
A trebuit să treacă 
peste 70 de zile de 

bombardamente neîntre
rupte asupra Iugoslaviei 
pentru ca, în sfârșit, să 
apară ceva semnale, ce e 
drept fragile și palide, 
deocamdată, pentru re- 
instaurarea păcii în zonă. 
Jocul barbar și murdar 
de-a războiul al forțelor 
NATO, purtat în numele 
zice-se al evitării unei 
catastrofe umanitare în 
regiunea Kosovo, se pare 
că e pe cale să se 
termine, fără a ști cu 
exactitate de partea cui 
este victoria. Cert este că 
în Iugoslavia s-au pierdut

Războiul din Iugoslavia

Șansa păcii este aproape
mii de vieți omenești și s- 
au produs distrugeri 
grave, refacerea eco
nomiei și a obiectivelor 
bombardate necesitând 
mulți ani de muncă și 
fonduri de zeci și zeci de 
miliarde de dolari. în 
același timp se arată că au 
fost uciși din tabăra 
iugoslavă 5.000 soldați, iar 
alți 10.000 sunt răniți.

Misiunea de pace 
întreprinsă din partea 

rușilor și finlandezilor a 
găsit ecou în parlamentul 
iugoslav, care a aprobat 
cu 135 voturi pentru și 74 
împotrivă planul de pace al 
Grupului celor 8. Acesta 
prevede, între altele, că 
Iugoslavia rămâne o țară 
suverană și independentă, 
iar regiunea Kosovo va 
avea autonomie lărgită, 
urmând ca în următoarele 
zile să fie retrasă armata 
sârbă și poliția din zonă, 

locul lor fiind luat de forțe 
rusești și ale ONU, dar nu 
se știe în ce fel vor fi 
tolerate și forțe NATO care 
au luat parte la agresiune.

în timp ce iugoslavii și- 
au manifestat deschiderea 
spre pace, forțele NATO 
continuă însă bombar
damentele, considerând că 
n-au epuizat stocul de 
rachete și bombe destinate 
“consumului” în războiul 
devastator declanșat cu 

ușurință șl seninătate în 
urmă cu 73 de zile.

Dacă ar fi de bună 
credință și ar dori cu 
adevărat pacea, forțele 
NATO ar fi putut încheia 
temporar ostilitățile. Dar 
vedem că ei mai instalează 
și la Craiova un radar, 
ceea ce nu prea miroase a 
bine. Dar cine mai poate 
ști ce le trece prin minte 
imprevizibililor conducători 
aț armatelor NATO?

Reacțiile unei părți a 
opoziției și ultrana- 
ționaliștilor din
Iugoslavia nu au întârziat 
să apară, unii demnitari 
amenințând cu retra
gerea din funcții, 
acuzându-i pe cei ce au 
acceptat planul de pace 
de trădare de țară.

Există deci acum o 
șansă de pace care nu 
mai trebuie să fie ratată, 
suferințele și distru
gerile fiind mult prea 
mari pentru a le mai 
adăuga și altele.

Nicolae TÎRCOB
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“Pământul este viitorul nostru - să-l salvăm!

5 IUNIE, ZIUA 
MONDIALĂ A MEDIULUI

Declararea de către Organizația Națiunilor Unite a zilei de
5 Iunie ca “ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI" este consecința 
percepției actuale a cerinței vitale de protejare a mediului în 
conștiința umană, expresia importanței acordate mediului de 
forurile internaționale și recunoașterea locului Incontestabil al 
protecției și conservării valorilor naturale în ansamblul 
problemelor globale ale omenirii.

Integrarea problemelor de mediu în sfera politicii și 
strategiilor de dezvoltare economico-socială s-a concretizat 
după anul 1972 prin rezoluțiile conferinței mondiale de la 
Stockholm și rapoartele Clubului de la Roma privind 
discordanțele între creșterea demografică, dezvoltarea

Ing. Georgeta BARAB AȘ, 
_______director APM Deva 

(Continuare în pag. 9)
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Sărăcia i-a 
obligat la... 

muncă 
voluntară
Utilizată din plin înainte de '89 munca 

voluntară a devenit hulită și de neconceput după 
revoluție, dispărând aproape cu desăvârșire. Nici 
chiar în situațiile delicate cum au fost inundațiile 
ori alte calamități naturale care s-au abătut 
asupra țării românii nu s-au mai “înjosit “prestând 
muncă voluntară pentru ajutorarea celor 
calamități. S-au făcut donații, s-a acordat sprijin 
financiar dar... muncă voluntară în folosul 
comunității pentru înlăturarea pagubelor ori 
prevenirea altor calamități nu s-a prestat. 
Această atitudine poate fi justificată și prin faptul 
că acum când sunt secătuiți de nivelul impozitelor, 
românii așteaptă ca autoritățile să folosească 
banii respectivi în interes public și nu pentru ... 
călătorii în străinătate, ori protocoale (cum de 
fapt se cam întâmplă),

Și totuși, recent, în comuna Mărtinești sărăcia 
bugetului local i-a obligat pe oameni să iasă la 
muncă voluntară. La ședința din luna aprilie a 
Consiliului Local Mărtinești în care s-a discutat 
împărțirea bugetului pe anul în curs, au participat 
pe lângă consilieri și aproximativ 60 de oameni 
din satele comunei. Pentru că banii au fost puțini 
iar nevoile multe dezbaterile au fost foarte 
aprinse, ședința începută la ora 16 prelungindu- 
se până la ora 21. Oamenii au solicitat ca bugetul

Ciprian MARiNUȚ
k (Continuare în pag. 8) Â

Nemții au demonstrat îa SC CAS/AL cum se face

Vulcanizarea la rece a 
benzilor de cauciuc

Răspunzând invitației dlui ing. Nicolae Jic, 
mecanic șef la SC CASIAL SA Chișcădaga, 
membru al grupului Lassel Sberger Austria, joi 
am fost prezenți, alături de reprezentanți de la 
o serie de firme cum ar fi: Carmetaplast, 
Contransimex, Condor, Minvest, Rempes, Filiala 
Mintia a Conel, Siderurgica ș.a., la o 
demonstrație practică pentru Realizarea 
vulcanizării la rece a benzilor de cauciuc (la 
CASIAL există aproape 30 km de astfel de 
benzi). Demonstrația a fost realizată de către 
specialiști de la reprezentanța în România a 
firmei Stahl Gruber din Munchen - Germania, 
care a fost înființată în 1923. Discuția avută la

fața locului, adică la banda nr.4 pentru clincher, 
cu dna ing. Eugenia Dobre și Hill Rudolf, ne-a 
reliefat câteva aspecte esențiale din 
activitatea firmei germane care este 
reprezentată în România prin firma Tip Top. 
Firma Stahl Gruber deține un loc de frunte în 
domeniul vulcanizărilor la rece și la cald, având 
relații de afaceri cu peste 130 de țări, având 
pe piață peste 8000 de produse din cauciuc 
din totalul de 130.000 pe care le produce și 
desface, în țara noastră fiind prezentă din 
1972, în special în domeniul industriei extrac
tive din Valea Jiului. Activitatea se desfășoară 
pe trei planuri, respectiv reparații privind 
vulcanizarea în domeniul auto, reparații benzi 
transportoare, îmbrăcări în cauciuc ale unor 
capacități unde se lucrează în medii corozive, 
precum și în comercializarea unor produse 
specifice.

Din spusele interlocutorilor am desprins 
faptul că în privința vulcanizării la rece firma 
germană ocupă primul loc în lume. Ca o facili
tate deosebită pentru clienții și beneficiarii săi, 
firma asigură specializarea gratuită la 
Munchen a unor muncitori, care primesc apoi 
o diplomă universală de vulcanizare.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

Considerații pe marginea unei 
contestații privind

Un concurs 
măsluit

Către Ministerul agriculturii și 
alimentației, domnului secretar generai 
Dragoș Tănăsoiu

Subsemnatul inginer lovan Gheorghe, 
director general al DGAIA Hunedoara-Deva, 
în urma primirii telexului și faxului nr. 38336 
din data de 02.06.1999 privind rezultatele 
concursului organizat la sediul MAA în data 
de 25.05.1999 pentru ocuparea funcției de 
director general al DGAIA contest 
rezultatele obținute de ambii candidați 
pentru următoarele motive:

în primul rând contracandidatul Jurca Gh. 
Gheorghe, după anunțarea subiectelor, a 
pus pe masă ciorne cu subiectele deja 
pregătite pe care le avea ascunse în tocul 
ochelarilor. Această afirmație poate fi 
probată cu martori din sala în care s-au aflat 
în vecinătatea lui: Tărăsescu Ștefan de la 
DGAIA Mehedinți, Naznan leno de la DGAIA 
Mureș și alții. întrucât comisia de 
supraveghere nu s-a sesizat de ce se 
întâmplă în prezența celor 22 de candidați 
am cerut comisiei să ia măsurile ce se impun 
având în vedere gravitatea faptului.

N. TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl, £ parter 
Telefon 234480 

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

WCWIA UMEI LMSARI DE CARTE

e
’a și cu alte prilejuri, 
'Casa Cărții din Deva a 
oferit joi ocazia unei întâlniri 

cu cartea și creatorul ei. De 
data aceasta, la întâlnire a 
venit scriitorul Valeriu 
Butulescu din Valea Jiului și 
nu cu o carte ci cu două: una 
de teatru - ,, Veșnicie
provizorie” - apărută la 
Editura Fundației „I.D. 
Sârbu ” din Petroșani și cu o 
reeditare a volumului de 
aforisme „Oaze de nisip” 
tradusă de această dată în 
limba maghiară (apărută la 
Editura „Corvin” din Deva) 
după ce a mai văzut lumina 
tiparului în alte treisprezece 
limbi de circulație.

Manifestarea de la Casa 
Cărții a fost deschisă de ing. 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului Județean Hu

nedoara, care și-a manifestat 
bucuria de a participa la 
lansarea unor cărți semnate de 
un apreciat scriitor hunedorean 
și coleg politic. Banii strânși 
prin vânzare vor fi donați unui 
elev bolnav de la Liceul de 
informatică din Petroșani

Cărțile lansate au fost 
prezentate de criticul Dumitru 
Velea, directorul Teatrului Dra
matic „I.D.Sârbu” din 
Petroșani, volumul de teatru 
„ Veșnicie provizorie ~ - apărând 
tocmai la Editura Fundației 
„I.D.Sârbu” al cărei director 
este. De menționat că toate cele 
trei piese cuprinse în volum au 
fost jucate de Teatrul din Valea 
Jiului, inclusiv în București. 
Așa după cum se sublinia, 
Valeriu Butulescu a publicat în 
25 de reviste și ziare până în 
1989. S-a bucurat de prietenia 

lui Geo Bogza și Marin 
Sorescu. Volumul face 
trimitere la situația de după 
’89 din țara noastră.

„Oaze de nisip”, tradus 
în limba maghiară, a fost 
tipărit la Editura „Corvin ” 
din Deva. In cuvântul său, 
dl Varga Kâroly, directorul 
editurii, amintea că este 
una dintre cele mai 
valoroase cărți tipărite aici, 
ce contribuie la o mai bună 
înțelegere între oameni, la 
o conviețuire trainică între 
etnii, fapt accentuat și de 
semnatarul cărții, poetul, 
traducătorul, dramaturgul, 
eseistul Valeriu Butulescu,

Intr-adevăr, cultura are 
un caracter mesianic!

Mine! BODEA

Concursul 
“Memorialul 
Aurel Vlaicu"
Sâmbătă este ultima zi 

a concursului interju- 
dețean de aeromodele 
“Memorialul Aurel Vlaicu", 
ediția a X-a, ce se 
desfășoară de joi pe 
Aerodromul Săulești. Este 
vorba despre'concursurile 
starturi 1-5 planor A1 și 
festivitatea de premiere a 
câștigătorilor. (S.C.)

în penultima etapă 
Vega Deva - 

Corvinul
în penultima etapă din 

Divizia B, seria a ll-a, se 

desfășoară meciul dintre 
Vega Deva și Corvinul 
Hunedoara. Partidă 
foarte importantă pentru 
gazde în lupta lor pentru 
evitarea retrogradării. 
(S.C.)

Farmacii de 
serviciu

în zilele de 5-6 iunie va 
fi de gardă, în Deva, 
farmacia “Salutaris”, 
strada Libertății, nr.1, 
telefon 218291.

La Hunedoara, în 
același interval de timp, 
va funcționa farmacia 
“Energofarm”, str. G. 
Enescu, nr.14, telefon 
717659. (E.S.)

