
Rezerva valutară în 
devize a BNR

Rezerva valutară în devize a BNR a ajuns la cel mai scăzut 
nivel din ultimii doi ani, din cauza plăților foarte mari în contul 
datoriei externe din ultimele luni, care au depășit un miliard de 
dolari și nu au putut fi finanțate prin mari împrumuturi, prin 
investiții sau prin intrări de capital.

Rezerva valutară în devize a BNR a fost de 1,023 miliarde 
dolari, la sfârșitul lunii mai, după trecerea celui mai mare vârf de 
plată în contul datoriei externe din acest an, informează BNR.

Rezerva valutară este în scădere cu circa 400 milioane de 
dolari față de luna aprilie. Față de luna mai 1998, rezerva 
valutară a scăzut cu 1,5 miliarde de dolari.

Rezerva de aur a fost, la 31 mai, de 852 milioane dolari, 
respectiv 101,07 tone, la prețul mediu al pieței de 271,05 dolari/ 
uncia.

Cantitățile de aur aflate în rezerva BNR au crescut continuu 
după 1 ianuarie 1999: 100,399 tone la sfârșitul lunii ianuarie, 
100,501 tone în februarie, 100,674 tone în martie, 100,730 tone în 
aprilie, 101,068 tone la sfârșitul lunii mai.

La sfârșitul lunii mai, rezerva totală a BNR (valută plus aur) a 
fost de aproape 1,9 miliarde dolari.

"NU DORIM CA Șl 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SĂ

PRĂBUȘEASCĂ.."
Orăștioara de Sus are 

o școală bună ce cu
prinde toți copiii de vârstă 
școlară, în care lucrează 
17 învățători și profesori. 
La aceste cadre didactice 
se adaugă și cinci educa
toare. Am stat recent de 
vorbă cu dl Vasile Panti- 
loiu, directorul instituției, 
pe o temă la ordinea zilei: 
greva generală a cadrelor 
didactice.

- Toți dascălii sunt în 
grevă, die director?

- Toți, fără excepție.

- Cum apreciați greva 
generală?

- Necesară, fiindcă tre
buie atenționați guvernanții 
să-și respecte angajamen
tele și promisiunile. Este 
vorba de Protocolul din 
anul trecut în care s-au an
gajat la niște lucruri. Nu 
dorim ca și învățământul să 
se prăbușească precum 
celelalte laturi ale vieții. 
Este vremea ca cei ce se 
află în fruntea țării să dea 
dovadă de răspundere și 
seriozitate. (Tr.B).

Eurocopter - decisă să 
investească la IAR Ghimbav

Firma franco-germană Eurocopter este hotărâtă să 
investească la IAR Ghimbav, a declarat agenției Mediafax 
președintele Agenției Române de Dezvoltare, Sorin 
Fodoreanu. "Sunt convins că Eurocopter reprezintă o 
afacere sigură, cei de acolo fiind hotărâți să investească la 
IAR. în plus, eu sunt de meserie elicopterist, iar primele 
elicoptere pe care am zburat au fost franțuzești, așa că 
știu cât de bune sunt aceste aparate", a spus Fodoreanu.

Președintele ARD a precizat că Eurocopter intenționa 
de mult timp să investească la IAR, dar că a așteptat data 
de 30 iunie, când urmează să expire contractul cu Beli 
Helicopter.

Vicepreședintele firmei Eurocopter va purta discuții cu 
reprezentanții societății IAR Ghimbav. Reprezentanții Euro
copter intenționează să înainteze o ofertă care să conțină 
obligația firmei de a participa la procesul construcției de 
elicoptere civile la IAR, dar și posibilitatea de a contribui la 
procesul de reparare și întreținere a Airbus-urilor.
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După două luni si jumătate de război 

în Iugoslavia
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In sfârșit a venit
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Z/7 acest an în județul nostru are loc 
simpozionul național 

“Ziua verde o 
cartofului"

Cu aproape un an de zile în 
urmă în ziarul nostru consem
nam fapte concludente despre 
o manifestare aparte ce a avut 
loc la Cârnești unde directorul 
firmei SC Nirvana SRL, dl ing. 
Iustin Vasiu, a prezentat la fața 
locului, în prezența a numeroși 
specialiști și cultivatori de car
tofi, inclusiv de la Institutul de 
Cercetare și Producție a Carto
fului Brașov, rezultatele înre
gistrate în special în privința 
producerii de sămânță. Ca o 
recunoaștere a realizărilor de
osebite, în acest an Simpo
zionul național “Ziua verde a 
cartofului” ediția a XXIII-a va 
avea loc în județul nostru, tema 
acestuia constituind-o “Cultura 
cartofului pentru sămânță și 
consum - calitate și eficiență”.

