarte numeros. 
Festivalul a fost organizat de 
Consiliul local Petrila în 
colaborare cu sindicatele 
libere ale minelor Lonea și 
Petrila și al Preparației Petrila, 
cu sprijinul logistic al Centrului 
de Conservare și Valorificare 
a Tradiției și Creației Populare 
a județului Hunedoara.

Dl Vasile Molodeț, directorul 
centrului, aprecia faptul că “în 
actuala conjunctură s-au găsit 
resurse umane și materiale 
pentru a face un asemenea 
festival." Organizarea a fost 
bună și de festival s-ar fi 
bucurat mult mai multă lume 
dacă ploaia nu ar fi împiedicat 
desfășurarea lui în aer liber. 
Pentru această realizare 
merită felicitări Consiliul local, 
consilierii care au aprobat 
fondurile și au fost prezenți pe

toată durata festivalului, mai 
ales comisia pentru cultură, în 
frunte cu președintele ei, dr. 
Edmond Tecar.

Festivalul județean “Cristal 
de armindeni”, care urmărește

promovarea talentelor reale din 
rândul amatorilor (nu este 
pentru cei care au trecut la 
statutul de profesioniști), a 
reunit în acest an peste 150 de 
concurenți, tineri interpreți și 
creatori. Concursul de 
interpretare a durat 6 ore, alte 
2 ore de spectacol fiind oferite 
publicului de gala laureațilorși 
recitalurile invitaților.

Dupăjurizare, s-au acordat 
mai multe premii în cadrul celor 
4 secțiuni ale festivalului. Cele 
mai multe s-au primit la dans 
modern și muzică ușoară. La 
dans modern laureații sunt 
grupurile “Project dance” 
Petroșani - marele premiu;

“Noua generație” Petrila - I; 
“Conection” Casa de cultură 
Hunedoara - II; “Dinamic” 
Călan - III; “Amicii” Lupeni - 
mențiune; “Rouă dimineții” 
Petrila - premiul Societății 
AMBAVI Telecom (TV Cablu). 
Pentru interpretare la muzică 
ușoară au fost răsplătiți cu 
premii: Linda Baban (Vulcan) 
-1; Ivona Sebeși (Petroșani) - 
II; Adriana Bică (Petroșani) - 
III; Cătălin Valea (Petroșani)- 
premiul oferit de dl Teodor 
Meleșcanu, președintele ApR; 
grupul vocal “Echo” Vulcan - 
premiul AMBAVI Telecom. De 
valoare sensibil apropiată, 
Elena Daniela Sgondea 
(Orăștie) și Oana Georgescu 
(Petroșani) s-au clasat 
amândouă pe primul loc la 
concursul de poezie. Și la 
muzică folk s-a acordat un 
singur premiu - al treilea - lui 
Daniel Nicolaescu din 
Petroșani. Felicitări 
câștigătorilor și, deopotrivă, 
celor care au făcut posibil 
acest eveniment cultural!

Viorica ROMAN

Centru de afaceri pentru întreprinzători
în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 

local al municipiului Deva din data de 24 mai 
a.c. s-a dezbătut proiectul de hotărâre referitor 
la organizarea în Deva a unui Centru de afaceri 
pentru întreprinzători. Conform acordului de 
împrumut dintre Guvernul României și Banca 
Mondială este necesar să fie create asemenea 
centre a căror finanțare este realizată direct 
din fondurile de la B.M., precum și din sume 
provenite din bugetul local, în limita veniturilor 
proprii. Centrul de afaceri pentru întreprinzători 
va fi organizat de către Consiliul local împreună 
cu Agenția națională pentru dezvoltarea și 
implementarea programelor de reconstrucție 
a zonelor miniere. Va fi amenajat într-una din 
incintele miniere rămase disponibile ca urmare 
a închiderii unor mine și cariere. Respectivul 
spațiu va fi transferat din domeniul public al 
statului în domeniul public al municipiului Deva.

Realizarea centrului presupune repararea 
și recompartimentarea construcțiilor în cadrul 
unei incinte miniere, organizarea în sediul so
cial administrativ a unui incubator de afaceri și 
a unui centru de consultanță, precum și 
punerea la dispoziție a celorlalte construcții din 
respectiva incintă, dezvoltându-se în acest fel 
activități de producție. Centrul se adresează 
personalului disponibilizat din industria minieră, 
aici existând posibilitatea creării a până la 500 
de locuri noi de muncă.

Programul „Diminuarea impactului social în 
zonele miniere", din cadrul acordului cu B.M., 
program care prevede efectiv înființarea 
Centrelor de afaceri pentru întreprinzători, se 
va derula pe o perioadă de 5 ani, urmând ca 
apoi centrele să rămână consiliilor locale din 
localitățile unde există, transformându-se în 
centre de profit.

Andrei NISTOR

Găselniță pentru salvarea bugetului
Mult dorita și solicitata 

autonomie locală s-a dovedit 
în cele din urmă a fi o armă cu 
două tăișur. unele orașe mari, 
puternice din punct de vedere 
economic, au beneficiat în 
acest an de bugete locale mai 
bogate ca în alți ani, putând 
astfel aloca sume importante 
pentru investiții. îrf schimb, 
multe localități din mediul rural, 
lipsite de aportul financiar al 
impozitării unor agenți 
economici, au bugete la limita 
falimentului. Deja Primăria 
comunei Bunila și-a închis 
porțile din cauza falimentului, 
și se pare că și alte comune 
(Balșa, de exemplu) vor fi 
nevoite să ia această măsură 
cât de curând, dacă nu vor 
primi fonduri de la bugetul 
central.

Și bugetul local al comunei 
Romos este foarte “subțire” în 
acest an. în ședința de 
aprobare a bugetului, membrii 
Consiliului local au fost 
asemenea unor acrobați pe 
sfoară, foarte atenți cu 
împărțirea banilor pentru a nu 
cădea în “plasa falimentului”. 
Dar oricum au dat-o, oricum au 
sucit-o, oricâte economii au 
încercat să facă, bani pentru

continuarea investiției de 
introducere a gazului metan tot 
n-au găsit! “Anul trecut 
investiția a fost finanțată (cu 
800 milioane lei) de la bugetul 
central. Dar în acest an nu ni 
s-a mai alocat nici un leu. Le- 
am solicitat oamenilor sprijin și 
o parte a cheltuielilor o vor

£» ionics se
viniHe 

pentru 
introducerea

gasului
susține ei. Dar chiar cu acest 
sprijin al populației tot mai 
avem nevoie de 1,5 miliarde de 
lei pentru finalizarea lucrărilor” 
- ne spune dl loan Arion 
Purcariu - viceprimarul 
localității.

Descurcăreți, ca mai toți 
românii, membrii Consiliului 
local Romos nu s-au resemnat 
și în cele din urmă au găsit 
soluția pentru continuarea 
investiției. S-a hotărât 
transformarea pădurii de la

Ciungu Mare - Tomnatec în 
pășune și vinderea lemnului 
de aici (70 ha de pădure) 
pentru a obține banii necesari 
finalizării lucrărilor de 
introducere a gazului. "Oricum 
pădurea de acolo se 
deteriorează și e ajunsă la 
stadiul de exploatare” - 
justifica hotărârea consilierilor 
viceprimarul loan Arion 
Purcariu. S-a comandat deja 
un studiu de specialitate unei 
firme de profil din Timișoara. 
Odată cu finalizarea acestui 
studiu se va începe 
exploatarea efectivă a pădurii. 
Se speră astfel ca prin banii 
obținuți rețeaua de gaz să 
ajungă în sfârșit în cele 300 - 
350 de case ale oamerfilor din 
Romos.

într-un fel găselnița 
consilierilor din Romos e 
apreciabilă, ea fiind 
salvatoare. Dar oare câte ierni 
s-ar fi încălzit oamenii din 
Romos cu lemnele din acea 
pădure?! Pe de altă parte nu 
e oare grav că am ajuns atât 
de săraci încât să vindem 
“plămânul viu al țării” pentru a 
... pune o "plombă”?

Ciprian MARiNUȚ
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In două zile -
71.872.200 de lei 

prejudiciu
Trei indivizi fără nici o ocupație 

din Petroșani au reușit ca doar în 
două zile să prejudicieze SC 
..Umirom" SA din localitate cu 
71.872.200 de lei. Este vorba de 
Cristinel Dorel Matras, 24 de ani. 
Ștefan Sardi, 31 de ani și leno Dorel 
Matras, 27 de ani.

Acestora polițiștii le-au 
documentat că din incinta firmei 
amintite au furat 18 cilindri hidraulici. 
8 dintre aceștia i-au valorificat la o 
unitate de colectare a fierului vechi, 
iar pe ceilalți i-au abandonat.

Cu semnături 
Falsificate

La Hunedoara, doi angajați ai 
SC „Siderurgica” SA s-au făcut de 
băcănie.

Costel Hlubik, 33 de ani și 
Constantin Enescu, 40 de ani - 
falsificând semnăturile a doi giranți, 
au ridicat de la Casa de ajutor a 
unității 4.000.000 lei.

A „spart" Casa 
Parohială

Un recidivist din Uricani, fără 
nici o ocupație, este din nou
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cercetat de polițiști. Aceștia au 
stabilit că Dumitru Stoian, 44 de 
ani, a pătruns prin spargere în 
incinta Casei Parohiale 
Romano Catolice din Vulcan. 
De aici Dumitru a furat bunuri 
în valoare de 1.300.000 de lei.

De remarcat că în această 
acțiune, spărgătorul a fost 
însoțit de fiica sa de 13 ani.

Cu toporul unul 
asupra altuia 

într-o după amiază, între soții 
Alexandru și Viorica Mîrza din 
Petrila a izbucnit o ceartă. Cei doi 
sunt pensionari, iar conflictul a fost 
generat de consumul de alcool. La 
un moment dat Alexandru pune 
mâna pe un topor și, cu coada 
acestuia, își lovește nevasta în cap.

Profitând de starea de ebrietate 
în care se afla bărbatul, femeia îi 

smulge toporul din mâini și-i aplică 
mai multe lovituri, care îl aduc în 
stare de comă.

A fost nevoie să fie urgent 
internat la Spitalul Municipal 
Petroșani, iar măsurile penale 
urmează a fi luate după concluziile 
medicului legist.

Arestațif
Recent au fost arestați Marin Lita, 

28 de ani, și Dorin Liviu Chisea, 31 
de ani, ambii din Ilia și ambii angajați 
la Districtul CFR L3 Deva.

De la tocul de muncă, cei doi au 
sustras diferite piese în valoare de 
18 milioane de lei.