«FĂ1UHT DB



& 5 - 6 IUNIE 1999Cuvântul liber

Sâmbătă
5 iunie

TVR I
9.05 Mica sirenă (d.a)

9.30 Povești de adormit 
copiii (s) 10.00 Examen 
11.00 Tânărul Indiana 
Jones și comoara fără preț 
(f.a. SUA) 13.00 Ecranui
13.30 Scena politică 14.10
Video-magazin 15.20 Tenis 
Marele turneu de la Roland 
Garros 1999 18.00
Sarabanda 19.00
Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.50 Fotbal: 
România - Ungaria

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

8.30 Samba lui Auguste 
Comte (do) 10.30 Docu
mente culturale 11.25 TVR 
Timișoara 1^3.30 Actuali
tatea culturală 14.15 Trei 
familii (s, ep. 19) 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.00 Serial de 
călătorii 18.55 Filmele 
săptămânii 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 

^19.30 Clepsidra cu imagini

Duminică
6 iunie

TVR 1
8.30 Mica sirenă (d.a) 

9.05 Kiki Riki Miki (mag. 
pt. copii) 11.00 Viața 
satului 14.05 E șansa ta!
16.15 Tenis Marele turneu 
de la Roland Garros ’99 
18.00 Sarabanda 19.00 
Camera ascunsă 19.25 
Aproape perfect (s, ep. 
12) 19.50 Duminica
sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00
Hornblower (f.a. Anglia 
’98) 22.40 Comisarul 
Wycliffe (s) 23.35
Telesport

TVR 2
8.30 Samba lui Auguste 

Comte (do. ultima parte) 
9.00 Cronica Amazoniei 
(do, ep. 3) 9.30 Arca lui 
Noe 11.30 TVR lași 13.40 
Creanga de Aur 14.00 Trei 
familii (s, ep. 20) 15.10 Din

Luni
7 iunie

TVR 1
12.05 Căsuța din prerie 

(s/r) 13.00 TVR Craiova 
14.10 în luminile rampei
15.30 Mapamond (mag. poli
tic) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.10 Sunset 
Beach (s, ep. 464) 19.00 
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Preotul și 
cârciumărița (s, Anglia 
1995, ep. 3) 21.55 Teatrul 
TV prezintă: „Stâlpii 
societății” 22.45 Călător în 
Tara Eclipsei (IV)

TVR 2
12.50 Tineri interpreți de 

muzică populară 13.15 
Rebelul (s, ep. 65) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Engleză 16.00 
Grecia (s, ep. 57) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 874) 
19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag.) 
20.10 Căsuța din prerie (s,

ANTENA 1
8.15 Câinii de mare (d.a, 

ep. 7) 8.40 Cartea junglei 
(d.a) 10.00 X-pat Profile (r) 
11.00 Secolul XX 12.00 
Legea lui Burke (s) 13.00 
Pe cont propriu (s, ep. 35) 
13.55 Constelația cinema 
(mag.) 15.00 Burlacul (s)
15.30 Inspirația Carolinei 
(s) 16.00 Cel mai bun 
câștigă (co. romantică SUA 
’90) 17.45 Fashion Club 
18.00 Leonela (s, ep. 13) 
19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Violența străzii 
(thriller SUA 1994) 21.45 
Observator 22.00 Pre
tender (s, ep. 53)

PRO TV
8.15 Șoricelul Maisy (d.a)

8.45 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 9.30 Lois și 
Clark (s, ep. 26) 10.15 
Acapulco Heat (s, ep. 26) 
11.00 ProMotor 11.30 
Audiența națională 
(talkshow) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Asta-i viața 
(s, ep. 5) 13.30 Bebe (s, ep. 
21) 15.00 Babylon 5 (s, ep. 
3) 15.45 Buffy, spaima 

albumul celor mai 
frumoase melodii 
populare 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia 
(s) 16.45 Tinere talente 
17.05 Un secol de cinema 
18.00 Timpul trecut 20.00 
Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA 1
8.15 Swiss - family 

Robinson (da. SUA 1997) 
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Sălbaticul (co. 
Franța 1975) 14.00
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Leonela (s, Mexic, 
ep. 14) 19.00 Observator 
20.05 Negustorii de copii 
(dramă SUA 1994) 23.00 
Fotbal Club Antena 1

PRO TV
8.20 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Oamenii 
secolului (do) 12.00 
Profeții despre trecut 
13.00 Știrile PRO TV - un 
altfel de jurnal 13.30 
Ministerul comediei 16.30 

ep. 41) 22.00 Copilul de la 
capătul lumii (dramă Franța 
1996, p. I) 23.35 Patrimoniu

ANTENA 1
10.00 Știri 10.20 Cafea 

cu parfum de femeie (s) 
12.00 A treia planetă de la 
soare (s) 12.30 Sparks (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 50) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
54) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
25) 17.00 Știri 17.25
Leonela (s, ep. 15, 16) 
19.00 Observator 20.30 
Raven (s, ep. 10) 21.20 Un
derground (f. Iugoslavia 
1995, p. V) 22.15 
Observator 22.45 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Plutonul (r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Amnezie 
periculoasă (r) 14.30
Oglinda timpului (s) 15.00 

vampirilor (s, ep. 31) 16.30 
Lumea filmului 17.00 
ProFashion (mag.) 18.30 
Dreptul la iubire (s, ultimul 
ep.) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Rețeaua (s, ep. 14) 
21.00 Expertul (s, ep. 14) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Nell cea sălbatică (dramă 
SUA ’94)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.30 Cealaltă femeie (f/ 
r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce 
(s) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s, rezumatul 
săptămânii) 21.15 Minciuna 
(s, ep. 65) 22.00 Milady (s) 
23.00 Secretele familiei 
(dramă SUA-1984)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin 14.00

Echipa mobilă 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 1) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 40) 21.00 
Plutonul (psiho-thriller 
SUA 1986) 23.15 Procesul 
etapei

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s, ep. 2) 14.15 
Secretele familiei (f/r) 
16.00 Guadalupe (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța
poveștilor (s) 19.30 Jackie 
Collins: Hollywood 20.00 
Poirot (s) 21.15 Minciuna 
(s, ep. 66) 22.00 Milady (s) 
23.00 Galeriile
„Scruples” (f. SUA 1980, 
pl")

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire
14.30 Dispărută în noapte

Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s) 16.15 Tânăr 
și neliniștit (s)'17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 6) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 2)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Martor ocular (thriller SUA 
1981) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
36) 23.00 Dosarele X (s)

ACASĂ

7.00-14.30 Filme și 
seriale (reluări) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere (s)
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 67) 
22.00 Milady (s) 23.00 
Profesoara (dramă Anglia 
1986)

PRIMA TV
8.30 Motor Plus (r) 13.00 

Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.00 Celebri și bogați 
(s) 17.00 Maria Mercedes

Jerry Springer Show
14.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 18) 15.30 
Dosarele Y (r) 17.00 
Cinemagia 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 
Viper (s, ep. 4) 20.00 
American Gigolo (dramă 
SUA 1980) 22.00 Real TV

HBG>
10.30 Războiul fiarelor 

(s) 11.00 Dragă, am 
micșorat copiii! (s) 11.45 
Muppets și Insula 
Comorilor (f. SUA 1996)
13.30 Dave (co. SUA ’93)
15.15 Crash (dramă SUA 
1996) 17.00 Tip.u’ de la 
cablu (dramă SUA 1996)
18.30 Mr. Jones (dramă 
romantică SUA 1993)
20.30 Puterea (thriller 
SUA 1993) 22.30 Totul 
despre sex (s.er) 23.00 
Forța de reacție (f.a SUA 
’98)

PRO TV f 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 Pro!” 
(coproducție)

(thriller SUA ’96, p. I? 

18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă (div.) 
19.00 Viper (s, p.42) 
20.00 Eroul din Los An
geles (f.a. SUA 1988) 
22.00 Frasier (s, ep. 46)
22.30 Știri

HBG>
10.00 Stargate (s)

10.45 Oliver Twist
(dramă SUA ’97) 12.15 
Donnie Brasco (dramă 
SUA 1997) 14.30
Dependenți de dragoste 
,(co. romantică SUA ’97)
16.15 Forrest Gump 
(dramă, SUA ’94) 18.45 
Aventură de-o noapte 
(dramă SUA ’97) 20.30 
Avocatul diavolului 
(psihologic SUA 1996)
22.45 Surplus de 
bagaje (co. romantică 
SUA ’97)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena ,

(s) 18.00 Știri 19.00> 
Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 43)
20.20 Brooklyn Souțh (s)
22.20 Știri 23.00 Ultima 
ediție

HBG>
10.00 Magna cum 

laude (dramă SUA 1994)
11.45 Dincolo de infern 
(thriller SUA 1997) 14.45 
Echipa de hochei (co. 
SUA 1994) 16.30 Un 
bacșiș de 2.000.000 $ 
(co. romantică SUA 1995)
18.15 Al cincilea element 
(SF Franța ’97) 20.30 Cei 
mai buni (docu-dramă 
SUA 1996) 22.15
Noaptea cea mare (co. 
SUA ’96)

PRO TY - DEVA
06.15-07.00 Program 

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

Hetescep
Perioada 5-7 iunie

3 BERBEC
Sunteți foarte leneși 

săptămâna aceasta. 
Chiar dacă aveți foarte 
multă treabă, nu aveți 
chef de nimic. Decât să 
faceți treabă de 
mântuială, mai bine 
lăsați-o pe altă dată. 
Totuși, concentrați-vă 
asupra proiectelor 
urgente pe care le-ați 
început de curând.

O TAUR
Distracție mare la voi 

în zodie. Petrecerile nu 
mai contenesc iar 
dumneavoastră sunteți 
nelipsit de la ele. Dacă 
chiar considerați că o să 
faceți față fizic după 
nopțile nedormite, atunci 
n-aveți decât să fiți 
prezent la toate 
sindrofiile. Oricum, 
sănătatea ar trebui să vă 
preocupe mai mult.

3 GEMENI
Sunteți mai sfătoși ca 

niciodată. Din cauza 
aceasta, prietenii se 
bazează pe dv. Săptămâna 
aceasta veți crește în 
ochii șefilor și veți fi 
răsplătiți ca atare. Nu 
neglijați familia.
Rezultatele bune din 
ultima vreme se 
datorează în parte și ei, 
nu uitați asta.

3 RAC
Vă paște un examen 

mare pe care o să-l 
treceți cu brio. Stresul din 
ultima vreme, cauzat de 
emoțiile acestui eve
niment, vă va provoca 
migrene ușoare. Nu le 
luați în seamă, cu o 
aspirină totul se rezolvă. 
Ipohondrii cum sunteți, s- 
ar putea să faceți mare 
caz din nimic.

O LEU
Nu sunteți în stare 

nici acum să vă potoliți 
instinctele violente? 
Gândiți-vă că de 
comportamentul vostru 
depind reușitele viitoare. 
Nici superficialitatea, 
nici ignoranța, nici 
măcar neștiința în care 
lânceziți de ceva vreme 
nu vă mai preocupă. Nu 
vă gândiți decât la 
succes.

O FECIOARA
Toată lumea râde de 

voi și asta vă deranjează 
enorm. Ați făcut câteva 
greșeli în ultima vreme, 
dar nu vă recunoașteți 
vina. Cel puțin aveți bun 
simț și plecați capul 
când vi se face 
observație. Cine râde la 
urmă, râde mai bine! 
Aveți încredere în 
farmecul dumnea
voastră.

neteseer

O BALANȚA
De ce atâta încăpă

țânare să încheiați niște 
contracte care nu vor 
aduce nici un beneficiu? 
Doar cu orgoliu 
nemăsurat nu vă veți 
putea hrăni. Abandonați 
definitiv siguranța 
aceasta nejustificată! 
Reveniți măcar câteva 
ore pe săptămână la 
preocupări umaniste.

O SCORPION
Sunteți preocupați 

tot mai mult de treburi 
gospodărești. N-ar fi rău 
să faceți niște 
schimbări de decor în 
camera voastră. O 
excursie la munte sau o 
călătorie cu avionul vă 
va afecta cu siguranță 
bugetul. Așa că nu 
faceți cheltuieli
nejustificate.

O SĂGETĂTOR
Problemele de

sănătate nu vă dau pace 
nici săptămâna aceasta. 
V-ați creat deja o 
dependență de calmante 
și asta nu este bine 
pentru nervii voștri, 
încercați medicina 
alternativă, poate veți 
găsi leacuri aici. 
Financiar, o duceți 
extraordinar iar prietenii 
vă vor oferi cadouri 
neașteptate.

O CAPRICORN
Ceva nu e în regulă cu 

rudele aproDiate, poate 
chiar cu părinții. N-ar 
strica să dați un telefon 
sau poate chiar să le 
faceți o vizită. S-ar putea 
ca la sfârșitul săptămânii 
să aveți o surpriză, nu 
neapărat plăcută, de 
ordin material. Dar, 
zâmbiți, se poate și mai 
rău!

O VĂRSĂTOR
Nu vă iese nimic și 

asta pentru că nu aveți 
răbdare! Toate la timpul 
lor. Săptămâna aceasta 
prietenii vă vor fi de mare 
ajutor. Ca niciodată, vă 
veți . simți bine în 
compania lor. Uitați 
măcar pentru câteva zile 
că sunteți un singuratic. 
O discuție cu un 
cunoscut nu strică 
niciodată.

O PEȘTI
Nici voi nu știți cum de 

ați scăpat așa de ușor din 
capcana întinsă de 
colegii de la serviciu. N- 
ar trebui să vă culcați pe 
o ureche: ați scăpat și 
gata! încercați să aflați 
cine a fost autorul 
eșecului vostru. Dacă la 
serviciu situația nu stă pe 
roze, sentimental sunteți 
foarte bine “aranjat”.
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CEEAtE
NU MOARE

Credeam că trecerea im
placabilă a timpului întotdea
una așterne inevitabilul praf al 
uitării, dar spre surprinderea și 
bucuria mea am descoperit că 
prietenia sufletelor gemene 
poate rămâne proaspătă și 
curată în ciuda trecerii timpului 
și a lipsei de veste.

După foarte multi ani de 
tăcere te-am întâlnit... oare 
chiar a fost de-ajuns să-mi 
doresc mult să ne întâlnim? 
Timpul parcă s-a ruptoprindu- 
se undeva și așteptând o zi ca

firul lui să fie din nou înnodat. 
Acest nod nu doar leagă iar, ci 
ne apropie mai mult, ca orice fir 
care rupt și apoi legat se scur
tează.

Cât de proaspete sunt ace
le vechi sentimente, ce bine că 
iar ne-am întâlnit... Vorbind 
despre împliniri, copii și proiec
te de viitor, Tu cu părul mai alb 
dar ochi zâmbitori, eu având 
„curajul tigrului șchiop” ce vi
sează să-i crească aripi mari. 
S-a schimbat ceva în lume sau 
noi ne-am schimbat?

în ciuda schimbării te re
găsesc același și mi-e bine. 
Adevăratele prietenii nu mor. 
Nici chiar timpul nu poate ucide 
ceea ce e sortit să dăinuiască.

Am primit această minu
nată lecție de la Viață: tot ce e 
pur și frumos niciodată nu moa
re! Și chiar de vor mai trece 
mulți ani, când vom fi departe și 
firul timpului se va rupe iar, știu, 
ne vom regăsi chiar de ar fi 
acolo unde numai sufletele 
noastre pot pătrunde.