Pe lângă întâlnirea partici- 
panților la Deva, punctul cel 
mai atractiv și esențial al sim
pozionului îl va reprezenta vizi
tarea culturilor de cartofi pen
tru consum și de sămânță din 
Țara Hațegului, unde accentul 
va fi pus pe vizitarea loturilor 
demonstrative cu soiuri, erbi- 
cide, insecticide, fungicide și 
defolianți, precum și a expo
ziției de mașini, utilaje agricole 

și ambalaje specifice culturii 
cartofilor.

Având în vedere semnifi
cația deosebită a manifestării cu 
caracter național, l-am rugat pe 
dl Iustin Vasiu, care este și 
președinte al Filialei Hunedoara 
a cultivatorilor de cartofi din 
România, să se refere la prin
cipalele aspecte legate de culti
varea cartofilor în firma pe care 
o conduce și în zonă, unde a 
existat o bună tradiție ce tre
buie să fie revigorată. De men
ționat că atât în producția obiș
nuită cât și pe lotul demonstra
tiv s-a folosit și în acest an 
sămânța din producția proprie, 
cât și provenită de la institutul 
de specialitate din Brașov, su
prafața totală destinată«culturii 
cartofilor fiind de 30 de ha. Pri
vind dezvoltarea culturii, nu se 
poate spune că există vreo 
deosebire între modul cum se 
prezintă plantele obținute din 
sămânță provenită de la institut 
sau din producție proprie.

Văzând starea culturii în 
câmp, la fiecare tarla se poate

A consemnat 
Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 8)

Rafturi doldora de 
medicamente, 

solicitant' puțini
Cu toate că s-a discutat 

foarte mult despre noua listă a 
medicamentelor compensate și 
gratuite, nici până acum a- 
ceasta nu a apărut în farmacii. 
"Lucrăm după vechea listă - 
afirma dna farmacistă Ligia 
Bulzan de la "Energofarm", cea 

Prin farmacii din Hunedoara

nouă urmând să apară de la 1 
iulie". Notăm că sunt foarte 
mulți furnizori de medicamente, 
că unele produse de import au 
început chiar să se ieftineas
că, iar ca noutate a apărut sa
rea de Bazna solicitată pentru 
băi de către reumatici, produs 
care a lipsit multă vreme din 
farmacii. Se lucrează aici după 
un orar non-stop și rar se în
tâmplă ca drele asistente Ema- 
nuela Bârz, Alina Dulău sau Lia 
Țânțaru să fie puse în postura 
de a refuza eliberarea vreunei 
rețete, aprovizionarea fiind 
foarte bună.

Cum afirma dna Caterina 
Belu, farmacist principal la 
"Alfa” (zona "Gambrinus”), oa
menii sunt nemulțumiți deoa- ■ 
rece trebuie să suporte dife-

rența între prețul de referință 
(fixat cu mult timp în urmă, 
când dolarul era în jur de 8000 
de lei) și prețul de cost. "Deși 
aceste sume sunt mici, casele 
de asigurări nu au bani să ne 
plătească. Noi le-am acordat 
toată încrederea, dăm din nou, 

începând cu 1 mai, rețete com
pensate și gratuite, deși nu ne- 
a fost plătită nici luna februarie. 
Am făcut abstracție de 
aceasta, am acceptat să ni se 
plătească pe rând, cum vor 
putea, ca să demarăm într-un 
oarecare ritm.” Dna farmacistă 
era de părere că problema cu 
care se confruntă în continuare 
acest sector este lipsa de fon
duri pentru medicamentele 
compensate și gratuite. "Când 
vor fi bani și lista se va întocmi 
mai ușor."