Tâlharul clin stația»

de autobuz
Aflându-se într-o stație de autobuz 

din apropierea Stației CFR Geoagiu, 
Moise Gheorghița, de 50 de ani din 
Avrig, județul Sibiu - a fost atacat de 
un necunoscut care l-a deposedat de 
4.100.000 de lei, după care a dispărut.

La scurt timp, polițiștii din Orăștie 
și de la Postul de poliție Geoagiu au 
reușit să identifice și să rețină tâlharul. 
El se numește loan Bucur, are 30 de 
ani, iar de loc este din Aurel Vlaicu. S- 
au recuperat 3.500.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara
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Cercetâtori'f români au descoperit o posibilă 
metodă de tratare a cancerului și a îmbătrânirii
Cercetătorii români au des

coperit, după două luni de stu
diu, cu ajutorul unui medica
ment oferit de americani, o 
posibilă metodă de tratare a 
cancerului și a procesului de 
îmbătrânire.

Medicamentul Anticort 
(TM), folosit în SUA din 1987, 
experimental, în tratamentul 
SIDA și al bolii Alzheimer, a 
fost testat de o echipă de la 
Institutul de Oncologie și In
stitutul Pasteur din București, 
condusă de dr.Nicolae Voicu- 
leț. Cercetătorii români au ob
servat că medicamentul a spo

rit cu 75 la sută durata de viață a 
celulelor cultivate in vitro, semn 
că unele mecanisme moleculare 
implicate în îmbătrânirea 
celulelor pot fi controlate.

Dr.Voiculeț afirmă că rezul
tatele pot fi extrem de folositoare 
în studierea mecanismelor mo
leculare ale cancerului și permit 
chiar elaborarea unei strategii de 
tratament. El a precizat că a fost 
pusă în evidență o enzimă care 
permite refacerea și dezvoltarea 
celulelor canceroase, enzimă 
care lipsește în cazul celulelor 
normale. Tratamentul ar fi pus la 
punct dacă s-ar anula posibili

tatea de refacere a celulelor 
canceroase, conferind-o în 
schimb celor normale.

Cercetările recente asupra 
procesului de îmbătrânire 
oferă, de altfel, multe informații 
cu privire la cancer. Cerce
tătorii de la Columbia 
University din New York au 
anunțat, săptămâna trecută, că 
au descoperit o enzimă, se
cretată de viermi, care le mă
rește acestora durata de viață, 
descoperire care sporește spe
ranțele privind un tratament al 
bolii Alzheimer și al altor boli 
legate de procesul îmbătrânirii.

------------------------------------------------------------------------- <,

Agenții economici vor fi obligați să organizeze 
evidențe la zi ale obligațiilor de plată și ale creanțelor

Agenții economici, indife
rent de foma de organizare și 
tipul de proprietate, vor fi obli
gați să organizeze o evidență a 
obligațiilor de plată și a cre
anțelor, pe scadențe, către 
orice creditor, respectiv orice 
debitor, după caz, a stabilit 
Guvernul, printr-o ordonanță de 
urgență aprobată de curând. 
Ordonanța instituie obligati
vitatea ținerii evidenței obli
gațiilor de plată, pe scadențe, 
precum și a intrării în sistemul 
de compensare ce se aplică de 
către Institutul de Management

și Informatică (IMI) din cadrul 
Ministerului Industriei și Comer
țului. Această evidență urmează 
să se actualizeze zilnic.

Persoanele juridice vor în
tocmi situația sumelor restante 
mai vechi de 30 de zile către 
orice creditor, respectiv de la 
orice debitor. Agentul economic 
va menționa unele elemente de 
identificare a calității de debitor 
(creditor), precum codul fiscal al 
debitorului sau creditorului, va
loarea facturii, volumul creditelor 
nerambursate către bănci, cel al 
debitelor către bugetul de stat și

bugetele locale etc. Evidențele 
se vor organiza în termen de 
15 zile de la data intrării în 
vigoare a acestei ordonanțe.

Situația sumelor restante 
se va depune la IMI în termen 
de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a ordonanței de ur
gență, în vederea includerii în 
procedura de compensare a 
datoriilor neplătite la scadență, 
conform procedurii legale.

Nerespectarea acestor 
prevederi se pedepsește cu 
amendă de la 5 la 50 milioane 
lei.

MEZZOSOPRANA ELENA CERNEIA 
PRIMIT TITLUL DE DOCTOR HONORIS
CAUSA AL UNIVERSITĂȚII DE MUZICĂ
Mezzosoprana Elena Cer- 

nei a primit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universității 
de Muzică din București. Cere
monia, care s-a desfășurat în 
sala de concerte a Conser
vatorului, a început cu un 
Laudatio rostit de prof. univ. dr. 
Grigore Constantinescu, secre
tarul științific al Senatului in
stituției. Până în prezent, Uni
versitatea de Muzică din Bu
curești a mai acordat titlul de 
Doctor Honoris Causa lui Sir 
Yehudi Menuhin, pianistului 
Valentin Gheorghiu și com
pozitorului Pascal Bentoiu.

Celebra mezzosoprana, 
acum în vârstă de 75 de ani, a 
declarat pentru MEDIAFAX: 
“Vreau ca acest titlu, pe care I- 
am primit de ziua Sfinților îm
părați Constantin și Elena, pro
tectorii României, să fie un 
ajutor în munca mea de a-mi 
apăra țara”. Una din preocu
pările majore ale artistei este 
ecologia și sensibilizarea in- 

t stituțiilor internaționale pentru a

crea, în România, un centru 
ecologic pentru producerea 
oxigenului.

Elevă a profesorului 
Constantin Stroescu, Elena 
Cernei a debutat la 2 decem
brie 1951, într-un concert cu 
Requiem-ul de Mozart, susținut 
la Ateneu, sub bagheta lui Con
stantin Silvestri. A cântat ală
turi de cele mai mari voci ale 
secolului, pe toate marile 
scene lirice ale lumii: Opera 
Metropolitan din New York, 
Scala din Milano, operele din 
Paris, Barcelona, Moscova, 
Berlin etc. Spectacolele în care 
a cântat au beneficiat de în
drumări regizorale de prim 
rang: Franco Zefirelli, Jean 
Pierre Ponnelle sau Herbert 
von Karajan. Elena Cernei a 
realizat una din cele mai va
loroase înregistrări din istoria 
Metropolitan-ului, cu opera 
"Aida” de Verdi, având ca par
teneri de scenă pe Franco 
Corelli, Sherill Milnes și 
Leontyne Price.
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PENTRU UN PARTENER1AT
PROFESIONAL

Companiile publice de radio 
din Balcani și-au exprimat, la 
finalul întâlnirii lor de la Poiana 
Brașov, acordul de principiu în 
legătură cu promovarea și dez
voltarea unor formule de parte- 
neriat profesional, pentru copro
ducție, emisiuni duplex sau 
multiplex.

Parteneriatul este rezultatul 
lucrărilor reuniunii companiilor 
publice de radio din Balcani, 
urmând ca și televiziunile publice 
din regiune să adere la comu
nicat și să îl completeze cu punc
tele de vedere proprii.

Participant», reprezentanți 
ai radiourilor și televiziunilor 
publice din Balcani, sunt de 
acord ca până la 15 iunie să se 
constituie un Comitet Consul
tativ și au stabilit că data limită 
a trimiterii propunerilor privind 
colaborarea lor să fie 15 sep
tembrie, se arată în comuni
catul dat publicității la sfârșitul 
lucrărilor.

Organizațiile publice de 
radio consideră că acest parte- 
neriat ar putea fi o contribuție 
importantă la stabilitatea și 
pacea în regiune și în Europa.
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Mariet este die vânzare

Un grup de jurnaliști străini a vizitat România, în cadrul unui 
program de promovare turistică

Fostul atelier al pictorului 
francez Edouard Manet, unde 
artistul a realizat cele mai im
portante lucrări ale sale, este 
de vânzare, informează AFP. 
Un mic anunț publicat săp
tămâna aceasta, însoțit de o 
fotografie, prezintă imobilul din 
sudul Parisului ca “o locuință 
de 230 de metri pătrați, cu 
două nivele, foarte convenabil 
pentru o profesiune liberală 
(atelier de 83 de metri pătrați, 
trei camere, bucătărie, baie, 
dependințe)".

Manet s-a instalat în acest 
imobil în 1872, pe vremea când 
cartierul Europa era un vast șan
tier. De la fereastra atelierului el 
vedea trenurile plecând din gara 
Saint-Lazare, imagine care l-a 
inspirat pentru tabloul “Le chemin 
de fer”.

Tot în acest atelier, Manet a 
organizat o expoziție cu picturile 
sale după ce juriul Salonului de 
Artă din 1876 i-a respins două 
lucrări. în prezent, atelierul ete 
folosit ca sală de dans. Prețul de 
vânzare este de 83.500 dolari.

Un număr de 13 reprezen
tanți ai mass media internațio
nală, jurnaliști ai unor presti
gioase publicații, posturi de radio 
sau canale de televiziune din 
Statele Unite ale Americii, Ger
mania și Italia au fost, timp de 
aproximativ o săptămână, oas
peții României, în cadrul unui 
program de promovare a zonelor 
turistice din țară.

Jurnaliștii au participat, în 
perioada 15-21 mai, la un cir
cuit turistic organizat de Oficiul 
de promovare a Turismului și 
Agenția de publicitate BV/ 
McCann Erickson în princi
palele zone situate pe banda 
de totalitate a eclipsei: Bu
curești, Valea Prahovei, Bra
șov, Sibiu, Valea Oltului,

Rîmnicu Vîlcea. Parte integrantă 
a campaniei de promovare a 
programului Eclipsa '99, circuitul 
a avut ca principal obiectiv pro
movarea României ca destinație 
turistică și loc privilegiat, de unde 
ultima eclipsa totală de soare a 
acestui mileniu poate fi obser
vată în punctul ei maxim. Cir
cuitul a inclus vizitarea unei 
game cât mai variate de obiec
tive, semnificative pentru reliefa
rea potențialului turistic, istoric, 
cultural și religios al României: 
Castelele Peleș, Pelișor și Bran, 
Palatul Cotrdceni, Muzeul 
George Enescu și Muzeul Etno
grafic de la Bujoreni, Biserica 
fortificată din Prejmer, Biserica 
Neagră, Mănăstirile de la 
Bistrița, Horezu și Curtea de

Argeș și câteva structuri de 
cazare din aceste zone.

Interesul manifestat de jur
naliștii străini s-a îndreptat cu 
precădere spre stadiul privatizării 
turismului românesc și al inves
tițiilor străine în turism, ofertele 
turistice (prețuri, condiții de ca
zare și masă), turismul religios și 
agro-turismul, programele 
“Eclipsa '99" și “Milenium". “Am 
fost plăcut impresionat să văd că 
țara dumneavoastră este decisă 
să desfășoare o campanie pro
fesionistă pentru a-și promova 
imaginea turistică”, a declarat 
Don Bonhaus, vicepreședintele 
Federației Internaționale a Zia
riștilor de Turism din SUA.