Ina DELEANU

Mesaje
Dna Ada Irina Szocs din 

Simeria ne împărtășește din nou 
suferința pe care i-o provoacă 
izolarea datorată bolii. Știm că 
singurătatea este neplăcută, mai 
ales atunci când ești și suferind. 
Din păcate noi o putem doar 
semnala nu și rezolva. Relațiile 
între oameni ca să fie durabile și 
de calitate se stabilesc nemij
locit, credem noi. Regretăm că la 
bolile existente se mai adaugă și

RETETE
•>

O Sirop din muguri 
de brad. Un kg de muguri 
proaspeți se pun într-o oală 
cu 3-4 I de apă și se fierb la 
foc potrivit 2-3 ore până se 
înmoaie, mestecând din 
când în când. Se strecoară 
prin tifon și se măsoară, 
pentru fiecare litru de zeamă 
adăugându-se câte un kg 
de zahăr. Se pune din nou 
la fiert și se lasă să se în
groașe, după care, rece, 
siropul se pune în sticle, se 
leagă cu celofan și se așază 
în cămară. (Rețeta dnei 
Paulina Pintea).

O Urdă cu mărar. 300 
g urdă, 100 g smântână, 
100 g unt, o legătură de mă
rar și sare. Untul de freacă 
bine (până e spumos), se 
adaugă urda trecută prin 
mașina de tocat (sau prin 
sită), smântână și se ames
tecă până se omogenizea
ză. Mărarul tocat mărunt se 
adaugă împreună cu sare 
după gust, se amestecă și 
se pune la rece să se întă
rească. Această compoziție 
poate fi folosită la sand
viciuri, cei ce nu suportă 
mărarul putând să-l înlo
cuiască cu ceapă tocată.

Despre cercetășie s-a 
vorbit și s-a scris în ultima 
vreme, așa încât se știe că 
ea nu este o “creație” a ulti
mului deceniu. Prea puțin 
știu oamenii - și poate chiar 
și cercetașii de azi - cum 
erau în fapt și ce făceau cei 
de altădată. Mărturisesc că 
nici eu nu știam mare lucru 
despre cercetășie, în vremea 
copilăriei mele această for
mă de organizare fiind inter
zisă. De aceea am fost curi
oasă să aflu de la dna 
Paulina Pintea amănunte.

Născută în 1923, la Petro
șani, dna Paulina a devenit 
cercetașă în clasa întâi. N-a 
uitat nici azi cum arăta uni
forma (și-o reamintește și din 
fotografii din acea vreme) cu 
fustițe bleumarin, bluze al
bastru deschis și eșarfă albă 
la gât. Dar mai ales își amin
tește cu plăcere cântecul ce- 
i însoțea pe cercetași la ac
țiuni, în timp ce se deplasau 
în marș spre un obiectiv de 
realizat. Deviza lor era “cer
cetașii României gata la da
torie” - răspunsul, dat prin 
versurile cântecului-imn, 
fiind “Gata oricând tot îna
inte/ Cercetători pe drumuri 
sfinte". Doamna îl fredonea
ză și azi cu plăcere, muzica 
fiindu-i de altfel un însoțitor 
drag de-a lungul vieții, gene- 
rându-i amintiri plăcute între 
care și cele legate de anii 
când cânta în corul bisericii.

Dar amintirea cea mai 
dragă dnei Paulina este alta. 
Este legată de activitatea 
cercetașilor de odinioară

%

“Floarea trăiește prin iubi
rea naturii. Dacă ea s-ar 
desprinde din locul bucuriei 
sale - ar muri. Păstrați cele ce 
sunt pentru trezire șl nu aduceți 
somnul ignoranței peste 
destinul tuturor... Cuvântul este 
Cale și Destin ce se unește cu 
gândul, fapta și dorința bucuriei 
de a fi ceea ce este de dorit... 
(Francisc Maitreya) 

suferințele pricinuite de o inter
venție chirurgicală. Vă dorim să 
treceți cu bine și de această 
încercare (dacă nu cumva ați și 
făcut-o deja până în acest mo
ment).

Precizare
în numărul trecut al paginii 

„Femina” (2400 de joi, 27 mai) s- 
a omis semnătura „catrenelor”. 
Ele sunt realizate de dna Ana 
Lața din Deva, care, sperăm, ne va 
scuza pentru această omisiune.

Duminică ia prânz, co
fetăria Complexului „Lido” 
De va a oferit cadrul pentru 
o demonstrație practică de 
prepararea unui meniu 
naturist fără foc. De altfel 
complexul găzduiește în 
perioada 28 mai-10 iunie 
„Salonul de alimentație 
naturistă", organizat de 
Eita-Universitate. Salonul 
cuprinde o vitrină cu 
preparate, afișe prin care 
sunt informați cei interesați 
că pot beneficia de consul
tanță, terapii naturiste, 
autotratament sau urma 
cursurile de profil, joia, ia 
casa de cultură a 
municipiului, iar cei ce vor 
să se documenteze per
sonal, să afle rețete, își pot 
procura cărți din standul 
salonului, care oferă foarte 
multe titluri, unele in limbi 
străine (ce pot fi și la 
librăria de lângă „Optica", 
în vecinătatea casei de 
cultură).

Preparatele au nume 
sugestive și in același timp 
haioase. Ciorbele se nu
mesc “Deliciu", “Nos
talgie” sau “Bugs Bunny”, 
felul doi - “Bondocei” 
(sarmale), “Scufița roșie” 

care și-au marcat trecerea 
prin viață prin fapte ce vor 
dăinui multă vreme și după 
ce generația lor nu va mai 
exista. Este vorba despre 
copacii plantați pe suprafețe 
apreciabile care au împie
dicat alunecările de teren. 
Personal a făcut parte din 
echipa celor ce-au sădit săl
cii, goruni sau brazi la Dără- 
nești, în stânga drumului ce 
duce spre Petrila. Azi puieții

CERCETAȘA 
DE

ODINIOARĂ

SĂNĂTOS Șl BINEVENIT

tă, plecând în marș, cu cân
tec, pentru a face un lucru util 
pentru localitatea sau țara 
lor. Azi toată lumea e preo
cupată de bani, munca în 
folosul obștii, voluntariatul în 
general fiind îmbrățișat doar 
de puține persoane, privite 
de ceilalți cu superioară iro
nie. Și totuși cât de frumos 
este să vezi că ai lăsat ceva 
în urma ta, ceva ce vor putea 
admira și nepoții și străne
poții strănepoților tăi!

însă iubiții săi copaci nu 
sunt singura amintire păstrată 
cu drag în suflet din vremea 
cercetășiei. în aceeași perioa
dă regele Mihai a venit la 
Petroșani, cercetașii au defilat 
prin fața lui și dna i-a dat flori, 
lucru pentru care a fost săruta
tă. “De aceea îl iubesc și a- 
cum”, spune râzând și arătând 
portretul fostului rege pe pe
rete. O altă “iubire la dis
tanță”, cu care nu s-a întâlnit 
însă, este Gică Petrescu, mu
zica având, așa cum am mai 
spus, și ea un rol aparte în 
viața doamnei Paulina.

La vârsta pe care-o are a 
adunat “o grămadă de amin
tiri și amărăciuni”, pentru că 
“asta-i viața și trebuie s-o 
purtăm așa cum este”. Deși a 
suferit mai multe operații, a 
muncit, a mai și pierdut, este 
încă o persoană optimistă și 
felină de vitalitate. în ziua 
documentării tocmai termi
nase siropul din muguri de 
brad, a cărui rețetă am notat- 
o pentru cititorii paginii 
“Femina”.

Viorica ROMAN

nizând compoziția, iar chif- 
te/uțeie și perișoareie s-au 
frământat și format cu 
mâna.

Demonstrația a fost 
făcută de Virginia Dan 
(Gina), asistată de Magda 
Soroiu. Au mai participat, 
venind cu explicații supii- 

mentare, Mihaela Horotan și 
Ștefan Graur. Din păcate 
asistență n-a prea fost, 
poate pentru că era sărbă
toare sau amiaza fierbinte 
nu te îndemna să ieși din 
casă. Păcat, deoarece aces
te preparate crude au darul 
să te răcorească. Și pe 
lângă proprietățile lor cura
tive, date de faptul că nimic 
din ceea ce conțin nu se 
distruge prin fierbere sau 
coacere, aceste preparate 
prezintă alte două mari 
avantaje pentru gospodine, 
mai ales acum: bucătăria nu 
devine saună din cauza căl
durii și se gătesc mult mai 
rapid. Ca să nu mai vorbim

Se poartă
A venit vara, e cald și bine, 

e timpul să aruncăm de pe noi 
pulovere sau alte haine groase. 
Deci, ce mai purtăm? Foarte 
multe, ce avem. Dar asta nu-i 
obligatoriu pentru toată lumea.

Adolescentele care se pre
gătesc pentru o petrecere mai 
specială pot îmbrăca bluze 
transparente, purtate peste o 
rochie de mătase, croită tip 
furou, sau cu o fustă lungă ori 
cu un pantalon din material 
lucios. Ceea ce dă farmec blu
zei sunt motivele florale, mai 
exact trandafirii ce-o “deco
rează". Chiar și pe o fustă de 
blugi în vara asta “...înfloresc
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CURIOZITĂȚI IA... FEMINA
T

$în Ridgelan, Carolina de Sud, există o lege prin care li se l 
interzice femeilor ce depășesc 100 de kilograme să intre într-un ! 
restaurant îmbrăcate în... pantaloni scurți. I

$în Tennessee (SUA) este ilegal ca o femeie să conducă o I 
mașină în cazul în care nu este însoțită de un bărbat.

$50% dintre femeile măritate susțin că, dacă ar putea să se 
întoarcă în timp, s-ar căsători cu același bărbat.

$50% dintre femei cred că un bărbat care le oferă flori are ceva 
de ascuns.

$în Frackville, Pennsylvania, o femeie a cerut divorțul pentru că 
soțul său avea prostul obicei să tragă cu pușca în cutiile de bere 
așezate pe... capul ei.

$O femeie din Arabia Saudită poate cere divorțul dacă soțul nu- 
i dă destulă cafea.

$în Kentucky, 50% dintre tinerele căsătorite nu au împlinit încă | 
18 ani. j

$ Primul concurs de frumusețe din America a avut loc în 1921. ■ 
Margaret Gorman a fost prima "Miss America". * 1

de atunci au ajuns copaci 
falnici de nu le mai vede 
vârfurile. Și cu toate că de 21 
de ani a devenit deveancă, o 
dată pe an, împreună cu fiul, 
își vizitează rudele din Petrila 
și lăcrimează ori de câte ori 
trece pe lângă “copacii puși 
cu mânuța mea”.

Acum se întreabă de ce 
tinerii în loc să facă năzbâtii 
nu se apucă de plantat co
paci și pomi, împiedicând 
dealurile s-o ia la vale. “Ti
neretul de azi nu-și poate 
imagina cum am trăit noi pe 
vremea noastră". Le-ar fi și 
greu să se închipuie elevi în 
clase separate de fete și de 
băieți, sau cu uneltele pe 
umăr, cu pachețelul în gean-

(roșii cu brânză), “Vitaiite”, 
“Globulina roșie" (salată de 
sfeclă cu chifteiuțe), “2 
voinici” (mititei), “Balsam 
pentru iepurași” (varză cu 
pârjoaie). Iar prăjiturile, 
foarte gustoase, poartă 
denumiri ca “Cip și Dale" 
sau “Albă ca....cireașa".

Aceste denumiri sunt „ins
pirații de moment", care țin 
seama însă de compoziția 
preparatului. în cadrul de
monstrației s-au pregătit o 
ciorbă de perișoare și piure 
de spanac cu chifteiuțe. 
Ingredientele folosite: mor
cov și păstârnac rase fin, 
ceapă verde tocată, 
pătrunjei verde și ieuștean, 
nuci măcinate, brânză de 
vaci, spanac, lapte, borș, 
ulei, soia măruntă înmuiată, 
usturoi pisat (ras) și con
dimente: legumix, boia, 
piper, enibahar (dă gust de 
carne), oțet. S-a folosit un 
mixer de bucătărie, cuțitele 
lui mărunțind și omoge-

Grupaj de Hie LEAHU '
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de făptui că ajută ia „silu
etă”, pentru că sunt foarte 
consistente și nu se con
sumă cu pâine (cel mult cu 
azime realizate tot fără foc).

Salonul a fost găzduit 
în fiecare an aici, prin bu
năvoință domnilor Maia și 
lliuță Fiorea, din această 
primăvară alăturându-li-se 
și dna Dorina Achim, pa
troana Restaurantului 
IntimStory Deva. Dna Ana 
Orșa, notar public, sponsor 
- și susținătoare convinsă a 
acestui tip de alimentație, 
împreună cu stagiara sa Flo
rina Roman și fetele din 
subordine - preciza că sa
lonul a mai fost sprijinit de 
colegele dumneaei Elena 
Stoica și Emilia Ciascai, de 
patronii firmelor Eu rostii, 
SC Marișca, Moara Hune
doara și Artex. Și presa - 
Deva sat, ProTV, Cuvântul 
liber, Călăuza, Radio 21, 
Radio Sica - a popularizat 
această activitate benefica 
sănătății. Pentru că a mân
ca naturist înseamnă să 
facem un mare serviciu or
ganismului nostru, pecare- 
i ferim de suferință sau îi 
ajutăm să o depășească.

Viorica ROMAN

FLORILE
trandafiri". Moda cere ca ea să 
fie ușor căzută pe talie.

Dar nici pantalonii nu se 
lasă mai prejos. Și ei se con
fecționează din materiale înflo
rate, indiferent că sunt strâmți 
sau largi. Firește că bluzele sau 
maiourile cu care se îmbracă 
sunt uni, asortate cu impri- 
meurile. Nici ocaziile festive nu 
fac excepție. Rochii înflorate, cu 
voaluri de nylon transparent pe 
deasupra, sunt foarte modeme.

încălțămintea acestei veri va 
fi orientală. Se poartă sandalele 
chinezești, compuse doar din 
talpa șf o baretă trecută printre 
degete.