Nimeni nu se afla în farma
cie la ora documentării noas
tre. "Bolnavii s-au cam resem
nat - afirma interlocutoarea

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 8)

Ne-a fost dat să asistăm, 
în numele democrației și 
“apărării” drepturilor omu
lui, la două luni și jumătate 
de război în Iugoslavia, sco
pul căruia, după cum a de
clarat NATO, a fost de a 
“evita” o catastrofă umani
tară în regiunea Kosovo. Ce- 
a ieșit, am văzut și acum 
știm cu toții. Norocul este 
că, în sfârșit, se poate vorbi 
și despre pace în zona Bal
canilor. Ce-or face oare 
acum forțele NATO rămase 
disponibile, încotro își vor 
orienta “ținta” atacurilor 
viitoare? Rămâne să vedem.

După atâtea distrugeri 
barbare urmează, firește, 
perioada de refacere. Mai 
marii noștri au sărit repede, 
cum au făcut și cu spațiul 
aerian, cu oferta. Important 
este ca ea să mai fie luată în 
considerare și de către sârbi. 

Cadrele didactice au ieșit și 
ieri în stradă

Deși școala rămâne principala instituție a statului, prin care 
se pun bazele generațiilor viitoare ale României, aceasta 
continuă să fie neglijată de guvernanți. Bugetul minim ce i s-a 
acordat pentru acest an face ca salariile cadrelor didactice să 
fie acordate cu întârziere de până la două săptămâni, incom
plete, și din august să*fie incerte, iar sporurile de care se 
vorbește atât pot deveni o iluzie. Discuțiile purtate de liderii 
sindicali ai cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și 
universitar cu primul ministru și cu ministrul de finanțe nu au dus 
la... nimic. înțelegerea semnată este ținută la "secret" ca să nu se 
"vorbească” pe mai multe limbi. Ce se știe este că, tot probabil, 
salariile pe cele două luni de vacanță se vor acorda ca și până 
acum, adică deodată. Se vorbește și de un "fond de solidaritate"! 
Probabil de luni se va relua din nou școala după o săptămână 
de grevă generală.

Nemulțumiți de situația lor dezastruoasă, cadrele didactice 
devene au pichetat și ieri Prefectura și Inspectoratul Școlar 
Județean, făcându-și simțită prezența cu fluiere și tobe, mani- 
festându-și în felul acesta dezaprobarea față de niște gu
vernanți incapabili să scoată țara din impas, să readucă dem
nitatea școlii românești și a slujitorilor săi. (M.B.)

în schimb, Clinton, după ce 
a avut “revelația” victoriei, 
spune că americanii condi
ționează ajutoarele pentru 
reconstrucție de înlăturarea 
regimului Miloșevici. Cine 
e mare și tare Tace cum vor 
mușchii lui, nu? Se poate 
juca de-a pacea sau războiul 
când dorește.

Asupra stării de pace de
finitivă în Balcani mai pla
nează însă unele semne de 
întrebare legate de comanda 
forțelor ce se instalează în 
regiunea Kosovo, de retra
gerea armatei sârbe din 
zonă, de dezarmarea UCK și 
de revenirea refugiaților la 
pustiul lăsat de bombarda
mente. Chiar dacă este fra
gilă, există totuși șansa ca 
pacea să aibă, în final, sorți 
de izbândă.

Nicolae TfRCOB
✓

k
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Sâmbătă, Corvinul - 
FC Baia Mare

Sâmbătă, de la ora 11, la 
Hunedoara, Corvinul susține 
ultima partidă cu FC Baia Mare 
din campionatul ’98-’99 din 
Divizia B la fotbal. Un meci cu 
miză pentru oaspeți, care se 
află pe penultimul loc în clasa
ment, ca și retrogradați. (S.C.)

Lupte
Tot sâmbătă, în sala de 

lupte din Petrila se desfășoară 
Campionatul județean de lupte 
pentru copii și cădeți la care 
participă 160 de copii de la AS 
Constr. Hunedoara, CSS 
Hunedoara, CSS Deva, CSS 
Petroșani și Jiul Petrila. (S.C.)

împrumut de 
325 milioane de 

dolari
Banca Mondială a apro

bat un împrumut de 325 mili
oane de dolari pentru Româ
nia. Cea mai mare parte a îm
prumutului - 300 milioane de 
dolari - este destinată ajus
tării structurale a sectorului 
privat, iar restul de 25 mili
oane de dolari este alocat im
plementării acestei măsuri 
radicale de intervenții. Repre
zentanții Băncii Mondiale au 
evidențiat cu prilejul reuniunii 
de la New York eforturile fă
cute de România pe calea re
formei și implementării eco
nomiei de piață mai ales în 
ultimele 6 luni. (M.B.)