în opinia lui Zânei 
Fruchtmann, redactor la postul

de radio Deutsche Welle, cam
pania de promovare a Româ
niei ca destinație turistică este 
necesară și binevenită, dar ea 
trebuie dublată de un efort fi
nanciar susținut, orientat mai 
ales spre dezvoltarea infra
structurii și îmbunătățirea ser
viciilor oferite de personalul 
hotelier.

îndreptându-și atenția că
tre ultima eclipsă totală de 
soare a acestui mileniu și către 
România ca “țară a eclipsei”, 
Franco Foresta Martin, redac
tor la Corriere della Sera, a 
apreciat că întreaga campanie 
de promovare a programului 
“Eclipsa '99” aduce un plus de 
imagine României ca destinație 
turistică.

Johannes Rau a fost ales 
președinte al Germaniei

Social-democratul Johannes 
Rau, în vârstă de 68 de ani, a fost 
ales în funcția de președinte al 
Germaniei, în cel de-al doilea tur 
de scrutin, informează AFP. Rau 
a obținut 690 de voturi pentru 
dintre cele 1.338 de voturi po
sibile, respectiv cu 20 de voturi în 
plus față de majoritatea absolută 
necesară. în primul tur lui Rau i- 
au lipsit 13 voturi.

Candidatul opoziției demo- 
crat-creștine (CDU/CSU) Dag- 
mar Schipanski, în vârstă de

55 de ani, și cel al Partidului 
Comunist Reînnoit (PDS), Uta 
Ranke-Heinemann, în vârstă 
de 71 de ani, au obținut 572, 
respectiv 62 de voturi. Noul 
președinte, care a guvernat 
timp de două decenii cel mai 
populat și cel mai industrializat 
land german, Renania de Nord 
- Westfalia, l-a înlocuit pe 
creștin-democratul Roman 
Herzog, în vârstă de 65 de ani. 
învestitura lui Rau va avea loc 
pe 1 iulie.

A

întreprinzătorii mici 
și mijlocii își vor 

lansa propria 

publicație
IMM Media Group a lansat 

ieri “Revista IMM”, prima pu
blicație de acest gen din Ro
mânia, dedicată întreprinzăto
rilor mici și mijlocii din Ro
mânia. IMM Media Group, al 
cărei director este profesorul 
doctpr Ovidiu Nicolescu, a fost 
înființat de Consiliul Național al 
întreprinzătorilor Mici și 
Mijlocii, organism format din 
oameni de afaceri români.

“Revista IMM va fi o pu
blicație specializată, cu infor
mații din domeniul legislativ, 
oportunități de afaceri, prezen
tarea unor firme care au reușit

să se impună, profiluri ale între
prinderilor de succes", a de
clarat pentru MEDIAFAX Iulian 
Băcilă, redactor al revistei. “De 
asemenea, revista va cuprinde 
și informații externe, referitoare 
la întreprinderile mici și mijlocii 
în lume, activitățile băncilor și 
burselor”, a mai spus el.

Publicația va apărea lunar, 
într-un tiraj de 10.000 de exem
plare, și va fi distribuită gratuit, 
prin poștă, celor mai eficiente 
10.000 de întreprinderi mici și 
mijlocii, după o departajare în 
funcție de realizările și cifrele 
de afaceri înregistrate la Re
gistrul Comerțului.

Alocațiile de stat și alocațiile pentru familiile cu 
copii vor fi majorate

Alocațiile suplimentare pentru familiile cu mai 
mulți copii și alocațiile de stat pentru copii vor fi 
majorate în funcție de sumele care vor fi colectate 
în Fondul Național de Solidaritate, după ce 
Camera Deputaților va adopta Legea privind 
înființarea și utilizarea acestui fond, a declarat 
Simona Marinescu, secretar de stat în Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Legea a fost 
adoptată în Senat, cu o largă majoritate, în urmă 
cu o săptămână, urmând ca ea să fie votată și în 
Camera Deputaților. MMPS va începe, imediat ce 
legea va trece de Parlament, colectarea sumelor 
provenite prin aplicarea așa-numitului “timbru 
social", o taxă de 10 la sută din prețul fiecărei 
participări la jocurile de noroc, ce va fi suportată 
de către jucător, a arătat Simona Marinescu. Taxa 
de timbru social de 10 la sută, care se va adăuga 
prețului participării, se va aplica tuturor formelor de 
jocuri de noroc, începând cu lozul în plic și 
terminând cu jocurile interactive de televiziune și 
cărțile poștale pentru concursuri. în plus, Fondul 
mai poate beneficia de sponsorizări și donații.

Potrivit unui amendament adus de Comisia 
de muncă a Senatului, organizatorii jocurilor de

noroc vor obține, din sumele constituite pentru 
acest fond, 1% drept comision.

Fondul Național de Solidaritate va fi ad
ministrat de către Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, care va folosi sumele strânse, pe lângă 
majorarea alocațiilor de stat și a celor supli
mentare pentru familiile cu copii, și pentru 
acordarea de alocații pentru disponibilizați, 
pentru pensionari cu venituri mici, a unor 
ajutoare pentru persoanele cu handicap, pentru 
minorii orfani sau abandonați. Sumele încasate 
de către organizatorii de jocuri de noroc vor fi 
virate lunar în acest fond, iar sarcina de a urmări 
modul de constituire și virare a acestor sume va 
reveni organelor de specialitate ale Ministerului 
Muncii.

Potrivit datelor Comisiei Naționale de Sta
tistică, în România sunt înregistrate 515 unități 
organizatoare de jocuri de noroc, cifra lor de 
afaceri pe anul trecut fiind de circa 3.000 de 
miliarde lei. Ministerul Muncii estimează că ar 
putea încasa, odată cu intrarea în vigoare a legii, 
aproximativ 10 la sută din această sumă, adică 
300 de miliarde lei.
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muncii, și încă e prea puțin pentru cât bine ne aduce; căci ea 
este sarea care ne apără de stricăciune viața și sufletul”.

Luis de Leon

% in ințE-Cs-liaiunEa ijianio[ă
“Iubirea se aseamănă întrucâtva cu focul: doar că cei din 

afară văd mai degrabă fumul, iar cei dinlăuntru, flacăra 
J. Benavente

“A fi sclavul cui îți place înseamnă a fi sclav în Rai”. 
Ramon de Campoamor 

“Sunt proști acei ce par și jumătate din cei ce nu par”. 
Baltasar Gracian 

“Mintea omenească se ascute văzând și citind multe”. 
Cervantes

“Numai cel ce nu știe crede că știe îndeajuns”. 
M. Tamayo y Baus 

“Cine-iprietenul tuturor, nu-i al nimănui”.
Proverb 

“Ce păcat că mor, când îmi rămân încă atâtea de citit! ”. 
M. Menendez y Pelayo

I____________________________________________________ _

Un secol de cinema
Opereta, "regina" 

ecranului

Reflecția săptăntânii
“Multe și de către multi au fost scrise in cinstea

Triumfător pe scenele tea
trelor lirice, acest gen de spec
tacol muzical și-a făcut apariția 
- spre deliciul publicului spec
tator - și pe marele ecran, 
odată cu lansarea filmului so
nor. Prima transpunere a ope
retei pe ecran a avut loc în 
anul 1929, cu producția ger
mană “Liebeswalzer” (Valsul 
dragostei) - în regia lui Wilhelm 
Tiele, lansăndu-se cu această 
ocazie un cuplu ce va deveni 
curând celebru: Lilian Harvey - 
Willy Fritsch.

Opereta ca gen se va im
pune definitiv pe ecran, odată 
cu premiera filmului “Der Kon- 
gress tanzt" (Congresul dan
sează) - 1931, în regia lui Erik 
Charell, avându-i protagoniști 
pe Lilian Harvey și Willy 
Fritsch, filmul fiind reecranizat 
în 1955 și 1967.

Creațiile compozitorilor de 
notorietate, cum au fost Johann 
Strauss, Franz Lehar, Emerich 
Kalman, Karl Zeller sau Sig
mund Romberg și mai în zilele 
noastre Francis Lopez, vor ve

dea "lumina ecranului” în 
perioada unui lung șir de am. 
Cel mai mare număr de ecra 
nizări - un adevărat record - l-a 
avut “Liliacul" lui Johann 
Strauss jr., început de studio
urile germane cu “Die Flede- 
rmaus” (Liliacul) -1931, în regia 
lui Karl Lamac și ajuns - printre 
altele, până la austriacul “Die 
Fledermaus” (Liliacul) - 1961, 
regia Geza von Cziffra, cu 
Peter Alexander și Marika Rokk.

Alte creații ale lui Johann 
Strauss jr., precum “Ziegeuner- 
baron” (Voievodul țiganilor) - 
1954, regia Arthur Maria Ra- 
benalt, cu Paul Horbiger sau 
“Eine Nacht in Venedig” (O 
noapte la Veneția) - 1953, re
gia Georg Wildhagen, au făcut 
bune “rețete”în epocă. In fine, 
Franz Lehar, cu "Das Land 
des Lăchelns” (Țara surâsu
lui) - 1952, regia Hans Deppe, 
cu Martha Eggerth și Jan Kie- 
pura și “Der Graf von Luxem
burg" (Contele de L.) - 1957, 
regia Werner Jacobs.

Adrian CRUPENSCH!

Un *Dr^
© Afrodela, hotărâtă să 

se mărite, îl întreabă pe ultimul 
ei iubit:

- Vrei să te căsătorești cu 
mine?

- Da, din toată inima, dar 
știu că nu sunt un bărbat prea 
atrăgător.

- Nu face nimic, zise ea li
niștitor. Ziua ești oricum la bi
rou, iar noaptea e și așa 
întuneric...

© - Dar mai încetați o-
dată să mă întrebați despre 
zile, ore și sume de bani!, țipă 
arestatul furios la comisarul 
de poliție. Ce Dumnezeu! Sunt 
spărgător de seifuri, nu 
contabil!

Clepsidra

A controla sau a fi 
controlat?

Uneori ne programăm timpul 
pe zile, ore, chiar minute. Nu 
lăsăm nimic la voia întâmplării, 
încercăm să fim parcă mereu 
cu un pas înainte. Am vrea ca 
hazardul, întâmplarea să nici nu 
existe în viața noastră. Obișnuim 
să facem diferite lucruri cu re
gularitate, respectăm tradiții și ne 
petrecem viața cotidiană în ri
tualuri care ne dau senzația că 
avem controlul asupra sorții.