I 
I

ANOTIMPURILE Șl 
ORGANELE 
NOASTRE

Forțele care acționează în 
Univers și mai ales pe pământ 
ne afectează într-o formă sau 
alta și pe noi. S-a constatat că 
anumite organe sunt mai acti
ve într-o anumită perioadă a 
anului. Astfel vara este acti
vizată inima, toamna - plă
mânii, iama - rinichii și pri
măvara - ficatul.

De aceea perioada indi
cată oentru tratamentul unui 
organ este cea de maximă 
activizare. De asemenea, în
treținerea profilactică a orga
nelor slabe (când nu sunt ac
tivizate) trebuie făcută în pe
rioadele inverse celor de ma
ximă activizare (de exemplu 
pentru inimă iama, pentru ri
nichi vara ș.a.m.d.).

Este bine să ne preocu
păm de curățirea și refa
cerea organelor când sunt 
cel mai active (primăvara 
pentru ficat, toamna pentru 
plămâni ș.a.m.d.). în schimb 
atunci când organul este în 
maxim de activizare el nu 
mai trebuie stimulat (dacă 
stimulăm inima vara vor fi și 
mai afectați rinichii, dacă 
primăvara stimulăm ficatul 
vor suferi plămânii ș.a.m.d.).

Și alte organe sunt mai 
active sau mai puțin active în 
anumite perioade ale anului. 
Graficul activizării organelor 
este: 1-28.1 - rinichii și vezica 
urinară; 29. I -15. II. - pan
creasul și stomacul; 16. II -
28. IV. - ficatul și vezica biliară;
29. IV. -16. V. - pancreasul, 
splina și stomacul; 17. V. - 27. 
VI. - inima și intestinul subțire; 
28. VI. -14. VIII. - pancreasul, 
splina și stomacul; 15. VIII. - 
25. X. - plămânii și intestinul 
subțire; 26. X. -12. XI. - pan
creasul, splina și stomacul; 13. 
XI. - 31. XII. - rinichii și vezica 
urinară



I Cuvântul liber 5 - 6 IUNIE 1999

✓ \

Rata șomajului 
în România este 
de 11,6 la suta
Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul 

lunii aprilie 1999 în evidențele agențiilor județene 
de ocupare și formare profesională era de 
peste 1,1 milioane persoane, reprezentând o 
rată a șomajului de 11,6 la sută, cu aproape 
30.000 mai puțin față de cel înregistrat în cursul 
lunii martie, informează Biroul de Presă al 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Din cei 1.153.535 șomeri, peste 400.000 pri
meau ajutor de șomaj, peste 100.000 ajutor de 
integrare profesională șl aproape 400.000 primeau 
alocație de sprijin. Aproximativ 244.000 de persoa
ne nu beneficiau de nici un fel de ajutor financiar.

Cea mai ridicată rată a șomajului se înre
gistrează în județele Hunedoara (19,9 la sută), 
Brăila (18,4 la sută), Vaslui (19 la sută), Botoșani 
(19,2 la sută) și Neamț (17,3 la sută). Sub nivelul 
ratei medii a șomajului pe țară se situează 
județele Ilfov (6 la sută), Bihor (6,6 la sută), Timiș 
(7,9 ia sută), Satu Mare (7,8 la sută), Giurgiu (8,5 
la sută) și municipiul București (5,4 la sută).

Muncitorii continuă să dețină ponderea cea 
mai mare în rândul șomerilor indemnizați, res
pectiv 74,9 la sută. Aproape 16.000 de șomeri au 
fost scoși din evidențele agențiilor teritoriale 
pentru că nu au mai solicitat reînnoirea cererii de 
muncă.

,____________________________________________ -

VK HANDICAPAT BRIIANIC A 
CFCCTVAT • CURSĂ 

BC BC KILeMCTRI
Britanicul Chris Moon, care are piciorul 

drept și mâna amputate, a încheiat, o cursă 
de 700 de kilometri și 16 zile, în care a 
traversat Cambodgia, transmite DPA.

Chris Moon a făcut această cursă, 
Red Crossm Marathon Against Mines, în 
scop de binefacere, pentru victimele 
minelor antipersoană.

Sute de suporteri cambâdgieni, 
mulți dintre ei cu handicap fizic, s-au 
adunat pe străzile orașului Sihanoukville 
pentru a-l aclama pe epuizatul, dar feri
citul alergător, care a folosit o proteză 
pentru picior.

Chris Moon a avut o viață aven
turoasă. El a fost răpit de khmerii roșii 
timp de trei zile în 1993, în perioada când 
lucra la dezamorsarea minelor, în 
Cambodgia. în 1995, el a supraviețuit 
exploziei unei mine, în Mozambic, dar a 
rămas fără un picior și o mână. Cu toate 
acestea, el a declarat că această cursă a 
fost cea mai dificilă experiență a vieții 
sale. El a alergat în medie 40 de kilometri 
pe zi, pe o vreme foarte călduroasă și a

parcurs zone deminate, unde lucrase 
odinioară.

Deși se antrenase intens pentru 
această cursă, alături de soldații britanici, 
Moon a avut de înfruntat câteva probleme 
neașteptate, pentru că din cauză că îl 
forțase, piciorul amputat a căpătat răni, s- 
a infectat și uneori era prea umflat pentru 
a încăpea în proteză. “Au fost momente 
când adevărata încercare a fost să pun un 
picior în fața celuilalt”, a recunoscut el. “A 
fost cea mai grea încercare a vieții 
mele...pentru că părea că nu se va mai 
sfârși”, a continuat el.

De când și-a pierdut brațul și pi
ciorul, Moon și-a dedicat timpul strângerii 
de fonduri pentru victimele războaielor 
civile, mai ales cele rănite de mine. El a 
mărturisit că la început i-a fost foarte greu 
să găsească sponsori pentru cursa din 
Cambodgia. “Nimeni nu credea că pot face 
așa ceva”, a spus el. “Și dacă am învățat 
ceva din această încercare, este faptul că 
toți putem, cu efort, să facem un pas dincolo 
de propriile limite”, a încheiat el.

NADIA COMANECI AR

PUTEA PREZENTA 

ECLIPSA DE SOARE LA 

TELEVIZIUNEA NBC
Fosta campioană olimpică și mon

dială Nadia Comăneci ar putea pre
zenta, împreună cu componentele 
lotului olimpic de gimnastică feminină 
al României, eclipsa totală de soare, 
de la Deva, pe postul de televiziune 
american NBC, a declarat agenției 
MEDIAFAX coordonatorul lotului 
național, Octavian Belu.

Acest lucru s-ar putea materializa 
în cazul în care canalul de televiziune 
din SUA ar încheia o înțelegere cu 
Federația Română de Gimnastică.

Canalul de televiziune NBC a mai 
realizat un film cu componentele lo
tului olimpic de gimnastică feminină a 
României, înaintea plecării acestora la 
Jocurile Olimpice de la Atlanta, rea
lizat la Castelul Huniazilor, de la 
Hunedoara.

Canalul de televiziune NBC a ob
ținut drepturile de transmisie a Cam
pionatelor Mondiale de gimnastică de 
/a Tien an Men (China).____________ ,

: Ecranul TV
' Antenele parabolice au 
i apărut după ’89 precum ciu-
■ percile după ploaie. Curând 
1 însă au fost înlocuite de mult 
J mai eficientele și comodele
■ cabluri TV. Numărul de tele- 
1 vizoare a crescut, la fel și nu- 
J mărul de canale accesibile 
( printr-o simplă apăsare de
• buton. Acestea toate au dus la
* creșterea numărului telespec- 
i tătarilor de toate vârstele, dar 
i mai ales a celor tineri.
1 Studiile efectuate pe copii 
J și adolescenți care petreceau
■ multe ore pe zi în fața tele-
■ vizorului au demonstrat că 
J micul ecran aduce mai multe 
i daune decât beneficii. Dacă 
i beneficiile sunt legate de tim- 
1 pul mai scurt de vizionare și 
i emisiunile așa zise “inteli- 
i gente" care aduc ceva nou în 
1 dobândirea de noi cunoștințe 
j și informații, daunele sunt 
i legate tocmai de timpul lung
■ de vizionare și emisiunile mo- 
J notone cu tematică plată care 
i nu numai că nu aduc infor-
■ mație ce ar putea ajuta în

❖ 92% dintre victimele accidentelor de muncă sunt 
bărbați și numai 8% femei?

❖ 50% dintre bărbați recunosc că au întreținut relații 
intime cu femei care nu le-au plăcut?

❖ Barba unui bărbat care nu s-a ras niciodată poate 
ajunge la lungimea de 230 centimetri?

❖ Chelnerițele cu experiență susțin că bărbații însurați 
lasă bacșișuri mai bune decât celibatarii?

❖ 6% dintre americani au fost uciși de soțiile sau 
prietenele lor pentru că au fost surprinși în compania 
amantelor?

❖ în total, un bărbat își petrece 3350 de ore din viață 
bărbierindu-se?

❖ în medie, o femeie spune zilnic 7000 de cuvinte, în 
timp ce un bărbat se mulțumește cu 2000?

❖ Bărbații văd mai bine decât femeile, dar aud mai 
prost decât ele?

❖ Unul din șase sute de americani a apelat la 
transplantul de păr?
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dezvoltarea gândirii la copii, J 
dar mai mult au o influență , 
cât se poate de negativă asu- ■ 
pra comportamentului și anu- 1 
me agresivitatea. J

• Cu o prezență.scenică încă 
. de la vârsta de 12 ani, cu un debut
• timpuriu în cinema (1918), dând
• dovadă de un real talent comico-
• sentimental, devine unul dintre cei 
. mai mari actori de comedie italieni,
• iar în calitate de regizor-debutând 
j în 1939 cu “Rose Scariete" (Tran-
• dafiri purpurii), se impune după
• război într-un lung șir de pelicule,
• multe de succes.
• A"dirijat" nume sonore de
• actori, Sophia Loren fiind actrița
• sa preferată. S-a născut la 7 
. iulie 1901, în Sora-Frosinone. A

Filmele de acțiune și chiar ■ 
unele desene animate, filmele ■ 
tip comando și cele de groază J 
modifică în mod vizibil corn- ■ 
portamentul copiilor și măresc i 
agresivitatea lor. Bătaia, omo- 1 
rul, teroarea, ura, uciderea cu , 
sânge rece sunt temele prin- ■ 
cipale ale acestor emisiuni 1 
dar și tematica viitorului com- J 
portament al copiilor. ■

Eu cred că nu e necesar să ■ 
mai aduc și alte argumente, de J 
altfel demonstrate prin studii a 
serioase, cum că agresivitatea i 
este cauzată și de emisiunile 1 
urmărite de tineri pe micul , 
ecran. i

Și dacă nici tinerii, nici rea- 1 
lizatorii emisiunilor TV nu pot J 
controla ceea ce se urmărește ■ 
pe micul ecran, atunci măcar > 
părinții ar trebui să fie mai atenți J 
la copiii lor și ecranul TV. a 
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> Inventatorul Arthur 
Pedrick nu a reușit să valo
rifice nici una din cele 162 
de invenții ale sale.

> Vechii egipteni utilizau 
firul cu plumb pentru a ve
rifica verticalitatea stâlpilor 
diverselor construcții pe care 
le înălțau.

>Cimentul este o inven
ție a Romei antice. Și tot 
vechii romani utilizau deja 
încălzirea subterană.

> Primele chibrituri au 
fost fabricate în 1827 de 
către chimistul britanic John 
Walker. Unul dintre capete 
era îmbrăcat în fosfor care 
se aprindea prin frecarea 
cu o suprafață aspră.

> Isaac Singer a avut 
ideea vânzării în rate, pentru 
a putea să comercializeze 
mai multe mașini de cusut.

>Semipreparatele con
gelate sunt invenția nord - 
americanului Clarence 
Birdseye (1929).

> Toate medicamentele 
se administrau, în general, pe 
cale bucală până în 1853, 
când C. Pravaz a inventat 
injecția subcutanată.

> Bicicletele electrice au 
rămas doar pe hârtie, din 
cauza greutății neadecvate a 
bateriilor.

Maeștrii ecranului

VACCIN FĂRĂ 
AC

Liderul mondial al vaccinurilor 
"Pasteur Merieux Connaught", din 
grupul multinațional Rhone-Pou- 
lenc, cu reprezentanță în România, 

• a anunțat o invenție revoluționară în 
prevenirea bolilor: vaccinarea fără 
ac. Noua invenție, PenJET, constă 
într-o seringă, de mărimea unei 
țigări (de unică folosință), conținând 
un gaz inert, sub presiune, care 
activează vaccinul. (ANEIR).

"Senzorii” din 
creier “văd” pe 

întuneric
V-ați întrebat vreodată cum de 

își “găsesc" buzele pe întuneric 
două persoane care vor să se 
sărute? Celulele nervoase din 
creier acționează ca niște senzori 
și “depistează" obiectele (după 
modelul sistemului de orientare a 
liliecilor, dacă vreți). Psihologii 
americani spun că unele celule 
nervoase sunt activate prin miș
care. Când buzele se apropie, 
“mecanismul” se pune în funcțiune, 
iar când ele se depărtează, acțio
nează "butonul Oprit’.

Echipamente 
moderne la 

spitalele militare
Spitalele militare din România 

vor fi dotate cu aparatură în valoare 
de 72 de milioane de dolari, pe 
bază de credite externe, garantate 
de Guvernul României, se arată 
într-un comunicat al MApN remis 
Agenției Mediafax. Pentru achi
ziționarea echipamentelor a fost 
organizată o licitație publică des
chisă, fără preselecție, cu par
ticipare internațională. MApN a fost 
interesat de achiziționarea a trei 
categorii de tehnică medicală: 

abordat cu succes și alte genuri 
cinematografice, în afara co

V/TTOfUO DE S/CA
mediei,cum a fost fresca socială 
“Ladri di biciclette” (Hoți de bi
ciclete) - 1948, cu actori nepro- 
fesioniști sau melodrama “Sta- 
zione Termini" (Gara Termini) - 
1951, cu Jennifer Jones.