SI WEST BANK Prejudiciu de 5,2 miliarde de lei
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 38%/an

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an
- ■

înșelătoria a devenit un 
fapt pe care îl întâlnim aproape 
la fiecare pas, iar când vigi
lența nu este suficientă urmă
rile sunt șocante. Astfel, s-a 
ajuns la PECO Orăștie la un 
prejudiciu de 5,2 miliarde de lei. 
Autorii acestei escrocherii sunt 
mai mulți capi ai lumii interlope 
din Brăila care au atras în 
cursă pe administratorul socie
tății devene Multirom Consult- 
prest SRL, Cristian Niță, - pa
tron care se bucura de încre
dere la stația PECO din Orăștie.

După ce a fost convins să 
înființeze un SRL în Brăila în 
schimbul sumei de 10.000 de 
dolari, Mișcoiu Nicolae a vân
dut societatea lui Octavian Go- 

lea care a operat la Registrul 
Comerțului schimbările de ri
goare, iar la BIR Brăila a des
chis un cont de unde a solicitat 
un carnet cu 25 file de CEC.

în "joc" intră Feraru Con
stantin și Gheorghe Neculai care

La PECO Orăștie

prin intermediul unui director 
comercial din București sunt 
puși în legătură cu Cristian Niță. 
Fiind un om de încredere, în
trucât a derulat mai multe afa
ceri anterioare cu PECO din 
Orăștie, patronul devean a girat 
trei cecuri emise de către SRL-ul 
din Brăila cu propria societate.

După ce într-o primă fază 
Mișcoiu Nicolae a emis cecuri 
false în valoare de 2,567 mili
arde de lei a solicitat șefei de 
depozit de la PECO Orăștie, 
Male Doina și lui Niță Cristian 
să-i fie restituite pentru anulare 
- întrucât vrea să ia mai mult 
combustibil -. dar în schimbul 
acestora s-au emis alte trei 
cecuri fără acoperire, în sumă 
mult mai mare, de 5.208.042.789 
de lei.

Desfacerea combustibilului 
a fost organizată rapid de 
către un alt membru al rețelei - 
Șerban Relu, care s-a dovedit

Cornel POENAR
(Continuare în pag. 8)



Sâmbătă
12 iunie

8.30 Mica sirenă,' Unde 
este Wally? (d.a) 9.05 Ma
gazin pentru copii 11.00 Tâ
nărul Indiana la Hollywood 
(f.a. SUA 1994) 13.00 Ecra
nul 13.30 Scena politică
14.10 Expres muzical 15.00 
Jocurile Sportive Internațio
nale ale Elevilor 16.50 Fotbal 
Dinamo București-Oțelul 
Galați (d) 19.00 Teleenci- 
clopedia 19.50 Săptămâna 
sportivă 20.00 Jurnal. Me
teo 22.30 Farmece (s, ep. 
6) 23.25 Salutări pentru 
Broad Street (f.a. Anglia 
1984)

TVR 2
8.30 Philippe Soupault la 

Tunis (do) 9.00 Cronica 
Amazoniei (do) 10.30 Docu
mente culturale 11.25 TVR 
Timișoara 13.30 Actualita
tea culturală 14.00 Trei fa
milii (s) 14.45 Tinere talen
te 15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Cântecul 
amintirii, amintirile cânte

cului... 18.00 Serial de călă

Duminică 
13 iunie

TVR I
8.30 Mica sirenă (d.a) 

9.05 Klki Rlkl Miki (mag. 
pt. copii) 11.00 Viața sa
tului 14.30 E șansa ta! 
(div.) 16.30 Sarabanda
17.30 Super gol-show - joc 
interactiv 18.00 Star Trek 
19.00 Camera ascunsă 
19.25 Aproape perfect (s, 
ep. 13) 19.50 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. Me
teo 20.30 7 zile în România 
21.00 Hornblower - Proba 
de foc a locotenentului 
(f.a Anglia ’98) 22.40 Vizi
tatorul (s, ep. 1) 23.35 
Telesport

TVR 2
8.30 Jo Privat (do, p. I) 