Sunt oameni care dorind să 
aibă în permanență acest sen
timent de control asupra vieții, 
se cramponează în respectarea 
ritualurilor proprii, iar atunci când 
nu-și pot executa ritualul devin 
agitați, nervoși, chiar disperați 
având un acut sentiment de 
pierdere a controlului. De fapt în 
acest caz nu ei își controlează 
viața, ci ritualurile pe care singuri 
și le-au stabilit și pe care le res
pectă cu strictețe, obiceiurile 
sunt cele care controlează viața 
acestor oameni.

A fi în control asupra pro
priei vieți înseamnă într-adevăr 
a-ți programa timpul, a avea 
obiceiuri, ritualuri pe care le 
respecți pentru că făcând cu 
regularitate unul și același lucru 
vei folosi mai puțină energie 
fizică și psihică pentru reali
zarea lui decât dacă ai face 
mereu altceva sau chiar același 
lucru dar mereu în alt fel. Ritu
alurile sunt benefice atât timp 
cât ne salvează timp prețios și 
dacă le putem oricând schimba 
fără ca aceasta să producă 
disperare sau o catastrofă în 
viața cotidiană.

Adevăratul control asupra 
vieții înseamnă un bun mana
gement al timpului și suficientă 
flexibilitate, pentru a face față 
schimbărilor neprevăzute din 
program, schimbări care nu 
produc "catastrofe” ci doar o 
rearanjare a planificării din 
agenda personală.

Și atunci nu întâmplarea ne 
controlează viața, ci nepre
văzutul este doar o mică schim
bare în plan -, plan pe care îl 
putem controla.

Ina DELEANU

© Micuțul Dragoș se 
întoarce acasă după prima zi de 
școală. Mama îl întreabă:

- Ei, cum a fost la școală? 
Ți-a plăcut?

- Foarte mult! Sunt o grămadă 
de copii acolo. Numai bătrâna din 
spatele tejghelei e cam acră...

© De pe teren, un repor
ter comunică telefonic șefului 
rubricii de fapte diverse:

-' numele băiatului care 
se află sub roțile camionului 
este Conistozomincky..."

- Ah, suspină îngândurat 
șeful rubricii. Și cum îl chema 
înainte de accident?

© Doi ziariști discută:
- Ce părere are grafologul 

despre tine?
- Susține că sunt un tip 

violent...
- Nu mai spune! Dar ce ai 

scris?
- Nimic, i-am tras o palmă...

“Muma Pădurii era 
urâtă și nețesălată, ca soacra 
lui Tache din Udupu”.

E> "Vestitul luptător antic 
Ahile s-a înțepat în călcâiul 
stâng, a suferit mult și de a- 
tunci a rămas zicala: "Călcâiul 
lui Ahile".

Din 
extemporalele 

lui Gigei
E> “Fiind pusă să gân

dească, maimuța și-a transfor
mat creierul și așa a apărut 
omul”.

E> "Când Baiazid îl în
treabă pe român dacă el este 
Mircea, acesta îi răspunse: “Dacă 
știi, de ce mă întrebi?" dar Emi- 
nescu nu a prezentat conflictul 
acesta, ci a lăsat-o mai moale".

E> “Acolo unde apa nu 
se poate bea, poate fi ames
tecată cu vin și făcută șpriț. 
Ea devine potabilă astfel".

E> "Oceanul Pacific dă în 
Oceanul Atlantic și de aceea 
ele nu au maluri”.

[x> “Când tătarii intrară în 
Moldova și începură să ardă 
satele românești, voinicul Dan 
se gândi că trebuie să plece la 
luptă și să-i dea un fax lui 
Vasile Alecsandri ca să scrie 
o legendă patriotică".

Culese de /. LEAHLL

CROMCÂ
Viața, dragă Coryntină,
E divină,
Dacă ești vreun demnitar, 
Ori un proprietar cu vile 
Și cu zile
Petrecute ca un star;

Ăștia ies ades pe stradă 
Ca să-i vadă
Lumea că sunt eleganți, 
Vorbind doar la celulare 
Cu-ngâmfare
Și extrem de importanți...

Și-i zic lumii lor de gală
Că-i egală
Cu a fi civilizat...
Dar privește-i, Coryntină, 
Cum se-ntină
Ducând țara la mezat!

Dumitru HURUBĂ

© Subofițerul către 
recrut:

- Ce sunteți dumneavoastră 
în viața civilă?

- Ziarist, să trăiți!
- Atunci puteți să-mi ex

plicați ce este o idee?
- Da, să trăiți! Ideea este 

soluția posibilă pentru o 
problemă teoretică sau 
practică!

- Foarte bine. Atunci ridicați 
arma cu o idee mai sus!

© Șahul își adună cele 50 
de neveste și le spune spășit:

- Trebuie să vă spun ceva... 
îmi pare rău, dar iubesc un alt 
harem...

© Doi puști ai unor ve
dete de la Hollywood discută 
între ei:

- îți place de noul tată?
- E un tip extraordinar.
- Știam eu. Doar l-am avut 

și eu tată anul trecut...

Postulatul lui Panko
Cu cât sunt mai mari - nu importă cine - cu atât lovesc mai 

tare.

Regula lui Rogers
Autorizația pentru un proiect va fi acordată numai în cazul 

când nici unul dintre cei care autorizează nu va putea fi acuzat 
dacă proiectul eșuează și atunci când cei care autorizează vor 
fi onorați în cazul în care proiectul reușește.

Ipoteza birocrației, a lui Molllson
Dacă o idee poate supraviețui unei organizări birocratice și 

este implementată, nu merită materializată.

Teorema Inevitabilității, a lui Bachman
Cu cât este mai mare costul punerii în funcțiune a unui plan, 

cu atât sunt mai mici șansele ca planul să fie abandonat.
Corolar: Cu cât este mai remarcabil prestigiul oamenilor din 

spatele planului, cu atât sunt mai puține șanse să se abandoneze 
planul.-

Legea Iul Conway
în orice organizație întotdeauna va fi o persoană care știe ce 

se petrece. Această persoană trebuie concediată.

Legea lui Stewart, a retroacțiunii
Este mai ușor să acorzi iertarea decât permisiunea.

© Un tânăr a reușit să 
salveze o blondină de la înec.

- Sper că nu v-a fost greu 
să mă școateți din valuri, zise 
ea măgulitor.

- Asta nu, dar a fost mai 
greu să-i dau la o parte pe 
ceilalți țipi care vroiau și ei să 
vă salveze...

© Haralambie stă pe 
bancă, în parc, cu noua lui 
cucerire.

- Ai striga după ajutor 
dacă aș încerca să-ți deschid 
fermoarul de la rochie?, o în
treabă el insinuant.

- De ce aș face-o? Doar 
se deschide foarte ușor...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

HABITUAI
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ORIZONTAL: 1) Rezultat 
obținut la un curs de sudori; 2) 
Decade din timpul vieții - Piesă 
grea la baterie (pi.); 3) Calificativ 
obținut la pasul de defilare - 
Satisface toate gusturile; 4) 
Furnizor de blană prețioasă - 
Te bagă în călduri; 5) Scos în 
afara companiei! - Pregătit 
pentru un salt surpriză; 6) Sără
cie cu lustru - De serviciu la 
dublu; 7) Termen pentru o no
uă înfățișare - Punct final la jo
cul de table; 8) Stă pe roze - 
Supliment la masă în alimen
tația publică; 9) Mică formă de 
pământ - Lucrare executată din 
mai; 10) Act obișnuit de reîm- 
proprietărire.

VERTICAL: 1) Tip sui-generis de inter
planetare; 2) Făcut de mântuială - Merg la 
curent continuu; 3) Pică cu tronc la inimă - 
Pedala autocrației conjugale; 4) Mare ma
estru de ceremonii - Primul tuns la ceas ani
versar - E ceva pentru tine; 5) Prima fază a 
recursului; 6) Perioadă de coacere; 7) Plasat 
în spate la bătaie - Câmpiile elizee - Le
gendar buletin de vot; 8) Unitate de lucru 
mecanic - Cameră de rezervă; 9) Peste tot ce 
se poate - Pare un lucru uimitor; 10) Proprie
tatea unei ferme model

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului “Flori” apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) SCUAR - SPIN; 2) PAI - ADIERI; 3) 

ORFANI - TEN; 4) RA - IASCA - S; 5) RAS - 
CALAI; 6) ȘINOR - RAM; 7) T - IRIȘI - OM; 8) 
RUM - ROIURI; 9) ORAȚII - DAR; 10) PALA - 
ALESE.
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Nestăpânita neastiâ 
fire olilematfcă

Realități și 
aparențe

Simt nevoia să explic citi
torului că am ales pentru gân
durile mele genericul “Reali
tăți și aparențe”pentru că foar
te mulți oameni din jurul nos
tru acționează și trăiesc sub 
comanda protectoare a aces
tei duplicități. Micile sau ma
rile drame care ne amenință 
zilnic își au adesea printre 
cauzele lor reale această ca- 
meleonică manifestare a na
turii noastre. Cu voia sau fără 
voia lor, din pornire deliberată 
sau din neștiință, din erori de 
educație sau din calcul abil, 
acești oameni sunt rareori 
ceea ce par sau par cu totul 
altceva decât ceea ce sunt în 
realitate.

Sufletul nostru, ca și viața 
în genere, este o construcție 
etern dilematică, 
polară și diho
tomică, o alter
nanță continuă 
de impulsuri și 
manifestări con
tradictorii, de gesturi rezona
bile și de răbufniri absurde, de 
clipe fericite și momente du
reroase. întregul spectacol al 
existenței zilnice ne apare ca o 
nesfârșită luptă între cele două 
extreme, cu victoria sau în
frângerea uneia dintre ele. De
venim ceea ce ne-am propus 
să fim ori suntem exact con
trariul a ceea ce am visat să 
ajungem, ne împlinim un 
anume ideal sau îl ratăm ire
mediabil, toate acestea se în
tâmplă în funcție directă de na
tura părții învingătoare a du
alității noastre: binele sau răul, 
sinceritatea sau minciuna, vo
ința sau lașitatea. în câte si
tuații de viață rostim cu totul 
altceva decât ceea ce gândim 
sau de câte ori suntem în rea
litate altceva decât ceea ce ne 
străduim să părem? Și când 
spun aceste lucruri, îmi vine în 
minte cazul tânărului, care, la 
numai câteva zile după legă
mântul de credință și fidelitate, 
descoperă cu surprindere și 
mirare încremenită că parte
nera și aleasa de până atunci a 
inimii lui nu mai este pe gustul 
său ori, și mai grav, că oricare 
dintre celelalte pe care le în
tâlnește pe stradă i s-ar fi po
trivit mai mult. Nu avem oare 
aici o împrejurare tipică de 
competiție funestă între apa

Partidul Național Ro
mân își exprimă profundul 
dezacord față de modul în 
care Guvernul României 
înțelege să rezolve proble
mele cronice ale economi
ei românești. Acordarea de 
înlesniri de plăți pentru da
toriile companiilor națio
nale cu capital majoritar de 
stat nu va rezolva problema 
blocajului financiar și nici 
pe aceea a restructurării în 
vederea creșterii eficienței 
economice a companiilor 
naționale. Măsura consti
tuie, în schimb, o discri
minare inacceptabilă la 
adresa sectorului privat și a 
întreprinderilor mici și mij
locii care vor suporta de 
fapt aceste înlesniri acor
date companiilor naționa
le, subvenționând în conti
nuare ineficiența econo
miei de stat.