în comedia de mare succes 
“Ieri, oggi, domani” (Ieri, azi, mâi

aparatură pentru imagistică me
dicală, aparatură și instrumentar 
pentru specialitățile chirurgicale și 
aparatură pentru specialitățile me
dicale și de laborator.

COLESTEROL 
MIC, 

DEPRESII MARI
Nivelul scăzut al colesterolului 

implică un risc crescut de apariția 
depresiei nervoase și anxietății în 
cazul femeilor, se arată într-un 
studiu apărut în revista Psycho
somatic Medicine citată de AFP.

Specialiștii americani au 
constatat că în cazul femeilor cu 
nivel scăzut al colesterolului, 39 la 
sută prezentau semne de depresie, 
față de numai 19 la sută în cazul 
celor cu colesterol la nivel normal, 
în cazul anxietății, procentele sunt 
de 35 și 21 la sută. Femeile care 
au născut recent înregistrează și 
ele o scădere drastică a nivelului 
colesterolului și așa se explică 
starea depresivă prin care trec cele 
mai multe mame după naștere. 
(Mediafax).

ALERGICI LA 
VINUL ROȘU
Vă simțiți capul "zgâlțâit" după 

un pahar cu vin roșu? Nu dați vina 
pe vreo pisică aflată prin preajmă. 
Mulți oameni suferă, fără să știe, de 
intoleranță la histamină. Aceasta 
este un hormon secretat de corpul 
uman, dar care se găsește și în 
unele alimente și care provoacă 
uneori simptome alergice: pete 
roșii, înroșirea capului, crize de 
astm sau chiar căderi bruște de 
tensiune. Din acest motiv, spe
cialiștii recomandă consumul mo
derat sau chiar evitarea alimentelor 
bogate în histamină. Printre aces
tea - vinul roșu, șampania franțu
zească, anumite tipuri de bere și 
tonul (peștele).

ne) -1958, îi reunește pe Sophia 
Loren și Marcello Mastroianni, iar 
în filmul de război “La Ciociara" - 
1960, Sophia Loren este secon
dată de Jean-Paul Belmondo. Din 

nou o comedie de răsunet cu “II 
matrimonio all’italiano" (Căsătorie 
în stil italian) - 1964, cu Sophia 
Loren și Marcello Mastroianni.

în fine, filmul psihologic “I 
sequestri di Altona" (Sechestrații 
din A) - 1962, Maximilian Schell 
și Sophia Loren fac o partitură de

Cum este așteptat’ 

anul 2000 fin 

viziunea publicației•

“The Ottawa 
Citizen”)

~ 100.000 de dolari, a- 
cesta a fost primul preț pen
tru pachetul “Al treilea mile
niu” la hotelul de lux "Ritz 
Carlton” din Bali (Indonezia), 
incluzând portar, maseur, 
majordom și Mercedes la 
dispoziție 24 de ore din 24.

1>Un miliard de sticle de 
șampanie au fost puse la 
păstrare în vederea sărbă
toririi sosirii anului 2000.

*■1,2 miliarde de dolari 
este costul giganticului monu
ment “Millenium Dome" care 
se înalță în fața Observatoru
lui de la Grenwich (Londra).

^7.500 litri de colonie se 
vor turna în Sena în anul 
2000 pentru a sărbători Anul 
Internațional al Parfumului.

<»> La 1200 de miliarde 
de dolari se ridică costul 
estimat la scară mondială 
pentru sărbătorirea anului 
2000.

*■32.000 de soldați ca
nadieni vor fi mobilizați pen
tru a face față eventualelor 
tulburări și jafuri la intrarea 
în anul 2000.

^Speranța de viață a 
fost în anul 1000 de 30 de 
ani.

Speranța de viață în 
anul 2000 va fi de 76 de ani.
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“zile mari", urmat de un film 
dramatic “I girasoli" (Floarea 
soarelui) - 1969, cu Sophia Lo
ren și Marcello Mastroianni într- 
un recital actoricesc deosebit.

în sfârșit, un film cu o puter- 
'nică rezonanță psihologică “II 
viaggio” (Călătoria) - 1973, cu 
Sophia Loren și Richard Burton. 
Obține premiul pentru regie' la 
Cannes -1951 pentru “Miracolo a 
Milano” și Oscar în 1972 pentru 
“II giordino dei Finzi Conini" (Gră
dina familiei FC). S-a stins din 
viață la 13 noiembrie 1974, la 
Roma.

Adrian CRUPENSCH!
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săptămânii
“Să ajungi la țintă dăndu-ți sufletul, 

asemenea alergătorului din antichitate! 
Să vezi norocul și moartea apărând 
deodată în pragul ușii! Să-ți dobândești 
iubita în clipa când dragostea se stinge! 
Să nu te mai poți desfăta tocmai când ți- 
ai cucerit dreptul la o viața fericită!... O! 
Câtor oameni aceasta le-a fost soarta”.

Cu BALZAC(1799-1850)
- mare romancier francez, nuvelist 

și dramaturg
O “Nu trebuie să-i judecăm niciodată 

pe cei pe care-i iubim. Afecțiunea care nu e 
oarbă nu e afecțiune”.

O “Una din pacostele marilor inteli
gențe constă în faptul că implicit înțeleg 
totul, atât viciile cât și virtuțile”.

O “Ați văzut vreodată căscând leul din 
grădina zoologică? E un spectacol sfâșietor”.

O “O libertate fără limite ucide liber
tatea”.

O “Morala și economia politică resping, 
deopotrivă, pe individul care consumă fără 
să producă”.

O “Calomnia nu atinge niciodată me
diocritățile, care mor de ciudă că trăiesc 
ignorate”.

Selecție de Hie LEAHU

©Un băiat se plimbă cu o fată.
- Puiu, poți ghici la ce mă gândesc eu 

acum?
- Pot și chiar știu cu siguranță.
- Of, ce nerușinat ești, Puiule!
©Dragoș se întoarce de la școală și îi 

povestește tăticului său că la lecția de 
chimie a făcut o experiență după care a 
urmat o explozie.

- Și, desigur, profesorul ți-a pus nota 
patru, zise tatăl.

- N-a mai reușit...
©Se întâlnesc doi prieteni.
- Ascultă, Nicule, hai să luăm o sticlă și 

să pornim în căutarea unei femei.
- Cu a doua propunere nu sunt de 

acord. Această bunătate o am din belșug și 
acasă.

- Bine. Atunci, hai să cumpărăm o 
sticlă și să mergem acasă la tine...

©Nepoțelul își întreabă bunicul:
- Bubuie, oamenii ca tine s-au născut 

în pădure?
- Ce-i cu întrebarea asta, puiule?

. - Păi, mami spunea zilele trecute că iar 
s-a pripășit pe la noi această buturugă 
bătrână!

©-Tăticule, ce înseamnă egoist?
- Dragul meu, egoist înseamnă o 

persoană lipsită de caracter, care se ocupă 
mai mult de sine decât de mine...

--------------------------------------------------------------- .,
©- Domnule doctor, fumatul afectează 

gândirea?
- Nu prea, deoarece cel care gândește 

câtuși de puțin, nu fumează...
©- Bine, dragă, zise soția directorului, 

eu nu înțeleg ce ai atâta de scris acasă?! 
Nu ai dactilografă la serviciu?

-Am, dar și ea mă întreabă foarte des:
"Dar ce, acasă n-ai soție?”
©La farmacie:
- Aveți acid acetilsalicilic?
- Vreți să spuneți, aspirină?!
- Așa-i, bat-o norocul, că mereu uit 

cum o cheamă...
©Luni de dimineață, doamna Filomița 

Clanță sosește cu mare întârziere la birou. 
Șeful ei o întâmpină foarte supărat:

- E aproape ora 10! Ce s-a întâmplat 
de ai întârziat atât?

- A venit ieri pe la prânz o prietenă la 
mine și ne-am cam luat cu vorba...

©- Când m-am angajat ca secretară, 
directorul mi-a spus că trebuie să am 
mare grijă de disciplină. Ce-i aia?

- Disciplina e arta de a părea 
întotdeauna mai proastă decât șeful tău...

©- Acu doi ani, doctorul mi-a spus că 
dacă nu mă las de băutură o să mă 
tâmpesc...

- Și de ce nu te-i lăsat?

Coryntina mea frumoasă, 
Cu chip semidlafan - 
De când n-am avut la masă 
O fasole cu ciolan?

Au trecut acele vremuri 
Cum trec toate pe pământ....
Ai ajuns să te cutremuri 
Că nici oase nu mai sunt

Le-adunară demnitarii,
Și le ling sârguincios, 
Mal ales veleitarii - 
Precum sus, așa și-n jos...

Dumitru HURUBĂ

♦ Revizuirea cantitativ-temporală a legii lui 
Murphy

Tot ce merge rău, merge rău dintr-o dată.
♦Teorema lui Beli
Când un corp este scufundat în apă, sună 

telefonul.
♦Postulatul lui Boling
Dacă te simți bine, nu fi îngrijorat; va trece.
♦Principiul întâlnirilor (al lui Ruby)
Probabilitatea de a întâlni pe cineva cunoscut 

crește atunci când ești cu cineva cu care nu vrei 
să fii văzut.

♦ Legea lui Wloughby
Când încerci să demonstrezi cuiva că o 

mașină nu funcționează, ea va funcționa.
Grupaj de Uie LEAHU

(kCZ/PA DE PCfflTATE

- din înțelepciunea și 
frumusețea Bibliei -

^“Un răspuns blând potolește 
mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia

j%"Limba înțelepților dă știință 
plăcută, dar gura nesocotițitor împroașcă 
nebunie";

$C’Limba dulce este un pom de viață 
dar limba stricată zdrobește sufletul";

“Nesocotitul disprețuiește 
învățătura tatălui său, dar cine ia seama 
ia mustrare ajunge înțelept";

X"‘O inimă veselă înseninează fața; 
dar când inima este tristă, duhul este 
mâhnit”;

2'“inima celor pricepuți caută știința, 
dar gura nesocotițitor găsește plăcere în 
nebunie”.

“Mai bine un prânz de verdețuri, și 
dragoste, decât un bou îngrășat, și ură";

^“Nebunia este o bucurie pentru cei 
fără minte, dar un om priceput merge pe 
durmui cel drept";

sC'Mai bine puțin, cu dreptate, decât 
mari venituri, cu strâmbătate";

^“înțelepciunea este un izvor de 
viață, dar pedeapsa nebunilor este 
nebunia ior”;

sC'Omui rău pregătește nenorocirea, 
și pe buzele iui este ca un foc aprins”.

• Titlul unei povestiri de Perrault, 
după numele eroului principal Barbe- 
Blue. Sadic și bestial, el și-a sugrumat 
cele șase neveste pe care apoi le-a 
spânzurat în “cabinetul său”, denumit 
“cabinetul negru”. Căsătorit a șaptea oară, 
a fost omorât de frații ultimei soții care 

descoperise îngrozită cadavrele celorlalte 

femei. Barbă-AIbastră a devenit în 

literatură și publicistică o expresie prin 

care e desemnat un aventurier fără 

scrupule. Vezi: Casanova și Don Juan.

IBasiniiI cu 
cocoșii* roșu

• Vorba vine de la un vestit basm 

pentru copii, în care se povestește despre 

un cocoș care a fost mâncat de o vulpe, 
vulpea Ia rândul ei a fost mâncată de un 

ogar, ogarul de... etc. Și când crezi că 

povestea s-a terminat, abia totul se reia 
de la început. “Basmul cu cocoșul roșu” a 

devenit astfel o expresie pentru a califica 

o întâmplare, o acțiune, un conflict care nu 

se mai sfârșește.

Grupaj de Uie LEAHU

DIN ÎNȚELEPCIUNEA INDIANĂ
“Adevărata răbdare este să rabzi 

ceea ce nu se poate răbda. ”

DIN ÎNȚELEPCIUNEA CHINEZĂ
“Mai bine să nu fii deloc, decât să 

fii nimic.”

■ Fiecare zi îmi aduce imagini din 
Iugoslavia. Nu pot înțelege CUM E 
POSIBIL. Case sfărâmate, oameni 
nevinovați uciși, copii îngroziți de iadul 
din jur, șiruri de refugiați într-o 
procesiune sfâșietoare. Dumnezeu 
plânge neputincios... ■ Din istoria 
marilor gafe: în timpul festivalului de film 
de la Cannes - ediția 1985 -, la recepția 
de gală, un miliardar american, așezat la 
masa oficială alături de Jeanne Moreau, 
o întreabă cu amabilitate, pe la momentul 
desertului: „Și cu ce vă ocupați dumnea
voastră?!”... ■ Henri Poincare (1854- 
1912), om de știință și matematician 
francez, ne-a lăsat unul dintre cele mai 
sclipitoare gânduri despre... gândire, 
despre inteligența umană: “Gândirea nu 
este decât un fulger în mijlocul unei 
nopți lungi. Dar acest fulger este totul”.
■ Sunt foarte atent cu ghilimele când 
scriu: respect proprietatea intelectuală.
■ Spunea “ghidușul” Ion Băiesu: “După 
părerea murdăriei -curățenia pătează.” ■ 
Un nor, sub cerul sfânt: “Acum închide 
ochii, fii ca un orb care vede înlăuntru: 
nu amintirea curcubeielor stinse, ci 
lucruri care sunt și trăiesc în fiecare 
clipă: oameni și zei, prezențe și absențe, 
plânsete și muzici, dragostea lumii 
purtându-și prin neant veșmântul 
împărătesc și cununa de spini”.

r
ORIZONTAL: 1) Ascunderi 

iluzorii în haine de împrumut; 2) Argus 
cu priviri unduioase și straie de metal 
- Clasic element de atragere la pol; 3) 
Epilog somptuos expirat în brațele 
orizontului - Artificii tehnice pe cale de 
dispariție; 4) Supunere irezistibilă unui 
presing neiertător - Val călător pe o 
mare de unde; 5) Prețiozitate tradițio
nală bătută la cataramă - Tapet sui- 
generis protejat de inundații!; 6) Fero- 
ghid mignon cu paradoxul voiniciilor 
proverbiale - Complice notorii la să
vârșirea unor despărțiri; 7) Tributar 
dezavuat al propriilor complexări - 
Predispus cu acuitate pentru acțiuni 
revoltătoare; 8) Vultur al înălțimilor cu 
aripi de metal - Protagonistă mobilă 
într-un scurt metraj cotidian; 9) Avarie 
anatomică cu incidență morbidă - 
încrustat cu precizie pe răboju1 vremii; 
10) Circumscrise periodic în acordarea 
sufragiilor.