9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 9.30 Arca Iul Noe 10.30 
Integrale AC/DC 11.10 Ro
mânia - o țară latină 11.30 
TVR lași 14.00 Trei familii 
(s) 14.45 Tinere talente

Luni
14 iunie

TVR I î
12.05 Căsuța din prerie 

(s/r) 13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 15.30 Mapa
mond (mag. politic) 16.00 
Emisiune în limba maghi
ară 17.30 Familia Simpson 
(s. da) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep. 468) 19.00
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție spe
cială 21.00 Preotul și câr- 
ciumărița (s, ep. 4) 21.55 
Teatru TV prezintă: 
"Stâlpii societății” 22.50 
Jurnal de noapte. Sport

TVR 2
12.50 Tineri interpreți 

de muzică populară 13.15 
Rebelul (s, ep. 70) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi stră
ine. Engleză 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 64) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 881) 18.00 Care pe 
care! (cs) 19.10 Portrete în 
acvaforte 19.40 Sănătate, 

^că-i mai bună decât toate!

torii 18.55 Filmele săptă
mânii 19.00 Istorie, memo
rie, recuperare 19.30 Clep
sidra cu imagini 20.30 Tea
tru TV prezintă: "Bătrâna și 
hoțul” 22.15 Scrimă Marele 
Premiu Internațional de la 
București

ANTENA I
8.40 Călătorie spre cen

trul pământului (d.a) 10.00 X- 
Pat Profile (r) 11.00 Secolul XX 
- "Libertate” (do) 12.00 Legea 
lui Burke (s) 13.00 Pe cont 
propriu (s, ep. 36) 13.55 Con
stelația cinema (mag.) 15.00 
Burlacul (s) 15.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 35) 16.00 
Leonela (s, ep. 25) 16.55 Fot
bal Divizia A Ursus 19.00 Ob
servator 19.30 Sâmbete șl 
zâmbete (div.20.00 Conspira
ția tăcerii (thriller SUA 1997)
21.45 Observator 22.00 Pre
tender (s, ep. 54) 23.00 Pan
dora și olandezul zburător 
(dramă SUA 1950)

PRO TV
8.30 Șoricelul Maisy 

(d.a) 9.00 Povestiri din Ma
rea Sudului (s) 10.00 Lois șl 
Clark (s, ep. 27) 11.00
ProMotor 11.30 Audiență 
națională (talkshow) 13.00

15.10 Din albumul celor 
mai frumoase melodii po
pulare 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 880)
17.30 Un secol de cinema
18.20 Timpul trecut 20.00 
Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA 1

9.00 Teo și Mircea șou 
1-2.15 S-a furat coapsa lui 
Jupiter (co. Franța 1980) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Leonela (s, 
Mexic, ep. 16) 19.00 Ob
servator 20.00 Criză con
jugală (dramă SUA 1986) 
23.00 Fotbal Club Antena 1
23.30 Scandalul Heidi 
Fleiss (dramă SUA ’94)

PRO TV
8.30 Șoricelul Maisy 

(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Oamenii seco
lului (do) 12.00 Profeții 
despre trecut (talkshow) 

(mag.) 20.10 Căsuța din 
prerie (s, ep. 46) 22.00 
Copilul de la capătul lumii 
(dramă Franța 1996, ultima 
parte)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femele (s) 11.30 
Sâmbete și zâmbete (r) 
12.00 A treia planetă de la 
Soare (s) 12.30 Sparks (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 54) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 58)
16.10 Luz Maria (s, ep. 29)
17.10 Știri 17.25 Leonela (s, 
ep. 27, 28) 19.00 Observator
20.30 Raven (s, ep. 11)
21.20 Underground (f. Iugo
slavia 1995, p. VI) 22.15 Ob
servator 22.45 Marius Tucă 
Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 
Promontoriul groazei (f/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Superman I (f/r) 14.30
Oglinda timpului (s) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30 

Știrile PRO TV 13.05 Asta-i 
viața (s, ultimul ep.) 13.30 
Bebe (s, ep. 22) 15.00 Baby
lon 5 (s, ep. 4) 15.15 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 
32) 16.30 Lumea filmului 
17.00 Profashion (mag.)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 7) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Rețeaua (s, ep. 15) 
21.00 Expertul (s, ep. 15) 
22.00 Atracție sălbatică (co. 
SUA 1987)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme șl se

riale (reluări) 13.30 Maria (s)
14.30 Alice (f/r) 16.00 Gua
dalupe (s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Dragoste 
șl putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger săl
batic (s, rezumatul săptă
mânii) 21.15 Minciuna (s, 
ep. 72) 22.00 Milady (s) 
23.00 Tristana (dramă 
Spania/Franța/ltalia 1970)