Reamintim că Partidul 
Național Român a susținut 
inițiativa Comisiei Econo

rențele caracterului său și rea
litatea lui crudă, între raționa
litatea și /'raționalitatea judecății 
sale, între conștientul și in
conștientul din mintea lui? Fără 
îndoială că așa este, indiferent 
dacă gestul tânărului sau al 
tinerei este trecut adesea pe 
seama lipsei de maturitate ori 
aruncat în sarcina unor carențe 
de educație. Apoi, când tata 
sau mama își abandonează 
propriii copii, aruncându-i fără 
nici cea mai pală tresărire în 
vâltorile înspăimântătoare ale 
întâmplării și milei publice, nu 
suntem iarăși în fața unei si
tuații arhetipale de cădere și 
degenerare a sufletului până pe 
treapta cea mai de jos a per
vertirii lui? Negreșit că da, pen
tru că o asemenea eroare nu 

are nici justifi
care și nici ier
tare, cicatricele 
provocate ră
mânând des
chise pentru tot 

restul vieții și, adeseori, pe 
durata câtorva generații. Iar 
dacă este să o judecăm numai 
pe mama singură, atunci ne 
întrebăm cum a încăput în ini
ma ei atâta imensă goliciune și 
pustietate, de nu a mai rămas 
loc pentru nici o fărâmă de iu
bire, pentru nici o scânteie de 
adorație în priviri și pentru nici 
o urmă de mustrare a con
științei?

Mă opresc doar la aceste 
cazuri de linii și direcții con
trare în mișcarea și manifes
tarea inimilor și conștiințelor 
noastre, din care se înțelege 
că multe dintre viețile oame
nilor se consumă și se risi
pesc iremediabil în lupta 
aceasta dintre forțele mereu 
inegale și etern ireconciliabile 
ale adevărului și falsității din 
noi. Dar rămâne totuși de ne
înțeles faptul că indivizii din 
speța incriminată aici își du
rează în liniște și pe mai de
parte viața, fără să încerce cât 
de cât sentimentul vinovăției, 
ieșind pe stradă cu frunțile 
ridicate, cu fețele zâmbitoare 
și cu privirile inocente, în vre
me ce dincolo, în lumea vie
ților abandonate de ei, se 
consumă dramele iresponsa
bilității și ale inconștienței 
lor.

Sabin SELAGEA

mice a Senatului, de reeșa- 
lonare a datoriilor care era 
gândită însă ca o măsură 
nediscriminatorie care ar fi 
avut drept efect relansarea 
economică.

Măsura preconizată de 
Guvern este inacceptabilă 
și pentru faptul că va duce 
la întârzierea reformei în 
sectorul amintit și este cu 
atât mai neașteptată cu cât 
ea survine la numai câteva 
zile după ce Executivul și-a 
asumat răspunderea pen
tru Legea accelerării refor
mei economice.

Partidul Național Ro
mân atrage atenția Guver
nului că acest tip de măsuri 
nu va duce la consolidarea 
economiei sau a sectorului 
privat în România și nu va 
conduce către capitalism, 
ci în direcție contrară.

Nicoiae JURCĂ, 
președintele Filialei 

Hunedoara a Partidului 
Național Român

CNH Petroșani lupta împotriva 
firii să-și diminueze pierderile
(Urmare din pag. 1)

Spre deosebire de Polonia, 
în Valea Jiului extracția huilei 
cere prea mult și dă prea puțin. 
Costurile exploatării cărbunelui 
care mai există sub coasta 
munților din Vale depășește de 
câteva ori suta de miliarde de 
dolari cât s-a evaluat că ar fi 
valoarea cumulată a zăcămin
telor. Aducerea huilei la supra
față se face, datorită speci
ficității exploatărilor, cu ran
damente dintre cele mai mici. 
Peste 70 la sută din cheltuielile 
Companiei reprezintă salariile 
și efectele salariale ale anga- 
jaților. Produsul obținut nu taie 
deloc respirația beneficiarilor, 
el fiind mai prost și mai scump 
decât cărbunele adus din im
port. Huila de Valea Jiului are 
un singur avantajase poate 
plăti în lei și cu întârziere. Ca să 
reduci pierderile unei astfel de 
companii miniere, ar trebui să 
crești pe cât posibil desfa
cerea. Chiar dacă strâmbă din 
nas, CONEL are consemn clar 
în acest an să achiziționeze 
3,1 milioane tone de cărbune 
din Valea Jiului. Realitățile eco
nomice forțează CONEL la o 
întoarcere spre bunul simț al 
rentabilității. O opțiune legitimă

RURALUL E
(Urmare din pag. 1)

păcatului, mucenici și eroi ai biruinței. Prin Duhul Sfânt, 
iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre, nu mai 
suntem ființe ale urii, ci fii și frați ai dragostei după har cu 
Hristos. Sfântul Duh este cel ce ne povățuiește, apără și va 
apăra biserica de rătăcire; El este Cel ce cercetează, adeverește, 
alege episcopi, preoți, trimite misionari, împarte haruri și face ca 
biserica să fie “stâlp și temelie a adevărului".

La Rusalii, omenirea, prin Pogorârea Duhului Sfânt, a 
devenit o minunată și splendidă grădină cu imense covoare de 
flori, fiecare având valoarea și parfumul ei, dar toate scăldate și 
binecuvântate de razele aceluiași soare, de razele energiilor 
divine aduse în lume prin Duhul Sfânt.

Sărbătoarea Rusaliilor este ziua de naștere a Bisericii, în 
acea zi în urma predicii Sf. Ap. Petru, s-au botezat “cam la trei 
mii de suflete". (E Ap.2,14)

Această aleasă și sfântă sărbătoare nu este numai un “eve
niment în istorie, ci un act de credință ” și el se perpetuează 
necontenit, pentru mântuirea oamenilor în biserică.

Duhul Sfânt s-a coborât ca niște limbi de foc asupra 
Apostolilor și a Maicii Sale, ei s-au umplut de Duh și au primit 
darul de a se face înțeleși de mulțimi, au fost aleși de Fiu și 
trimiși în lume să vestească Evanghelia la toate popoarele.

Noi cei de azi ce mărturisim darurile Duhului în lume, 
daruri dătătoare de viață, dar Mântuitorul Hristos a venit în 
lume “ca să mântuiască pe cel ce este pierdut”. Glasul acesta de 
chemare din întuneric la lumină, din robie duhovnicească la 
libertate, din animalitate la viața duhovnicească, trebuie să fie 
ca o sabie de foc la acest atât de tulburat sfârșit de mileniu, dar 

^șiatâtdeînsețațdedrepțațe^adevărșiecumenicițațe^^^^^

Dacă așa 
vor...

(Urmare din pag. 1) 

negocierile sunt zădărnicite, 
neavând cu cine să fie purtate, 
în timp ce conducătorii ame
ricani și alții din alianță aprobă 
decizia tribunalului, Rusia se 
pronunță împotriva unui astfel 
de procedeu, condamnându-l 
fără rezerve. Din moment ce se 
găsesc tot felul de subterfugii 
pentru a împiedica negocierile, 
este limpede că planurile de 
război sunt mai ambițioase, do- 
rindu-se, probabil, utilizarea 
întregului arsenal, pentru a se 
putea relua cu forțe proaspete 
ciclul de fabricare a noi și 
sofisticate armamente, care să 
aducă profiturile de rigoare, pe 
de o parte, precum și distru
gerile programate sistematic, pe 
de alta. 

pentru cărbunele importat 
scade șansele CNH de a-și 
mări veniturile. Pe primul tri
mestru din acest an, progra
mul de producție al Companiei 
de la Petroșani n-a fost rea
lizat decât în procent de 73 la 
sută. Războiul din Iugoslavia 
concură la această stare de 
fapt, exploatarea nepartițio
nată a producției de energie 
electrică de la Porțile de Fier 
crescând ponderea energiei 
hidro în detrimentul celei termo 
în această perioadă. Depozi
tele de cărbune ale termocen
tralelor sunt pline, CNH pu- 
nându-i-se în vedere că, tem
porar, nu mai există cerere 
pentru producția de huilă.

Din cele declarate de dl 
Valeriu Butulescu, purtătorul 
de cuvânt al CNH, în ciuda 
trendului potrivnic, Compania 
a reușit până acum o dimi
nuare a pierderilor comparativ 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Procentul este de 14 la 
sută. Tot la succese mai poa
te fi adăugat faptul că pentru 
prima dată CNH și-a onorat 
parte țlin obligațiile către bu
getul de stat. S-au plătit, fapt 
fără precedent, 13 miliarde de 
lei aferente lunii aprilie. Din 
păcate, "blazonul" economic al

(Urmare din pag. 1)

V.P.: Avem planificate con
solidări de mal pe Mureș la 
Câmpuri Surduc. O lucrare im
portantă, nouă, cu continuare 
până în anul 2000, este de- 
colmatarea și protecția de mal 
pe râul Grădiște, la Beriu și 
Orăștioara de Jos. Ne aflăm în 
lucru la Valea Zamului și a 
Almașului cu decolmatări și 
recalibrări de cursuri. De ase
menea, mai sunt de executat 6- 
7 sute de metri de reparații pe 
Valea Sălciva. Pe lângă lucrările 
de reparații, mai efectuăm după 
un grafic stabilit lucrări de 
întrețineri ale digurilor de apărare 
împotriva inundațiilor, a anumitor 
terasamente, precum și a anu
mitor echipamente ale stă- 
vilarelor. Alte două activități sunt 
hidrometeorologia și laboratorul 
ce supraveghează calitatea 

.apei.

Companiei nu poate fi înnobilat 
doar cu atât. Cifrele contabile 
aferente primului trimestru re
levă o pierdere "legală” de pes
te 500 de miliarde de lei, din 
care 156 de miliarde revin acti
vității de exploatare.