VERTICAL: 1) Conotația lexicală a mersului în ■ 
gol; 2) Sepulcrul abrupt al idealurilor spulberate - ■ 
Uluc bucolic cu susur liric; 3) Ipostaziantă vene- | 

rabilă cu o anume înclinație - Mentore consecvente l 
ale unei discipline de fier; 4) Exponenți ai neputinței ! 
stăpânirii de sine - Laitmotiv obsedant într-o I 
simfonie lacustră; 5) Echivalent abstract al spiței | 
matematice - Cirac cvasipotent în meseria armelor; ■ 
6) Tip de blocaj prevestind șocul afectiv - Contact J 
nominativ cu serialitatea muzicală; 7) Astru apus, | 
învăluit de purpura răsăritului - Rom la cazan de | 
sorginte indiană; 8) Apologet statornic în umbra . 
maestrului - Prezentă intempestiv pe culoarul ■ 
întrezăririi; 9) Plânset în hohote cu lacrimi celeste | 
- Preambul tradițional la ziua recoltei; 10) Atributul ■ 
diferențial conex al specificității individuale.

Vasiie MOLODEȚ I
Dezlegarea careului “HABITUALE” apărut în | 

ziarul nostru de sâmbăta trecută: ,
1) TRANSPIRAT; 2) RATAT - TOBE; 3) APA- ■ 

SAT-BUN; 4) NUC - VIROZA; 5) SS - MINAT-C; | 
6) L - POLEI - Bl; 7) AVATAR - NIT; 8) TEP - ■ 
REMIZA; 9) OLUȚ- TASAT; 10) RECUPERARE. 1

MA T ÎN 2 MUTĂRI
Controlul 

poziției:
Alb: Re4, 

Dd8, Td6, Nb4
Negru: Re2, 

p:f2
Soluția pro

blemei din nr. 
trecut:

1. Th2! a3
2. Rc2 mat

1.... b3
2. Rb2 mat

i



Consiliul de
| Administrație al |

SC AVRAM I 
1ANCU SA BRAD '

Convoacă Adunarea | 
I Generală Extraor- j
■ dinară a Acționarilor în
! data de 18.06.1999, ora 15, ! 
I ia sediul Restaurantului ■ 
| “Central" din Brad, str. |
■ Republicii, bl. 8, cu i 
. următoarea ordine de zi: *

1. Revocarea și alegerea I
| unor cenzori și stabilirea | 
| indemnizațiilor; ■

2. Aprobarea unor!
I investiții in domeniu!* 
| producției și prestărilor | 
| servicii; i

3. Stabilirea îndemni-!
I zațiiior pentru membrii ■ 
I Consiliului de Admi-\ 
| nistrație; |

4. Diverse. (
în căzui neintrunirii*

I cvorumului adunarea I 
| generală se va ține in |
■ aceiași ioc și ia aceeași ■
■ oră in data de 19.06.1999. 1 
I Informații supli-1 
| mentare ia telefon 054-1
■ 651826 sau ia sediul ■ 
! societății din Brad, str. ' 
I Independenței, bi. 17,1

Consiliul de Administrație al
SC ALIMENTARA SA DEVA
Convoacă Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor in data 
de 24.06.1999, ora 16,00, la sediul societății 
din Deva, b-dul Decebal, bloc F, parter.

Ordinea de zi:
c înregistrarea structurii acționariatului 

la Registrul Comerțului;
declararea societății închise; 
închirieri de spații comerciale;

N> vânzare spații comerciale;
•T diverse.
în situația în care nu sunt întrunite 

condițiile de prezență pentru prima 
convocare, a doua Adunare Generală va fi 
convocată în data de 25.06.1999, ora 16,00, 
la sediul societății

■ SIMAKO
S.C. SIMAKO

INVEST S.R.L. Deva 
angajează inginer con
structor, specialitatea 
“CONSTRUCȚII 
CIVILE”, cu o vechime 
în domeniu de 3-5 ani și 
experiență în amenajări 
interioare.

Depunere cereri,
C.V. și informații la 
secretariatul societății 
din Deva, B-dul Decebal, 
bloc P, mezanin, telefon 
054/215082, până în 
data de 11.06.1999.

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
_ IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

| parter. |
I--------------------------------------- 1

SC Automobile Dacia SA
prin liderul său SC IATSA SA Hunedoara

C vinde: D
- automobile Dacia - in rate sau lea

sing
- piese auto - la prețurile Centrului 

Național de Comercializare Dacia.
- Se asigură garanții.

i Relații la tel.: 713221

Preocupată de îmbunătățirea calității produselor oferite cliențllor săi

SC AUTOMOBILE DACIA SA
a dezvoltat rețeaua de distribuție a pieselor de schimb Dacia, 

acoperind toate zonele țării.
începând cu luna mai, în Timișoara s-a înființat un centru zonal de 

distribuție pentru piesele de schimb DACIA, în cadrul SC Timnovdac 
Service SRL, str.Vasile Cârlova, tel/fax 056/222776, 224111.

Acest centru zonal practică aceleași prețuri ca și Centrul Național de 
Comercializare Dacia și este aprovizionat cu toată gama de piese de schimb DACIA, 
produse atât de platforma Colibași cât și în industria orizontală.

Apelând la serviciile noastre puteți beneficia de:
* cea mai bună calitate a produselor
* cele mai mici prețuri
* facilități la plată
* servire rapidă și ireproșabilă
Așteptăm comenzi de la clienți din județul TIMIȘ și județele limitrofe, 
întotdeauna alături de dumneavoastră Automobile DACIA SA.

\______________________________________ ______________________________________ /

ATCOAV Bihor 
Oradea

ATCOM Bihor vinde la licitație 
publică, prin executorul judecătoresc 
- TRIB. HUNEDOARA, în ziua de 10 iunie 
1999, ora 11,00,

1 (una) buc. AUTOUTILITARĂ CAMION 
marca ROMAN, tipul 10.215, an de 
fabricație 1980.

Licitația va avea loc la sediul SC 
Comdivers SRL Deva, str. Horea, nr. 4.

Preț de strigare 60.000.000 lei.
Participanții la licitație vor prezenta 

dovada achitării taxei de 10% din 
valoarea bunului licitat.

Informații la telefon 059 - 133245 
sau la executorul judecătoresc, Trib. 
Hunedoara - Deva.

Prețul nu include TVA.

S.C. ELECTRICA S.A.

Sucursala de Distribuție Deva anunță:r r
în M.O. partea I, Nr. 227/21.05.1999 au fost publicate tarifele pentru energia electrică și termică livrată de CONEL S.A. 

consumatorilor finali stabilite de A.N.R.E. prin DECIZIA NR. 12/18.05.1999 AVIZATĂ DE OFICIUL CONCURENȚEI astfel:

TARIFE PENTRU CONSUMATORII CASNICI - valabil din 06.06.1999
Nr.crt. Nivel tensiune TARIF SOCIAL TARIF STANDARD TARIF STANDARD

Tranșa Peste Abonament Preț energ. Abonament Preț energie Preț energie
0-50 

kWh/lună
*

50 
kWh/lună

*

zi ** noapte***

(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/zi) (lei/kWh) (lei/zi) (lei/kWh) (lei/kWh)
1 Joasă tensiune 500 

(0 1 kV inclusiv)
1951 700 610 700 740 480

2 Medie tensiune 570 500 570 600 400
(1-110kV exclusiv)

*) Tranșa este valabilă pentru un abonat.
**) Se aplică pentru energia electrică consumată între orele 6.00 și 22.00, începând de luni până vineri.
***) Se aplică pentru energia electrică consumată între orele 6.00 și 22.00, precum și pentru energia electrică 
consumată începând de vineri ora 22.00, până luni, ora 6.00.

Celelalte tarife pentru consumatorii finali, industriali și similari sunt publicate în Monitorul Oficial partea INr. 227/21.05.1999.
Informații suplimentare se pot obține de !a Serviciu!Marketing - Prognoze a! S.D. Deva tel. 215750 int. 126, 227.

Ă K Oferta zilei!!!
SC

FAVIOR -
VIDRA SA

□ RĂȘTIE
• Vă oferă 

spre 
închiriere 
complexul 
de porci;

• Vinde porci 
vii - 2OD 
capete. 
Relații 

suplimentare 
la telefon 

054-047147.

Durabilitate excepționala Aderenta si manevrabilitate Economie de combustibil

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

CAMERA DE AER INCLUSA IN PREȚ *

&
TOFAN GRUP

(* pentru anvelopele achitate pe loc)

Adresa Sucursala DEVA, Str. Apuseni, nr.lTel/Fax:054/231563
MONTANA. VICTORIA. DANUBLANA. TOFANS FEEL SUNT MARC! ÎNREGISTRATE TOFAN GRUP



5 - 6 IUNIE 1999 Cuvântul liber
~ • Cuvintele sunt

neputincioase și nu pot 
cuprinde durerea și tristețea 
noastră acum când 
împlinește un an de 
trecerea în eternitate 
dragului nostru soț, tată 
bunic

f”

se 
la 
a 
Și

• Vând în Renghet 
(Geoagiu), nr.1,lângă șosea 
Bozeș, gospodărie cu 4 ha 
teren. Tel. 058 731679. (2307)

• Vând casă,două camere, 
bucătărie, baie, gresie, faianță, 
canalizare, gaz, grădină, 
str.A.VIaicu,nr.124 Deva, preț 
21.000 DM. Tel. 216992, 057 
224705. (2311)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, Deva, 
zona Dorobanți, preț 120 
milioane, negociabil. Tel. 
233800. (2320)

• Vând spațiu comercial, 
100 mp, în Hunedoara, zonă 
centrală, pe bulevardul Dacia 
nr. 6 bis. Relații la tel. 094/ 
579061 (OP)

• Vând Opel Vectra, motor 
2000, injecție, an fabricație 
1990. Tel. 092 534616. (2865)

• Vând Dacia Break, 
accidentată, fabricație 1998, 
inclusiv talon, prețuri 
convenabile. Informații tel. 
054/242709, între orele 8-15. 
(3710)

• Vând dubă Saviem, 7 
tone, cu servodirecție, 
fabricație 1990 sau schimb cu 
autoturism. Tel. 729365 
(2999)

• Vând tractor universal 445 
DT, stare bună, Zdrapti, nr. 69. 
(1967)

• Vând ferestre și uși 
balcon dublu, termopan, im
port Suedia, diferite 
dimensiuni,noi. Tel. 058/ 
734107, 094 194311. (2212)

• Vând calculatoare se
cond-hand și imprimante la
ser. Tel. 226644, 092 356277. 
(2541)_____________________

• Cumpăr celulare GSM
defecte. Repar și decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (2310)____________

• Vând apartament îh vilă, 
3 camere, dependințe, 
mansardă, două balcoane, 
garaj, centrală încălzire 
proprie. Tel. 092 234061. 
(2314)

• Vând vitrină frigorifică și 
frigider Zii. Tel. 623810. 
(2321)

• Vând prășitoare cu 5 plus 
2 sape. Tel. 247900, 219363. 
(2327)

• Vând betonieră, mașină 
pentru cheițe, triploc etc. 094 
171686. (2323)

• Cumpăr cositoare 
rotativă T U 445. Tel. 732131. 
(MP)

• Vând pătuț cu saltea. Tel. 
627966. (8897)

• Vând mobilier co
mercial,nou și două vitrine 
frigorifice. Tel. 219335, 
626752. (2331)

• Vând motocositoare
Husqvarna, 1998, cosit iarbă, 
tăiat arbuști etc. Tel. 711247 
(2996)_____________________

• Vând compresor, 100 I,
dotat cu motor 1,8 kW/220 
V. Informații Simeria, str. 1 
Decembrie, nr. 21 
(vulcanizare). (2915)_______

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Vând două vaci cu lapte 
și o mânză, semimurano, de 
un an, Hunedoara, str. 
Răcăștiei, nr. 156 (2998)

/

muncă, salariu oferit între 
800.000 - 1.300.000. Tel. 
212991. (2868)

• Societate comercială 
angajează director. Condiții: 
stagiul militar satisfăcut, studii 
superioare, vârsta până la 30 
ani. Tel. 054/232551 (2296)

DIVERSE I0AN MURG

• Vreți să știți totul despre 
emigrare în Canada ? Apelați 
la specialiști canadieni.foști 
salariați ai Guvernului 
canadian. Tel. 214665, 092 
777300, 212160,int. 127. 
(2857)

• în baza autorizației 
nr. 16773 din 29.03.1999 firma 
"Daneliza” Orăștie își începe 
activitatea de comerț. (2322)

■ • S.C. Mercur Corvinex SA 
Hunedoara, str. Libertății, nr. 
16, convoacă adunarea 
generală ordinară a 
acționarilor, în data de 21 06 
1999, ora 11, la sediul 
societății. Ordinea de zi: 1. 
Situația economico-financiară 
la 31 mai 1999. 2. înlocuirea 
consiliului de administrație 
existent și alegerea unui nou 
consiliu. în cazul în care 
adunarea generală ordinară a 
acționarilor nu este statutar 
constituită, se reconvoacă 
pentru data de 22.06.1999, în 
același loc și la aceeași oră. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul societății, tel. 
054/712136 (3000)

Te vom iubi întotdeauna șr 
nu te vom uita niciodată! 
Soția Nuți, fiica Cristina, 
ginerele Ionel și nepoții Oana 
și lonuț.