PRIMA TV
10.00 Tia șl Tamera (s)

10.30 Malcolm șl Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie

13.00 Știrile PRO TV 13.30 
Ministerul comediei 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 8)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 41) 21.00 
Promontoriul groazei 
(thriller SUA ’91) 23.15
Procesul etapei

AGASA
7.00-12.45 Filme și se

riale (reluări) 13.30 Maria (s, 
2 ep.) 14.15 Tristana (f/r) 
16.00 Guadalupe (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Jackie Collins: Holly
wood 20.00 Poirot (s) 21.15 
Minciuna (s, ep. 73) 22.00 
Milady (s) 23.00 Magnatul 
grec (dramă SUA 1978)

PRIMA TV
10.00 Tia șl 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

Ștrengărița (s) 16.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Aripile pa
siunii (s, ep. 11) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 9) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Inocen
tul (thriller SUA 1993) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Priete
nii tăi (s, ep. 40) 23.00 Do
sarele X (s)

AGASA J
7.00-12.45 Filme șl se

riale (reluări) 13.30 Maria (s)
14.15 Magnatul grec (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) 21.15 
Minciuna (s, ep. 74) 22.00 
Milady (s) 23.00 Din dragos
te pentru un câine (dramă 
Canada 1975)

PRIMA TV

7.00 Sport Magazin 8.30 
Motor Plus (r) 9.00 Capsula 
de oxigen 13.00 Nimeni nu 
e perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s)

(s) 12.30 Sport Magazin 
14.00 Jerry Springer 
Show 14.30 Călătorii in 
lumi paralele (s, ep. 19)
15.30 Dosarele Y 16.30
Motor Plus 17.00 
Clnemagia 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 Vi
per (s, ep. 48) 20.00
Mititica (dramă SUA 1978) 
22.00 Real TV 22.30 Știri

HBQ
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat 
copiii! 11.45 Un puști la 
curtea lui Aladdin (f.a. SUA 
’97) 13.15 în bătaia puștii 
(thriller SUA ’93J 15.15 
Dirty Dancing (dramă muz. 
SUA 1987) 17.00
Supraviețuitorul (f.a. SUA 
1996) 18.45 Echipa de 
hochei (co. SUA 1994)
20.30 Obsesia (dramă SUA 
1995) 23.15 Totul despre 
sex (s. er.) 23.45 Teren 
minat (f.a SUA 1994)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show 14.00 
- 15.00 “Alo, generația Pro!” 
(coproducție) .

Puterea unui vis (f. biogr^ 
SUA 1996, p. I) 16.00 
Puterea unui vis (p. II) 18.0C 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Viper (s, ep. 49) 
20.00 Sahara (f.a. SUA 1983) 
22.00 Frasier (s, ep.47)

HBG>
10.00 Al cincilea ele

ment (SF Franța 1997) 12.15 
Războiul fiarelor (s) 12.45 
Pericol iminent (thriller 
SUA 1994) 15.15 Răpiți de 
extratereștri (SF SUA 1997)
16.45 Prima lovitură a lui 
Jackie Chan (f.a. SUA 1996)
18.15 Fortăreața (f.a. SUA 
1996) 20.30 Beverly Hills. 
Cop III (f.a./co. SUA 1994)
22.15 Arme de... distru
gere în masă (dramă SUA 
’97) 0.00 Adolescente re
bele (dramă SUA 1996)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!" 
realizator Alin Bena 
________________________ / 

17.00 Maria Mercedes (s' 
18.00 Știri 19.00 Camera 
ascunsă (div.) 19.30 Viper 
(s, ep. 50) 20.20 Brooklyn 
South (s) 22.10 Real TV
22.20 Știri 23.00 Ultima 
ediție