La “legalizarea" acestor 
pierderi o contribuție însemnată 
are și administrația, până la 
nivel de minister, care a girat, 
contrasemnând, Contractul Co
lectiv de Muncă. Mostră de su
prem răsfăț, dat fiind potopul de 
austerități ce inflamează traiul 
salariatului român, C.C.M. 
acordă angajaților CNH, printre 
alte facilități, un preț de 0,25 lei 
per kWh de energie electrică și 
o compensare de 80 la sută la 
prețul biletelor în stațiune. 
Aceste favoruri costă în acest 
an Compania peste 100 de mili
arde de lei. Paradox al econo
miei românești, prin care nivelul 
pierderilor sunt direct propor
ționale cu facilitățile materiale 
oferite celor care le produc.

E un viciu de sistem, moș
tenit de dinainte de 89, care 
nici până azi n-a fost corec
tat. "în ciuda situației extrem 
de dificile în care ne aflăm, 
când fiecare dintre noi știe 
că singura alternativă este 
strângerea curelei, sistemul

Noi facultăți la Deva
9

(Urmare din pag. 1)

Științele Politice și Administrative funcționează din 
1997, după modelul de studiu al facultății similare din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, care oferă 
absolvenților posibilitatea de a se specializa în analiză 
politică, marketing politic, management administrativ ș.a. 
Tot în al doilea an de funcționare este și Facultatea de 
Limbi Străine și Relații Publice, la absolvirea căreia tinerii 
(sau mai puțin tineri, ținând seama că nu există limită de 
vârstă la nici una dintre facultăți) pot alege fie domeniul 
didactic, fie pe cel al comunicării (purtător de cuvânt, 
consilier, șef de cabinet, traducător-interpret etc.), după 
cum precizau Lia Lucia Epure și Robert Șerban, jurnaliști 
și cadre didactice ale facultății. Cea de-a treia facultate de 
la Deva va pregăti specialiști în aria informaticii aplicate 
(de la aplicațiile industriale, roboți, până la cele în birotică, 
contabilitate ș.a.).

Cursurile din cadrul celor trei facultăți se vor 
desfășura, într-o primă etapă, în amfiteatrele Liceului 
“Traian”, în timpul după-amiezii, inclusiv la sfârșit de 
săptămână. Seminariile și examenele vor avea loc tot 
aici, mai puțin cele scrise, care vor fi susținute la 
Timișoara. Admiterea nu pune mari probleme candi- 
daților, fiind necesare diploma de bacalaureat și, even
tual, o testare scrisă (texte grilă la disciplinele adecvate 
profilului). Studenții vor putea urma cursurile acestor 
facultăți plătind anual (în două rate) o taxă de 500 de dolari.

Pentru detalii suplimentare, cei interesați se pot 
adresa dnei Violeta Nedelcu, tel.213097, între orele 14-20.

V -------------- =- -................

Reparațiile și întreținerile
cursurilor râurilor

REP.: Ce sume v-ați pro
pus să alocați în 1999 pentru 
îndeplinirea acestui program?

L.G.: Avem alocați 723 de 
milioane pentru lucrările de 
reparații, 570 de milioane pentru 
întreținere și 156 de milioane 
pentru intervenții pe cursurile de 
apă cu sectoare neamenajate. 
Sume considerabile revin și 
activităților hidrometeorologice, 
precum și laboratorului.

REP.: Care sunt șansele 
să vă puteți aplica complet 
programul de activități pe 
acest an ?

V.P.: Dat fiind faptul că din 
1992 n-am mai reușit să punem 
în practică în întregime un pro
gram, iar situația s-a deteriorat 
de la un an la altul, nu pot 
răspunde optimist la această 

permite, legal, o risipă fără 
precedent. De exemplu, li
derul de sindicat de la mina 
Valea de Brazi are cheltuieli 
de transport pe luna aprilie în 
valoare de 38 de milioane de 
lei, în timp ce directorul său, 
de la aceeași exploatare, 
dacă depășește cu ceva 4 
milioane de lei. Cu astfel de 
cheltuieli, ce alterează și mai 
rapid situația noastră finan
ciară, însăși respectarea 
programului de reducere a 
pierderilor este pusă în pe
ricol", preciza dl Valeriu 
Butulescu.

în opinia mea, respecta
rea programului de reducere 
a pierderilor la CNH Petro
șani este din capul locului 
compromisă pentru simplul 
fapt că e împotriva firii. O 
Companie de genul celei de 
la Petroșani cere totul sau 
nimic. “Totul” s-a făcut zeci 
de ani, sleindu-se resursele 
financiare naționale. A mai 
rămas nimicul. în spatele 
acestuia, singura soluție cu 
adevărat viabilă pare a fi 
cvasi-închiderea a tot ce 
este mineresc în Vale. Pro
gramul de reducere a pier
derilor pare a fi cel care 
anunță acest moment....

întrebare. Pe hârtie situația 
noastră financiară este deo
sebit de bună. în județul 
Hunedoara gospodărirea 
apelor se face cu un exce
dent financiar care este 
prelevat și distribuit de la 
nivel central spre județele 
unde veniturile sunt depășite 
de cheltuieli. Din păcate, 
neplata banilor de către 
utilizatorii de apă cu care 
avem contracte face ca 
niciodată lichiditățile să nu 
fie suficiente pentru a per
mite o acoperire mai bună a 
portofoliului de lucrări pla
nificate. Nici acest an nu 
face excepție și deci sunt 
sceptic privitor la posibi
litatea de a interveni în toate 
punctele unde ne-am propus.
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VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren în str. 
Nicolae Grigorescu. Tel. 094 
579061.

• Vând teren pentru con
strucție case de vacanță pe Rîu 
Mare (către baraj). Tel. 210225, 
0049 615788923. (2412)

• Vând apartament în vilă, 3 
camere, dependințe, garaj, 
centrală termică proprie. Tel. 
092 234061. (2411)

• Vând apartament 2 ca
mere Timișoara. Tel. 056 
167400. (2543)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, etaj 1, 
Orăștie. Tel. 214240. (2412)

• Vând spații comerciale în 
Călan. Tel. 730371, zilnic orele 
8-15. (2418)

• Vând casă cu etaj în Hu
nedoara, teren Cinciș, 5000 
mp, birou italian, set cana
pele. Informații tel. 221113, 9- 
17 (2150)

• Vând casă, sat Bărăști. 
Informații Hațeg, sat Brazi, nr.1. 
(6516)

• Vând tractor U 445, DTT, 
RK. Faur Mircea, corn. Certeju 
de Sus, nr.50. (2417)

• Vând camion Liaz, cu 
remorcă,18 tone, stare foarte 
bună. Tel. 092 356285. (2420)

• Vând Raba Izotermă, 10 
tone, cabină dublă, stare 
perfectă, tel. 092/772974 
(3795)

• Vând tractor U445, cu 
cabină, stare perfectă, Orăștie, 
Progresului, nr. 63. (3703)

• Vând autodubă frigorifică 
M.A.N., 3 tone, răcire - 25 
grade C. Informații Arad, tel. 
01/8621112, 057/259715.

• Vând Renault 5 TL, stare 
foarte bună, înmatriculat, preț 
avantajos. Tel. 627814 (2259)

• Vând ferestre și uși bal
con dublu, termopan, import 
Suedia, diferite dimensiuni, 
noi. Tel. 058/734107, 094 
194311. (2212)

ÎNCHIRIERI

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

• Vând mașină înghețată 
stradală cu două capete, 1500 
DM, negociabil. Tel. 217566, 
092 659800. (2248)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (2234)

• Vând calculatoare second
hand și imprimante laser. Tel. 
226644, 092 356277. (2541)

• Vând GSM Nokia 2110, în 
cutie, husă, 2 acumulatori, preț 
170 DM. Tel. 094 862719. (2548)

• Vând televizor Grundig, 
stereo, teletext, combină Pana
sonic, 5 discuri și videore
corder japonez, prețuri conve
nabile. Tel. 215312.' (2547)

• Vând motoare tractor 
65,45 CP, compresor, mașină 
de găurit. Tel. 622476. (2546)

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

închiriez apartament 2 
camere, nemobilat, birou, 
cabinet medical. Tel. 623476.

• Societatea comercială 
"UNIVERS” SA Deva închiriază 
spații comerciale cu suprafața 
cuprinsă între 52 mp și 300 
mp. Relații la sediul societății 
str. M.Kogălniceanu, bl.14 sau 
la telefon 216015, 213427 
(2252)

OFERTE DE 
SERVICII

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan 
suspendat, cărămizi sticlă, 
ghips carton, tâmplărie PVC, 
vată minerală, toate din im
port, la Termoprofil Orăștie. 
Tel. 092/740048 (3782)

• Cumpăr tablă de cupru 
și alamă, 1 mm și deșeuri 
neferoase, orice cantitate. 
Tel. 092/729998 (2983)

• Vând malaxor plus două 
cuve, 200 litri, preț 20 mili
oane, negociabil. Informații tel. 
094/597784 (3800)

• Transport 11 Renault Trafic. 
Tel. 216483, 092 712716. (9050)

• Urgent! Contracte de muncă 
în străinătate, sudori, ingineri 
mecanici. Tel. 625156. (2249)

• Posed camion 7 tone, 
angajez șofer cu cunoștințe și 
relații comerciale, pentru 
transport marfă. Bretea Mure- 
șană, nr.84, com.Ilia. (2414)

• Firma SC AVS Prodtextil 
SRL Deva angajează inginer 
sau economist pentru ope
rațiuni vamale și urmărirea 
producției. Relații la tel. 
231366. (2415/16)'

• Angajez vânzătoare pentru 
fast-food, program non stop. 
Tel. 212064, 227581. (2421)

• S.C. SARMISMOB S.A. De
va, angajează persoană 
tânără, cunoștințe de limba 
italiană scris, citit și vorbit, 
precum și cunoștințe de 
secretariat. Informații zilnic 
tel. 054/227886 și 227901.

PIERDERI

la

■ - •
fi COMEMORĂRI

• Pios omagiu pentru bu
nul și iubitul nostru soț și tată

VALER MUNTEAN
BIRTAR

la împlinirea a 5 ani de la 
trecerea în neființă. O moarte 
fulgerătoare i-a curmat firul 
vieții la 41 de ani neîmpliniți. 
Va rămâne veșnic în inimile 
noastre. (2408)

• Astăzi, 29 mai 1999, se 
împlinesc cinci ani de când 
a plecat dintre noi dragul 
nostru coleg și prieten

sing. MUNTEAN 
BIRTAR VALER

Colegii din cadrul fabricii 
03 EBAS-SC Macon SA Deva 
nu-l vor uita niciodată. 92147)

• Cuvintele sunt nepu
tincioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră 
acum când se împlinesc 6 
ani de la trecerea în eter
nitate a dragei noastre surori 
și fiice

LENUȚA IRIMIE 
(SEKEL)

Nu te vom uita niciodată. 
(3701)

•»’{+ DECESE

• Mama Rita, tata 
Doru.sora Isabela,fratele 
Doru, nașii, prietenii, cu- 
noscuții, Aurica, Nelu, Ci- 
prian, Neluțu și Adi cu pro
fundă durere anunță înce
tarea din viață, la numai 19 
ani, a celei care a fost

IOANA-DELIA HERBEI
înmormântarea va avea 

loc astăzi, ora 14, la Cimitirul 
Bejan, de la Casa Mortuară. 
Nu te vom uita niciodată ! 
(2427)_____________________

• Colectivul S.C. Rodipet 
SA - Filiala Deva este alături 
de colega lor Rita, la greaua 
încercare pricinuită de dis
pariția fulgerătoare a fiicei 
sale

HERBEI IOANA
la numai 19 ani. Dumnezeu 
să-i ierte și să-i odihnească 
sufletul tânăr.