DECESE

• Cu adâncă durere soția 
Ana anunță dispariția celui 
care a fost un minunat soț

SZEKELY ZOLTAN
• Un ultim omagiu pentru 

cel care a fost

SZEKELY ZOLTAN
Familia Herman loan, Vir

ginia și Radu. (2864)

• Familia îndoliată anunță 
încetarea din viață a dragei 
noastre

ELISABETA PÂRĂU
înmormântarea va avea 

loc azi,5 iunie, ora 16, la 
cimitirul reformat, în a cărei 
capelă este acum depusă. 
(2328)

Călăuziți de lumina cărții
■» ♦

deținători ai primelor locuri la 
olimpiade. La I. română - 
Anca Dan, Argentina Bota 
(prof. Lina Câta), la fizică - 
Sebastian Armean, Cătălin 
Cătană (prof. D. Sitaru, prof. 
Carmen Botoș), la chimie - S. 
Armean, B. Matiș (prof. I. 
Millye), la istorie - Delia Stana, 
Veronica Ruțe, C. Cătană, S. 
Slusarec (prof. Delia Costa, 
prof. M. Szakacs), la 
matematică - Adriana Malea 
(prof. C. Olteanu), la biologie - 
Oana Oprean (prof. Doina 
Ion), la informatică - Florin 
Ardelean, Ovidiu Păcurar, 
Bogdan Cranciova (prof.ing. 
Mariana Nae). Și la activitățile 
sportive școala noastră își 
menține ștacheta ridicată: 
locurile I pe județ la baschet 
băieți (praf. Rodica Marincău), 
III - la șah fete (prof. Delia 
Profeanu), - la orientare 
turistică "Cupa Silvicultorul". 
O participare bună avem la 
campionatul de volei (fete - 
băieți) pe municipiu, la fotbal, 
între clase. întrecerile artistice 
sunt onorate cu premii la arte 
plastice (“Elefănțelul de 
argint" - locul II 
internațional), la creație 
literară (“Tinere condeie" - A. 
Voica, F. Teodor, A. Bota), la 
concursul de poezie al 
Asociației “TESERACT” (M.S. 
Armean, A. Voica). O 
participare birnă avem la 
concursul național
Kangourou (în curs de 
desfășurare), la cel organizat 
de TV5 (francez) cu tema 
"Acrobatul". Și câte alte 
rezultate - rod al muncii 
colective - nu completează 
imaginea școlii în care cresc, 
învățând, 1600 de copii.

Sebastian, Anca, Bogdan 
mi-au fost interlocutori, pentru 
câteva minute, într-o pauză 
mare la Școala “Andrei Șaguna” 
din Deva. Școală unde ei se 
instruiesc, alături de alți 1600 
de elevi. Numele interlocutorilor 
mei le-am întâlnit deseori, în 
ultimii ani, și la concursurile pe 
obiecte de învățământ și la cele 
de creație literară, și în revista 
școlii “Crisalide", ba chiar și în 
rândul membrilor “Colegiului 
PRO" (formă complementară de 
învățământ destinată identificării 
și sprijinirii adecvate a tinerilor 
cu aptitudini deosebite pentru 
diferite domenii de studiu).

Sebastian Armean (cl. a
VIII- a A), înalt, frumos, cu o 
ținută vestimentară care impune 
respect, este un plăcut 
interlocutor. Nu se plânge de 
emoții în fața examenelor de 
capacitate sau de admitere în 
liceu. S-a reîntors de curând de 
la Brașov, de la faza națională 
a olimpiadei de chimie unde a 
ocupat locul al ll-lea pe țară. “N- 
a fost chiar atât de dificil - 
recunoaște Sebastian. Surpriza 
(neplăcută) au fost niște ecuații 
pe care noi nu le-am făcubla 
școală (erau pentru nivelul cl. a
IX- a). La teorie am reușit să 
realizez 59 de puncte din 70 
posibile, iar la practică - 21,5 
din 30. în total 80,5 puncte din 
100 posibile. Ca de fiecare 
dată, în pregătirea concursului 
am lucrat intensiv cu dl prof. 
Millye. Comparativ cu anul 
trecut, când am ocupat locul al 
ll-lea pe țară, faza de acum a 
fost mai bine organizată, 
oferindu-ni-se și posibilitatea 
unor vizite pe Tâmpa, la Castelul 
Bran, la Peleș, la...”

- Te-am regăsit în acest an, 
ca și în anii precedenți, printre 
elevii premianti și la alte obiecte

ale întrecerilor școlare. Cum 
reușești?

- Nu simt nici o dificultate 
când învăț. Lectura îmi place 
foarte mult. Cred că de aceea 
port ochelari. Ce fac, fac din 
plăcere. Când eram mic și 
aveam o nelămurire, consultam 
dicționarul, chiar dacă părinții 
îmi explicau sensul cuvântului.

Și, după ce aflu care-i sunt 
.autorii preferați între scriitorii 
români, francezi, englezi, 
americani, o “prind” în dialog pe 
colega sa mai mică Anca Dan 
(cl. a Vll-a C), care se află pe 
podiumul fazei naționale a 
olimpiadei la I. română. “A fost 
interesant, frumos chiar - 
remarcă Ancuța. S-au dat două 
subiecte pentru compunere. Eu 
am ales primul subiect: “Despre 
cuprinsul privirii mele” și am 
descris drumul meu, cu trenul, 
spre orașul gazdă a olimpiadei. 
Cred că dna prof. Lina Câta m-a 
făcut să îndrăgesc I. română".

Interiorizat, mai puțin 
vorbăreț, dar cu aceeași 
dragoste de carte, Bogdan 
Matiș (cl. a Vlll-a F), care a 
adus multe premii la fazele 
județene și naționale de chimie, 
are aceeași lumină în priviri 
când ne împărtășește afinitățile 
lui pentru matematică, fizică, 
informatică, biologie, geografie.

Călăuziți de lumina cărții, 
având sprijinul competent și 
îndemnul dascălilor, mulți elevi 
de la Șc. “Andrei Șaguna" 
participă, cu rezultate meritorii, 
la fazele superioare ale 
olimpiadelor.

- Aceste rezultate sunt 
oglinda activității care ne ajută 
să menținem ștacheta ridicată, 
să nu dezmințim tradiția 
câștigată. Copiii noștri - 
apreciază prof. Gelu Minișca, 
directorul școlii - sunt și acum

■x

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomer 
pe numele Lupaș Remus. 
Se declară nul. (2317)

• Familia greu încercată 
anunță cu durere încetarea 
din viață a dragei lor

LIA MUNTEAN

REMEA

COMEMPRARI

înmormântarea va avea 
loc azi, 5 iunie a.c., ora 13, la 
cimitirul din str. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (2152)

Lucia LICIU
Jt

• La 7 iunie se împlinește 
un an do la decesul lui Triere a Super 

Loto 
“f/40” bir» 
03.06.19^9

I

I»

Tragerea 
“Expres” bir» 
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Vremea va fi caldă și 
în general instabilă, cerut 
temporar noros. în prima 
parte a intervalului se vor 
semnata averse de ploaie 
însoțite de descărcări 
electrice și intensificări 
aie vântului, în special ia 
deal și munte. Minimele 
vor oscila între 12-17 
grade C, iar maximele 
între 23-28grade C.

Pentru următoarele 
zile cerul va fi variabil pe 
alocuri, mai ales ia deal și 
munte se vor semnala 
averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice și 
intensificări aie vântului. 
Temperaturile minime se 
vor situa între 13-18 
grade, iar maximele între 
25-31 grade. Vremea se 
menține caldă 
frumoasă. (A. Jucu)

și

Mama. sora și cumnatul îi 
aduc un pios omagiu (2318)

publicitate

f
I
I 
I
I 
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| începând din anul școlar 1999-2000, și aceste obiecte 

de studiu. Astfel, cei ce se vor înscrie, în perioada 7 - 
20 iunie, pe baza actelor necesare (copie xerox după 
certificatul de naștere, cerere tip și adeverință 
medicală cu vaccinările), vor putea opta pentru limbile 
engleză, franceză, germană sau pentru informatică. La 
cererea părinților se pot înființa și alte grupe opționale. 
(V.R.)

Limbi străine și 
informatică din clasa I

Pentru a răspunde dorințelor părinților și elevilor de 
a cunoaște, de la cea mai fragedă vârstă, limbi străine 
ori tainele informaticii, Școala Generală Nr. 2 Deva are 
în oferta sa de discipline opționale pentru clasa I,

I 
I
I
I 
I
k

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

economisiți 11.000 lei pe lună!

k
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Starea mediului
în perioada 24-30 mai 1999 poluanții gazoși analizați (dioxid 

de azot, dioxid de sulf, amoniac și fenoli) au avut valori medii și 
maxime care s-au încadrat în limitele prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului nr. 12574/87. Valorile maxime au fost înregistrate 
pe zona Hunedoara în datele de 26 - 28. 05.1999 pentru dioxidul 
de azot și pe zona Călan la data de 26.05.1999 pentru dioxidul de 
sulf. Pentru fenoli și amoniac, indicatori care se determină numai 
pe zona municipiului Hunedoara, valorile maxime au fost 
înregistrate în data de 24 și respectiv 30 mai.

Pulberile în suspensie au prezentat valori medii care s-au 
încadrat în limita admisă de 0.15 mg/mc/24 h la toate punctele de 
control din județ. Valoarea maximă a fost identificată pe zona

Mintia - Deva la data de 25.05.1999 și depășește limita 
admisă. La pulberile sedimentabile se înregistrează depășirea 
limitei admise de 17.0 g/mp/lună doar pe zona Chișcădaga de 3.4 
ori. Dacă raportăm valorile obținute la perioada anterioară se 
constată o creștere a cantității de pulberi sedimentabile pe zona 
Chișcădaga cu 31.4 g/mp/IUnă.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii de mediu analizați.

Materiile în suspensie pe râul Jiu provenite de la unitățile de 
extracție și preparare a cărbunelui au prezentat în perioada 
menționată o valoare medie de 1114.7 mg/l și o valoare maximă de 
2213.0 mg/l, valoare înregistrată la data de 28 mai. Comparativ cu 
perioada anterioară se constată o creștere a cantităților de 
materii în suspensie pe râul Jiu cu 170.0 mg/l pentru valoarea 
medie și cu 736.0 mg/l pentru valoarea maximă.

La 5 iunie sărbătorim Ziua Mondială a Mediului, zi care în anul 
acesta are ca deviză "Pământul este viitorul nostru: să-l salvăm!” 

Agenția de Protecție a Mediului Deva
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Deschiderea spirituală care ne 
învață toleranța

O delegație de 20 de persoane de la 
Școala Normală "Robert Schuman1' Virton 
(Belgia) a efectuat timp de aproape două 
săptămâni un stagiu practic la Școala Normală 
"Sabin Drăgoi” Deva. La conferința de presă de 
la încheierea activității, cei 16 studenți și doi 
profesori - dnii Guido Hossey și Claude Leruse 

cât și gazdele lor, prin intermediul dlui director 
Liviu Popescu, și-au expus opiniile și impresiile, 
au răspuns la întrebări.

Oaspeți și gazde au fost unanimi în 
aprecierea comunicării 
deosebite belgiano-române, 
datorată similitudinii structurii 
sufletești, modului comun de a 
vedea lucrurile, afectivității 
relațiilor stabilite. De 
asemenea, s-a mai subliniat
faptul că perfecțiunea e un deziderat de care 
se apropie cu fiecare nou stagiu prin 
eliminarea... imperfecțiunilor constatate și că 
ambele părți au de învățat una de la cealaltă. 
Astfel dacă gazdele au reținut că învățământul 
belgian urmărește mai mult să implice elevul în 
ceea ce face punându-l în situații problemă și 
marșând mai puțin pe didacticism, oaspeții au 
remarcat pe lângă “chemarea noastră către 
Europa" și spre francofonie, deschiderea școlii 
pentru toți oamenii (care au acces liber la 
terenul de sport) și activitatea deosebită din 
atelierul de artă tradițională românească al dlui 
Mircea Lac.

întrebările ziarului nostru au fost adresate în 
special studenților. La “câștigul’’ dobândit în 
acest stagiu studenții din Belgia (care sunt 
belgieni, luxemburghezi și francezi) au 
menționat că au întâlnit aici o “deschidere 
spirituală care ne învață toleranța", care le va

folosi în munca lor la catedră, pentru că 
“trebuie să te deschizi ca să-i înțelegi pe 
ceilalți’’. Referitor la diferența între ceea ce știau 
și ceea ce au descoperit nemijlocit despre 
România, ei au declarat că de la cei ce ne 
vizitaseră auziseră că țara noastră nu este la 
nivelul lor. Dar aici au constatat “că nu poți 
avea încredere în aparențe" și după câteva zile 
în familii devene au “descoperit sufletul 
României", ceea ce i-a impresionat foarte mult. 
Dar cel mai frumos “răspuns” a fost la 

întrebarea ’’dacă și-au făcut 
prieteni la Deva”, când sala a 
răsunat de râsete, "traduse” 
de dl Guido prin "și încă 
cum!” Tot dumnealui a 
răspuns și cum consideră 
belgienii că stagiul și-a atins

scopul și anume prin faptul că acum s-au 
eliminat lipsurile de la primul, care a fost în 
Belgia, și s-au identificat actualele spre a fi 
înlăturate la următorul.

în intervențiile sale dl Liviu Popescu a mai 
precizat că acest schimb de experiență nu 
urmărește să vâneze greșeli, că pe viitor va 
avea și alte dimensiuni - pe probleme de 
arheologie și, ca intenții deocamdată, de 
ecologie și drepturile omului. De asemenea, a 
precizat că în delegația din octombrie ce va 
merge în Belgia vor fi și membri ai cercului de 
artă tradițională românească și a apreciat 
propunerile făcute de studenții belgieni, care n- 
au avut alte supărări aici decât cele legate de 
țânțari. După conferința de presă și după ce au 
fost oaspeții primarului Devei, belgienilor le-a 
fost oferită de gazde o repriză de teatru.

Viorica ROMAN

Un concurs măsluit
(Urmare din pag. 1)

După intervenția mea, 
contracandidatul a ascuns 
fițuicile și a mai continuat să 
scrie timp de 20-30 minute, 
după care nemaiputând să-și 
folosească materialul pregătit, a 
părăsit sala. în total a scris 
maximum 2 pagini și jumătate, 
motiv pentru care am cerut 
comisiei în prezența celor 21 
de candidați rămași în sală să 
se bareze lucrarea scrisă.