HBG>
10.00 Vreau capul Iul 

Mavis Davis! (co. SUA 
1998) 11.45 Puterea
(thriller SUA 1997) 13.45 
Jucătorii de baseball (co. 
SUA 1993) 15.30Tipu’ de la 
cablu (co. SUA 1996) 17.00 
Aventură de-o noapte 
(dramă SUA 1997) 18.45 
Surplus de bagaje (co. 
romantică SUA ’97) 20.30 
Nemesis III (SF SUA 1995) 
22.00 Tatăl miresei 2 (co. 
SUA ’95) 23.45 Donnie 
Brasco (dramă SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

netescep
Perioada 12 - 14 iunie

O BERBEC
Nu dați sfaturi, dacă nu 

vi se cer, nu vă lăudați cu 
succesele financiare. 
Doamnele Berbec sunt 
reținute și reci, cu toate că 
au vise romantice. 
Duminică doriți să 
câștigați simpatia tuturor 
și veți accepta chiar și 
sacrificii. Un coleg 
încearcă să vă enerveze, 
dar nu-i dați atenție.

O TAUR
Relația cu partenerul e 

amenințată de apariția 
unui potențial rival. Nu fiți 
geloși, s-ar putea să fie 
doar părerea dv. Eliberați- 
vă de prejudecăți, faceți 
ordine în viața dv. Astreie 
vă obligă la schimbări 
radicale. Acționați calm 
pentru a găsi soluția cea 
mai bună și a obține 
recunoașterea celorlalți.

O GEMENI
Sunteți plini de viață, 

de energie, sunteți capabil 
să luați decizii înțelepte. 
Duminică inițiativele vă vor 
fi încununate de succes. 
Luni, încă o zi excelentă 
pentru doamne. Nativii 
primei decade vor fi 
norocoși. Aveți forță și 
optimism.

O RAC
Doamnele să nu se 

aventureze într-o relație cu 
bărbați căsătoriți sau 
indisponibili, ar fi periculos, 
mai ales dacă lucrează 
împreună. Duminică luați o 
decizie importantă legată 
de realizarea unui cămin 
nou. Fiți amabili cu colegii 
de muncă, prudență pentru 
a nu da greș în chestiunile 
materiale.

O LEU
Bucurii ale unei relații 

armonioase pentru dnele 
născute după 25 iulie. 
Duminică puteți trăi 
momente erotice, de 
pasiune, alături de 
partener. Vă plac sportul, 
copiii, animalele, vă ajutați 
semenii. Singurul dv 
defect este orgoliul. 
Cineva v-a rănit orgoliul și 
este greu să vă stăpâniți.

2 FECIOARĂ
Veți înregistra

succese, dar nu e cazul să 
fiți încrezut. Nu știți de 
unde să luați banii 
necesari petrecerii 
vacanței. Bucurați-vă că 
membrii familiei se simt 
bine. Duminică, astreie vă 
sunt favorabile. Veți primi 
bani. Luni, perioada 
performanțelor se încheie. 
Nu vă asumați noi sarcini. 
Nu luați decizii în plan 
financiar prin telefon.

3 BALANȚĂ
Nu vă certați cu 

partenerul. Toanele dv vor 
otrăvi atmosfera, dacă nu 

iietcsce»

vă revizuiți atitudinea. 
Duminică, siguranță de 
sine și influență benefică 
planetelor. Succesul 
este garantat, femeile 
vor avea de ales între 
mai mulți bărbați. Luni - 
neplăceri la serviciu. 
Evitați bârfele, vă scad 
prestigiul.

3 SCORPION
Fiți prevăzător în 

privința banilor, mai ales 
dacă i-ați câștigat cu 
greu. Atenție la prieteni, 
cineva vă va aduce 
neplăceri. Noroc în 
dragoste, veți crea o 
atmosferă misterioasă 
în jurul dv. Luni, pentru 
femeile din Scorpion 
primează sentimentele, 
sunt gata să ajute pe 
oricine.

O SĂGETĂTOR
Instabilitate afectivă, 

aventuri de moment. 
Descoperirea realității 
vă va dezamăgi profund. 
Aplecați-vă asupra 
hobbyului, veți obține un 
beneficiu financiar. Nu 
vă lăsațl copleșit de 
pesimism. Nu vă 
înhămați la sarcini noi, 
nu veți obține nici 
succese, nici eșecuri în 
plan material.