VREMEA
Vremea va fi caldă 

și frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult se
nin noaptea și dimi
neața. în zona de 

munte, după-amiaza 
sunt posibile averse 
izolate de ploaie. Vân
tul va sufla slab până 
la moderat. Tempera
turile maxime vor fi cu
prinse între 24 și 30 de 
grade, iar cele minime 
între 8 și 16 grade.

• Soțul Gheorghe, fiii 
Cristian și Simona, nora și 
ginerele Atena și Poli sunt 
înmărmuriți de durere la 
dispariția fulgerătoare a 
scumpei lor

MAIA MARIANA 
SOFIA

cea mai devotată, cea mai 
altruistă, cea mai nobilă soție, 
mamă, soacră. Slujba reli
gioasă va avea loc sâmbătă, 
29 05, oră 13, la locuința sa 
din Hunedoara, bd. Dacia, nr. 
6 B. (2987)

• Iubita mea soră m-a 
părăsit pentru totdeauna

MARIANA SOFIA 
(MAIA)

născută CONDREA, de 48 
ani. Ne-a luminat viața, 
după plecarea în urmă cu 
numai 10 luni a mamei 
noastre, a tatălui și a 
fratelui nostru. Plâng 
lacrimi amare, plâng cu 
inimaginabilă durere, 
Constanța. (2987)

• Plângem trecerea în 
neființă, mult prea devreme, 
a neprețuitei și iubitoarei 
noastre mătuși și nașă

MARIANA MAIA
SOFIA

Cât vom trăi te vom 
plânge, Gabriel și Geta, 
Venera și Sorin și copiii Flori, 
Cătălin si Mihai. (29871

• Vând 400 volume cărți, 
beletristică, pictură (viața 
pictorilor), 2 dicționare, Hu
nedoara, Al. Cocsarilor, bl.6, 
ap.32. (2984)

• Vând vitrină frigorifică, 
orizontală, tel. 242234, orele 
7-10, dimineața. (2704)

• Pierdut chitanțier regim 
special, de la seria 1550 la 
1598, aparținând Primăriei 
comunei Lelese. îl declar nul. 
(2988)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Manolache Gheorghe. 
îl declar nul. (2986)

Tr<i^r̂ Tragerea “Lrpres" din

’ ^.05.1999
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• Colectivul SC Corn 
Electro Service SRL Deva 
este alături de familia îndo
liată la pierderea celui care 
a fost un om minunat,

IOAN BUDA
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace ! (2424)

• Nașii Vlad prezintă sincere 
condoleanțe familiei celui care 
a fost

VASILE BLENDEA
(2550)

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
.IMPORTANT.

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon

054/232946.

Se plătesc 
ajutoarele sociale 

pe aprilie!
Biroul Autoritate Tutelară și Protecție 

Socială din cadrul Primăriei Deva anunță 
că ajutorul social pentru luna aprilie se va 
plăti în zilele de 1 și 2 iunie 1999, la casieria 
Primăriei.

Plățile se vor face între orele: 10.00- 
15.00.

Persoanele care nu se prezintă la 
casieria unității până la data de 2 iunie 
1999 pierd drepturile bănești aferente 
ajutorului social pentru luna aprilie, 
deoarece nu se mai plătesc restanțele.

Birou! Relații Externe, Mass-Medta

MONTANA = REZOLVARE FĂRĂ PROBLEME

MAȘINI INDUSTRIALE DE 
CUSUT

brother®
• vânzări în lei din stoc
• vânzări și leasing în valută
• vânzări de piese de schimb ș 

service
Biroul brother® Sibiu, str. Dr.

Ion Rațiu, nr. 9.
Tel./Fax:069-215958
Mobil: 094-894768

Problema nr. 1: “să meargă pe orice tip de drum, încărcată la 
maximum...”
Rezolvare: O mașina obișnuită, echipată cu MONTANA, 
suportă fără probleme 8 persoane a câte 100 Kg fiecare, 
dacă își fac singuri loc...
Problema nr. 2: “să fie cât mai rezistente și să asigure 
manevrabilitate, stabilitate și siguranță, indiferent 
de anotimp”
Rezolvare: Profile moderne și materii 
prime de foarte bună calitate
Problema nr. 3: “...performanțe 
ridicate”
Rezolvare: Anvelopele MONTANA 
sunt testate la viteze cuprinse 
între 200 - 250 Km/h
Problema nr. 4: “...calitate 
recunoscută la nivel internațional
Rezolvare: 40% din producție 
se vinde pe piața europeană
Problema nr. 5: “...să meargă pe 
mașini străine"
Rezolvare: Dimensiuni diferite, 
disponibile pentru jante de 12, 13, 
14 si 15 țoii
Problema nr. 6: “...să aibă garanție reală
(fapte, nu vorbe}..."
Rezolvare: Rețea service care funcționează în 
toate județele țării.
Problema nr. 7: “...să fie ușor de găsit”
Rezolvare: MONTANA este prezentă în aproape toate 
magazinele de piese de schimb din țară.
Problema nr. 8: “...prețul!!!"
Rezolvare: Dacă vorbim de MONTANA, nici o problemă...

TOFAN GRUP

MONTANA, VICTORIA DANUBIANA TOFANSTEEL SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE TOFAN GRUP

Sucursala 
Deva, 

str. Apuseni, nr.1
Tel./fax: 

054/231563

Șos. Olteniței 35-37, Sector 4, București 
tel. 01 /3035030, fax: 01 /3035005 

www.tofan.ro

http://www.tofan.ro
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Filiala județeană Hunedoara a
PUR

Cere sprijinul primăriei pentru obținerea unui sediu
Vă aducem la cunoștință că începând cu anul 1996 am 

solicitat, în baza reglementărilor în vigoare, să fim sprijiniți în 
obținerea unui spațiu’corespunzător: sediu pentru filiala jude
țeană a Partidului Umanist din România. Precizăm că PUR este 
înscris la Registrul persoanelor juridice la numărul 28/p/1991 în 
baza Deciziei civile nr.31/1991 a Tribunalului municipiului 
București.

în prezent în baza legii partidelor politice a fost reînregistrat 
la același tribunal, participând la alegerile locale și parlamentare 
din anul 1996, având consilieri județeni, municipali, orășenești.

Ca urmare, revenim asupra adreselor înaintate Primăriei 
Deva în cursul anilor 1996, 1997, 1998, 1999 ca să soluționați 
această problemă deosebit de importantă pentru organizația 
județeană Hunedoara a PUR.

Petre Mărginean, 
președintele Consiliului județean Hunedoara al PUR

La ședința Consiliului local Deva

OPERATIVITATE MAXIMĂ

O v\ov<\ încercare be 
privatizare

Recent, în cadrul SC Fa
brica Zarand SA Brad, s-a 
constituit Asociația Salariaților 
din unitate pentru a participa 
la noul proces de privatizare 
inițiat de către FPS. Acțiunea 
a fost demarată în urma eșe
cului înregistrat între socie
tate și Consiliul local al muni
cipiului Brad privind recu
noașterea' dreptului de pro
prietate asupra clădirilor in
cluse în capitalul social și al 
terenurilor aflate în folosința 
societății.

Prin noul demers, cei 105 
salariați, câți lucrează la Fa
brica Zarand Brad, speră într-o 
schimbare a atitudinii consi
lierilor locali față de litigiul aflat 
în discuție.

Potrivit celor relatate de 
către managerul societății, dl 
ing. Dorel Luca - Circo, actualul 
conflict dintre societate și Con
siliul local a determinat retra
gerea mai multor investitori 
care s-au arătat interesați în 
cumpărarea pachetului ma
joritar de acțiuni de la FPS.

Miercuri 26 mai a.c. s-a 
desfășurat ședința ordinară 
a Consiliului local al muni
cipiului Deva. Pe ordinea 
de zi s-au aflat un număr 
impresionant de proiecte 
de hotărâri - 31 , lor adău- 
gându-li-se încă 9 puncte 
suplimentare. Deși ne-am fi 
așteptat ca dezbaterile refe
ritoare la cele 40 de pro
iecte de hotărâri să dureze 
foarte mult, consilierii au 
dat dovadă de o extraordi
nară operativitate, votând în 
numai 2 ore toate cele 40 
de proiecte de hotărâri.

Ședința a început cu 
prezentarea de către co
mandantul Poliției munici
piului Deva, dl. It. col. Mir
cea Brădean, a raportului 
privind activitatea desfășu
rată în primele patru luni ale 
acestui an. Asupra rapor
tului vom reveni mai detaliat 
cu un alt prilej. în ceea*ce

privește ordinea de zi, s-a 
demarat cu dezbaterea pro
iectului privind aprobarea 
vânzării locuințelor constru
ite din fondurile statului că
tre titularii contractelor de 
închiriere. Atât acest proiect 
de hotărâre cât și următoa
rele 18 au fost votate ime
diat, cel de-al douăzecilea 
privitor la asocierea dintre 
Consiliul local și societatea 
Eis pentru modernizarea 
trotuarului din fața unității 
situate pe bulevardul 
I.Maniu fiind amânat. între 
cele 19 proiecte votate figu
rează și câteva care ne-au 
atras atenția. Spre exemplu, 
a fost aprobat proiectul de 
executare a lucrărilor de de
ratizare și dezinsecție în 
municipiu. Au fost aprobate 
documentațiile pentru exe
cutarea lucrărilor de cana
lizare și modernizare a stră
zilor C.A. Rosetti, Minerva,

loan Slavici, Ady Endre și 
Pietroasa. Și următoarele 
proiecte de hotărâri, adică 
cele numerotate de la 21 lâ 
25, de o mai mică impor
tanță, au fost imediat votate. 