Cele prezentate au putut fi 
observate de mine, deoarece 
intenționat am stat în 
vecinătatea lui, cunoscându-i 
valoarea profesională probată 
și de dosarul lui, dar mai ales 
cea morală despre care sunt 
convins că veți obține informații. 
Având în vedere vastitatea 
subiectelor date la concurs, 
este imposibil ca pe maximum 2 
pagini și jumătate să se 
răspundă la nivelul notei 8. în al 
doilea rând contest propria 
notă, considerând că lucrarea 
mea este de cel puțin 8,50 și 
că am fost depunctat pe criterii 
politice. Solicit constituirea unei 
noi comisii care să noteze 
lucrările în prezența noastră, 
validarea să se facă în 
prezența miniștrilor secretar de 
stat dl Ștefan Pete și dl Pană 
Aurel.

Dacă lucrarea contra
candidatului este notată cu 8, 
este clar că nu este vorba de 
lucrarea pe care a scris-o în 
sală. în vederea probării celor 
afirmate sunt dispus să particip 
alături de el în fața unei comisii 
imparțiale care să ne testeze 
pe baza tematicii anunțate și nu 
numai.

Consider că lupta politică nu 
trebuie să suprime cinstea, 
adevărul și valoarea 
profesională, motiv pentru care 
rog respectuos să analizați 
fără părtinire cele prezentate 
mai sus.

Director Generai, 
ing. Gheorghe Iovan

Nota redacției. Pe lângă 
cele rezultate din contestație, 
dl Iovan a ținut să ne mai 
aducă și câteva considerații 
de ordin personal. în primul 
rând a ținut să ne spună că 
nu s-a născut director și nu 
se cramponează de o 
asemenea funcție, însă nu 
concepe să suporte umilința 
și necinstea, în sensul că în 
doi ani a participat la trei 
concursuri pentru același 
post, devenind o practică 
schimbarea directorilor 
generali la orice schimbare a 
miniștrilor agriculturii și 
alimentației. Fiind născut și 
crescut la Poiana Sibiului, a 
cunoscut și știe bine totul 
despre activitatea pro
ducătorilor agricoli, iar prin 
cele două specializări 
postuniversitare încheiate cu 
susținerea unor teme legate 
de embriotransfer și 
tehnologia creșterii vacilor cu 
lapte, cunoaște mai multe 
despre agricultură în 
ansamblul său decât 
conducerea ministerului 
formată din specialiști în 
electronică, ginecologie, 
metalurgie sau frigotehnie.

în altă ordine de idei, dl 
Iovan consideră că PNȚCD 
face alergie la ocuparea unor 
posturi de conducere de 
către profesioniști din PD, 
preferând să promoveze 
specialiști din afara celor ce- 
i depășesc pe cei 15.000 
anunțați în campania 
electorală. în context, există 
părerea că a fost măsluit 
concursul, făcându-se o 
legătură directă între 
obligațiile asumate de către 
filiala locală a PNȚCD față 
de vânzarea dubioasă a unor 
active din patrimoniul unei 
firme care urma să fie 
privatizată, nerespectându- 
se prevederile legale.

la rece
(Urmare din pag. 1)

Intre avantajele 
deosebite pe care le oferă 
vulcanizarea la rece a 
benzilor de cauciuc pot fi 
menționate: realizarea 
operațiunii direct la locul de 
muncă (adică unde a 
intervenit defecțiunea), 
scurtarea timpului de 
punere în funcțiune a 
benzii, efectuarea lucrării în 
condiții de calitate și de 
siguranță, precum și la 
temperaturi diferite, fie 
vara, fie iarna.

Reprezentanții firmei au 
avut și au relații de 
colaborare la Galați, 
Rovinari, Jilț, Bacău, Turnu 
Severin, precum și cu 
Minexfor Deva, unde se 
utilizează pe scară largă 
produsele SC 2000 și altele 
din gama Tip Top. 
Vulcanizarea se face atât 
la benzile cu inserție 
metalică, cât și la cele cu 
inserție textilă.

în legătură cu noua 
metodă de lucru dl ing. 
Mircea Bobora, directorul 
tehnic al SC Casial, îmi 
spunea: „Vulcanizările la 
rece asigură câștig de timp, 
costuri mai reduse și 
durabilitate comparativ cu 
vulcanizarea la cald. Pentru 
a pune la punct tehnologia, 
vom trimite doi vulcanizatori 

| în Germania, ei fiind Dumitru 
Rîpan și Ionel Gavrilă. 
Demonstrația practică 
realizată la cea mai 
solicitată bandă, cea de 
clincher, denotă că metoda 
este foarte bună, ceea*ce 
va duce la întărirea 
colaborării cu nemții, care 
ne vor furniza materialele 
și sculele necesare 
intervențiilor viitoare.”

î flnâHPf w rouTIE
Taxe vatnale la 

granița cu 
Iugoslavia 

începând cu 26 mai a.c., 
organele de frontieră iugoslave 
aplică taxe vamale persoanelor 
fizice care introduc combustibil 
peste limita capacității 
rezervorului. De exemplu: la 201 
combustibil - 30 DM, 100 I - 60 
DM, 2001 - 90 DM, 4001 -160 DM 
etc.

Recidivist la
16 ani

Poliția municipiului Petroșani 
cercetează în stare de arest un 
recidivist de numai 16 ani, din 
localitate. Florin Arghil Kovacs 
a pătruns într-o noapte în 
incinta barului SC “Dacia” SRL, 
de unde a furat aparatură 
electronică în valoare de 3,5 
milioane de lei.

Șapte spargeri 
într-o noapte

La Uricani polițiștii au reținut 
pe Cristache Besucă, de 19 ani, 
de loc din localitate și fără nici o 
ocupație. într-o singură noapte 
el a spart șapte autoturisme, de 
unde a furat bunuri în valoare 
de 9 milioane de lei. Bunurile au 
fost recuperate și predate 
păgubașilor.

Sărăcia i-a obligat la...
(Urmare din pag. 1)

local să fie folosit pentru introducerea gazului și a apei, pentru 
repararea drumurilor și a școlilor , acuzându-l pe primar că nu 
face nimic pentru comună și pe consilieri că își iau indemnizațiile 
degeaba. Dar în cele din urmă banii au ajuns doar pentru “strictul 
necesar'-salarii, sănătate, învățământ, cultură- bugetul fiind prea 
sărac și. pentru finanțarea investițiilor solicitate de oameni. Mai 
mult decât atât, pentru a face economie, consilierii au hotărât și 
sistarea iluminatului public.

Necăjiți nevoie mare, dar înțelegători și realiști, oamenii au 
acceptat propunerea primarului Nicolae Bârcean de a presta muncă 
voluntară pentru a repara cât de cât drumurile comunei. Astfel 
după ședința de buget, în fiecare sâmbătă și uneori și duminica , 
oamenii din satele Jeledinți, Dâncu Mic și Mărtinești au făcut muncă 
voluntară pentru a repara drumurile de ieșire din sat spre pășune 
și câmp. Drumurile au fost pavate cu piatră de fundații, pășunile au 
fost curățate, iar un pod a fost reparat și consolidat.

Această “întoarcere” la munca voluntară poate fi considerată 
un succes ideologic al primarului Nicolae Bârcean , care a câștigat 
alegerile candidând pe listele electorale ale unui partid de stânga. 
Dar “întoarcerea “ la munca voluntară poate fi considerată și un 
pas înainte în schimbarea mentalității oamenilor care au înțeles că 
dacă nu-și rezolvă ei problemele prin muncă, nimeni nu le rezolvă. 
Atât timp cât există autonomie locală, iar banii colectați impozitând 
veniturile celor din comună sunt puțini e oarecum normal ca acea 
comunitate să-și rezolve pe cont propriu o parte a problemelor 
publice.în acest context .rămâne anormal faptul că o cotă prea 
importantă din valoarea impozitelor merge la bugetul central și nu 
rămâne la cel local... Dar asta ține de originalitatea democrației 
românești și nu de ...munca voluntară.

(Urmare din pag. 1) 

industrială, amplificarea 
efectelor poluante pe de o parte 
și limitele resurselor 
neregenerabile de materii 
prime și naturale pe de altă 
parte. Din acest moment odată 
cu lansarea ideii de dezvoltare 
durabilă se conturează noi 
concepte vizând corelarea 
standardelor de consum ale 
populației cu nivelul dezvoltării 
economice și cu limitele 
ecologice și de conversie 
economică ale resurselor 
fiecărei zone a Terrei.

Concomitent cu funda
mentarea unei noi strategii se 
extinde și se aprofundează 
cercetarea în domeniul 
cunoașterii și protejării mediului.

Importante forțe ale 
cercetării au fost mobilizate 
pentru a oferi soluții tehnice, 
științifice și economice de 
promovare a acordurilor 
internaționale convenite la 
Convențiile asupra modificărilor 
climatice, conservării biodi- 
versității, protecției mediului 
marin și zonelor umede, 
conservării stratului de ozon,

Radu și Cristian 
la furat

Radu Sărariu are 28 de ani, 
este din Deva și lucra ca 
muncitor la SC "Gemina 
Prodimpex” SRL. Are și 
antecedente penale. El este din 
nou cercetat de poliție pentru 
că, împreună cu Mari Cristian 
Lechințan, de 19 ani, a furat în 
lunile aprilie - mai 1999 de la 
firma unde lucra bunuri în 
valoare de 13 milioane de lei.

Uite interfonul,
nu-i interfonul
Un individ din Petroșani a 

adunat de la mai mulți locatari 
de pe scara unui bloc patru 
milioane de lei. Ion Matei se 
numește și are 54 de ani. El a 
promis oamenilor că le 
montează o instalație de 
interfonie. în acest scop a 
folosit un contract încheiat în 
numele unei societăți fantomă.

Mărioara din Săcel
Recent, pe DN 66, Mărioara 

Firanda din satul Săcel, comuna 
Sîntămăria Orlea, a fost 
depistată conducând un 
autoturism neînscris în 
circulație și cu număr fals.

Rubrică realizată cu 
sprijinul !PJ Hunedoara
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transportului peste frontieră al 
deșeurilor și substanțelor toxice 
periculoase, poluării atmosferice 
transfrontaliere etc.

Aceste documente și 
abordarea in ansamblu a 
problemelor legate de protecția 
mediului cu ocazia “întâlnirii la 
vâri” de la Rio de Janeiro din iunie 
1992 au deschis calea pentru 
soluționarea unor probleme 
majore, cum ar fi reducerea 
emisiilor atmosferice de dioxid de 
sulf, azot și carbon, protecția și 
gospodărirea apelor de suprafață, 
marine și subterane, refacerea 
și gestionarea rațională a 
solurilor, stăvilirea procesului de 
deșertificare, protecția florei și 
faunei, conservarea ecosis
temelor, gestionarea deșeurilor 
etc.

Conferința Mondială de la Rio 
de Janeiro a pus bazele 
acceptării la nivel mondial a 
conceptului de dezvoltare 
durabilă. Acest termen poate fi

Informatii'Note9

din
Sarmizegetusa

Vine gazul 
metan

în acest an în 
Sarmizegetusa încep lucrările 
de introducere a gazului 
metan. Stația de distribuție a 
fost procurată precum și 
conducta necesară pentru 
satul de reședință a comunei. 
Lucrarea o execută So
cietatea comercială ,,Gevis” 
SA din Deva, o unitate 
renumită pentru ritmul rapid și 
calitatea lucrărilor ce le 
execută. Pentru introducerea 
gazului metan în acest an s-a 
alocat de la bugetul local 
suma de 166 milioane de lei. 
Cam puțin.

Oameni 
necăjiți

în localitate sunt, în 
prezent, 21 de oameni 
îndreptățiți să beneficieze de 
ajutoare sociale. Din păcate, 
primăria nu are bani să le 
dea. în acest an nu le-a dat 
încă nici un leu. Cei înscriși 
pe lista cu ajutoare sociale 
sunt, în special, oameni 
singuri, cu venituri foarte mici 
sau chiar fără nici un venit.

Certuri intr-a 
familie

O familie înaintată în 
vârstă a adus din Valea 
Jiului un nepot ce are trei 
copii care s-o întrețină cât 
mai trăiește, făgăduindu-i că 
o să-i lase averea. După ce 
bărbatul a decedat, soția lui 
s-a răzgândit și vrea să-i 
lase tot ceea ce are - casă, 
pământ etc. - unui alt nepot. 
Din această pricină între 
femeia in vârstă și familia 
adusă din Valea Jiului au 
loc certuri, ba chiar și bătăi. 
Cum vor evolua lucrurile în 
continuare nu se știe.

Cooperația 
alături de 

țărani
■Consumcoop Sarmize

getusa a adus în primăvara 
acestui an cartofi sămânță și 
îngrășăminte chimice în 
cantități importante pe care 
le-a vândut oamenilor. 
Veniturile obținute prin 
desfacerea produselor 
respective se ridică la circa 
70 milioane lei. (Tr. B.) 

definit ca "Dezvoltarea ce 
satisface nevoile prezentului, 
fără a compromite șansele 
generațiilor viitoare prin 
respectarea imperativului de 
protejare a naturii".

Amplele probleme legate 
de protecția mediului, analizate 
și fundamentate științific, 
demonstrează faptul că 
omenirea este pregătită să se 
confrunte cu rigorile conservării 
'naturii prin cunoaștere și 
abordare justă a dezvoltării 
economice in funcție de resurse 
și riscurile pentru mediu.

Natura Terrei are nevoie 
imperioasă de ajutorul societății 
umane pentru a-și conserva și 
regenera forțele și valorile. Din 
acest motiv aniversarea zilei de 
5 Iunie - ZIUA MONDIALĂ A 
MEDIULUI, in penultimul an al 
mileniului al ll-lea se 
desfășoară sub deviza: 
“PĂMĂNTUL ESTE VIITORUL 
NOSTRU, SĂ-L SALVĂM!”
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