Proiectul de hotărâre 
nr. 26 care se referă la 
concesionarea unui teren 
situat in prelungirea 
străzii Aurel Vlaicu pentru 
construirea unui ștrand 
public, a unor terenuri de 
tenis și căbănuțe, a fost 
respins. Proiectele de ho
tărâri numerele 28 și 29 
au fost retrase.

Dintre cele 9 proiecte 
de hotărâri suplimentare 
merită să îl amintim pe 
cel referitor la finanțarea 
lucrărilor pentru alimen
tarea cu apă a localității 
Sântuhalm. Conform ho
tărârii adoptate au fost 
alocate acestei investiții 
161,5 milioane de lei. A

fost adoptat de asemenea 
și proiectul de hotărâre 
privind asocierea Primă
riei municipiului Deva cu 
mai multe firme de con
strucții și producătoare de 
materiale de construcții, 
cu fundația Felix Domo, în 
vederea construirii de lo
cuințe în Deva. Din acest 
consorțiu mai fac parte 
CEC-ul și diverși investi
tori străini, și - la propu
nerea consilierilor - firme
le din domeniu ale Consi
liului. A fost aprobat și 
proiectul de hotărâre refe
ritor la începerea acțiunii 
de privatizare a societății 
Salubritatea S.A.

Chiar dacă uneori con
siliul a semănat cu o ade
vărată mașină de vot, sa
lutăm operativitatea cu 
care s-a lucrat.

Andrei NiSTOR

Fugiți de fumat!
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| Farmacii de serviciu
în zilele de 29-30 mai de 

I serviciu în Deva va fi farmacia 
| "Revitalia”, strada M. Eminescu,
■ bloc A, sc. A.
' La Hunedoara în aceleași 
I zile va fi deschisă farmacia 

| “Diana” din zona Stadion, b-dul 
| Dacia, bloc G1. (E.S.)

I Fotbal
| Sâmbătă, de la ora 11,00,
■ Corvinul Hunedoara primește 
* replica echipei Gaz Metan din 
| Mediaș, în cadrul etapei a 32-a, 

| seria a ll-a, a Diviziei B.
. Meciuri interesante se 
I anunță și în Divizia D: Orăștie 
L_ —______— ___ ______ _

(Dacia - Constr. Hd), Brad (Me
talul Crișcior - Min. Bărbăteni), I 
Teliuc (Minerul - CFR | 
Marmosim). (S.C.) |

Demonstrații practice I 
de gătit la rece |

Duminică, de la ora 13,00, | 
la cofetăria Complexului “Lido" ■ 
Deva are loc o demonstrație Se ' 
preparare a mâncării fără foc. | 
Demonstrația este realizată de I 
către Elta-Universitate, care, în ! 
colaborare cu localul gazdă, I 
organizează în perioada 28 | 
mai - 10 iunie o expoziție cu ■ 
vânzare de preparate culinare ' 
naturiste. Astfel de demonstrații | 
vor fi făcute în fiecare | 
duminică de la aceeași oră. . 
(V.R.) I

în fiecare an, Organizația 
Mondială a Sănătății (O.M.S.) 
dedică un alt mesaj zilei de 31 
Mai - Ziua Mondială fără Fumat, 
menit să atragă atenția asupra 
riscurilor legate de consumul 
de tutun și să încurajeze 
guverne, comunități, prganizații, 
grupuri și individualități la ac
țiuni de îngrădire cât mai efi
ciente a practicării fumatului, în 
special în rândul tinerilor.

Tema propusă de O.M S. 
pentru celebrarea Zilei Mon
diale fără Fumat este 'isevrajul 
tabacic”.

Acest mesaj se dovedește 
a fi binenevenit în contextul în 
care în România consumul de 
tutun înregistrează o creștere 
în rândul populației tinere, cu 
precădere printre femei. Pe 
lângă educația pentru sănătate 
ce are ca obiectiv prevenirea 
deprinderii fumatului se impun 
din ce în ce mai mult măsurile

care urmăresc abandonarea 
lui de către practicanții aces
tuia.

Sănătatea este în mâinile 
noastre. Depinde de fiecare 
dintre noi să ne rânduim viața și 
obiceiurile în așa fel încât să 
fim sănătoși, să trăim ani mai 
mulți la adăpost de grijile și ne
cazurile pricinuite de boală.

Serviciul de Promovare a 
Sănătății și Educație pentru 
Sănătate al Direcției de Să
nătate din județul Hunedoara 
organizează, în colaborare cu 
Grupul Școlar Sportiv Deva, 
luni 31 mai a.c., ora 10,00, un 
jogging colectiv sub sigla 
"Fugiți de fumat”, pe arterele 
principale ale municipiului Deva. 
La alergare participă cca 100 
de elevi, care demonstrează 
prin acest comportament să
nătos o alternativă la fumat 
sau un mod de abandonare a 
fumatului.

Mulțumirif

pentru poliție
Mulțumesc și pe 

această cale comandan
tului Poliției Municipiului 
Deva, dl col. Mircea Bră- 
deanu, și întregii Echipe 
de profesioniști, care in 3 
ore de la reclamarea unui 
furt au realizat prinderea 
infractorului și recupe
rarea parțială a bunurilor 
furate. (Ciprian ALIC)

ȘC”Ctr#TE'Șfi
VINDE:

Mașini de 6 tone 
în stare de funcționare 

FOARTE avantajos

INFO: Deva, str. Mureșului nr. 4, 
tei 217937,214225,218963
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MEDIULUI
Poluanții gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de sulf, 

amoniac și fenoli) precum și pulberile în suspensie au atins în 
perioada 17- 23.05.1999 valori medii și maxime care se 
încadrează în limitele prevăzute de STAS-ul de calitate a aerului 
nr. 12574/87. Valorile maxime au fost înregistrate pe zona 
Hunedoara în data de 17.05.1999 la pulberi în suspensie, în data 
de 20.05.1999 la amoniac, în 19 și 21.05.1999 pentru fenoli și tot 
în data de 21.05.1999 pentru dioxidul de azot. Valoarea maximă 
la dioxidul de sulf a fost înregistrată în data de 20.05.1999 pe 
zona Paroșeni.

Pulberile sedimentabile înregistrează depășirea limitei 
admise de 17,0 gr/ mp/ lună doar pe zona Chișcădaga de 1,57 
ori. Comparativ cu perioada anterioară pe zona Chișcădaga se 
constată o reducere de 19,2 gr/ mp/ lună.

Nivelul radioactivității beta globală și al dozei gama absorbită 
se mențin în limitele de variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii de mediu analizați. Comparativ 
cu valorile de atenție stabilite pentru apă, în perioada menționată 
s-au obținut valorile de 0,26 Bq/1 pentru apa de suprafață și de 
0,11 Bq/1 pentru apa recoltată din rețeaua de apă potabilă a 
municipiului Deva.

Materiile în suspensie pe râul Jiu provenite de la unitățile de 
extracție și prepapare a cărbunelui au avut o valoare medie de 
944, 4 mg/1 și o valoare maximă de 1477,0 mg/1 înregistrată la 
data de 20.05.1999. Raportând valorile obținute la cele anterioare 
rezultă o creștere pentru valoarea medie cu 55,0 mg/ I și o 
reducere a valorii medii cu 139,0 mg/1.

începând cu 20 mai 1999, în județul Hunedoara la inițiativa 
Direcției Silvice Deva și APM Deva a fost marcată "Ziua 
Europeană a Parcurilor” prin simpozionul intitulat sugestiv 
“Prezent și viitor pentru parcurile naționale și naturale din 
România" și la care au participat, pe lângă instituțiile menționate, 
oficialități și specialiști reprezentând institute de cercetări din 
principalele centre universitare.

Acțiunile vor continua până în data de 31 mai cu expoziții de 
desene, simpozioane și excursii în Parcul Dendrologic Simeria și 
Parcul Național Retezat.

Agenția de Protecția Mediului Deva

Direcția de sănătate publică 
a județului Hunedoara

REAMINTEȘTE agenților economici din ju
deț că au obligația să depună la sediul unității 
noastre din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, 
declarațiile formular tipizat pentru restanțele 
de 2% Fondul special pentru sănătate din anii 
precedenți, conform HOTĂRÂRII DE GU
VERN nr. 463 publicată în Monitorul Oficial 
nr. 209 din 27 august 1997.

Declarația privind contribuția de 1% din 
adaosul comercial aplicat asupra vânzărilor de 
produse din tutun, țigări și băuturi alcoolice se 
depune trimestrial, inclusiv restanțele.

CÎB CREO/TBAMC DEVA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ ce va avea loc în 

data de 03.06.1999, ora 10, la Judecătoria Deva, 
birou executori, următoarele:

- televizor color, mobilă sufragerie - 
BEREVOESCU NICOLAE;

- bibliotecă, colțar, televizor color, dormitor 
etc. - NEGHI GHEORGHE;

- mobilier, aparatură electronică (calculatoare, 
copiator, imprimante etc.) - SC 4 AS PRODIMPEX;

Informații suplimentare la sediul băncii din str. 
1 Decembrie sau la telefon 211853.

Societatea Comercială 
"Crișbus” SA Brad

Anunță
închirierea prin LICITAȚIE PUBLICĂ până la 

privatizarea societății a halei de întreținere auto. 
Licitația va avea loc în data de 14 iunie 1999, 
ora 10, la sediul societății din Brad, str. Goșa nr. 
44. Relații suplimentare la telef.: 054/651242, 
între orele 7-10.

Consiliul de Administrație al 
SC "CORA” SA Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARI
LOR, pentru data de 10.06.1999, ora 12, la sediul so
cietății, bd. Dacia, nr. 9, bl. AI-2.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:
1. Acordul de principiu privind divizarea societății.
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu 

va fi statutar constituită, se va reprograma în data de 
11.06.1999, ora 12, la sediul societății, bd. Dacia, nr. 9, bl 
AI-2, Hunedoara.

I SC COM BOR SA Orăștie
Reamintim că licitația pentru potențialii cumpărători ai 

I imobilelor puse spre vânzare de la SC "COMBOR” SA Orăștie 

| se va ține la data anunțată (07.06.1999, ora I0), la sediul 
| societății, str. Luncii 3, tel. 242350.
■ Prețurile de pornire sunt următoarele: Șopron l
’ 154.488.610 lei; Șopron 2 - 161.910.690 lei; Șopron 3 - 

• 1 10.262.110 lei; Șopron 4 109.696.160 lei; Șopron 5 -
I 113.617.810 lei; Pătul 2 - 226.796.000 lei; Cantina - 

| 85.423.672 Ici; Magazie - 57.127.008 lei; Platformă și alei 
| carosabile - 34.497.000 lei; împrejmuire - 16.551.033 lei.

, Cu o zi înainte de începerea licitației, potențialii cumpărători
1 vor depune la casieria societății 10% din prețul de pornire.
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