3 CAPRICORN
Zi de neuitat pentru 

consolidarea relațiilor 
ideale cu partenerul. 
Poziția astrelor vă 
favorizează în noi 
planuri, în jocuri de 
noroc. Duminică discuții 
și certuri pentru cei 
născuți în primele două 
decade, fericire pentru 
cei din a treia decadă. 
Nu începeți luni cu 
expresia "fie cum o fi" 
că puteți cădea într-o 
capcană. Folosiți-vă 
fantezia, talentul.

O VĂRSĂTOR
Relația cu partenerul, 

felul cum arată 
constituie pentru dnele 
Vărsător lucrul cel mai 
important Duminică veți 
citi filozofie, veți căuta 
răspunsuri unor întrebări 
fundamentale. Clarificați 
luni problemele, nu le 
amânați. Noi orizonturi în 
plan profesional. Nu luați 
decizii pripite.

O PEȘTI
Reușiți să câștigați 

încrederea unor
persoane de care va 
depinde cariera dv. 
Problemele de acasă 
încep să se rezolve. Nu 
cumpărați lucruri ieftine 
că nu vi se potrivesc, mai 
bine unuil dar de calitate. 
Luni, doamnele sunt pline 
de elan, în anumite 
situații chiar preiau 
conducerea. Atenție 
însă: conflictele se previn 
cu tact și finețe.
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Oameni de afaceri 

germani caută 
oportunități în România

Vicepremierul landului Baden 
Wurttenberg, Walter Doring, a anunțat că 16 
mari întreprinderi din acest land sunt interesate 
în stabilirea unor relații concrete cu potențialii 
parteneri români, informează purtătorul de 
cuvântai Guvernului. *

Vicepremierul landului Baden - Wurttenberg 
a propus înființarea la Stuttgart a unui Birou 
pentru promovarea relațiilor de afaceri cu 
România, Birou care să ofere informații utile 
partenerilor germani. De asemenea Walter 
Doring a precizat că a purtat discuții la Minis
terul Industriei și Comerțului privind înființarea 
unei Case a Germaniei la București, precum și a 
unui Birou pentru întreprinderile mici și mijlocii, 
care să permanentizeze relațiile dintre par
tenerii români și germani. Potrivit purtătorului de 
cuvând al Guvernului, premierul Radu Vasile a 
prtecizat că prezența în sistemul bancar doar a 
Dresdner Bank/ BNP în România este 
insuficientă.

- f --------------------------------

UmportuirfiOe 
sectorului! privat 

an crescut cu 
30 de procente 

Volumul operațiunilor de comerț 
exterior realizat în primul trimestru de 
agenți economici privați, producători 
și comisionari a însumat 1203,2 mili
oane dolari SUA pentru exporturi și 
1676,5 milioane dolari pentru impor
turi CIF - relevă datele Comisiei Națio
nale pentru Statistică. Comparativ cu 
perioada similară a anului trecut, în 
timp ce importurile sectorului privat au 
crescut cu 30,1 la sută, exporturile s- 
au majorat doar cu 11,1 la sută. Pon
derea agenților privați a crescut de la 
52,9 la sută la 64,5 la sută în total ex
porturi și de la 51,9 la sută la 73,5 la 
sută în total importuri, mai preciza 
sursa amintită.

n

Premiile concursurilor de
creație ale elevilor»

j O bancă străină - dispusă să investească 
i aproape 40 milioane dolari în Bankcoop

O bancă străină din Uniunea Euro- 
I peană este dispusă să participe la ma- 
| jorarea capitalului social al Bankcoop,
■ au declarat surse autorizate, apropiate 
! conducerii băncii. Respectiva bancă stră- 

I ină, al cărei nume nu a fost precizat din 
| motive de confidențialitate, ar putea in- 

| vesti aproape 40 de milioane de dolari,
■ ceea ce ar însemna majorarea capita-
1 lului social cu 600 miliarde lei. Propu- 
I nerea va fi avansată spre aprobare marți, I_____________________ _

15 iunie, în cadrul Adunării Generale Ex- 1 
traordinare a Acționarilor Bankcoop. “Cu I 
cele 600 miliarde lei, problema de li- | 
chiditate a băncii va fi rezolvată”, au pre- ■ 
cizat sursele citate, adăugând că, pentru ! 

a supraviețui, Bankcoop ar avea nevoie I 
de circa 200 miliarde lei. Capitalul social | 

al băncii a fost majorat la 1 martie la | 
1005,4 miliarde lei. Principalii acționari ■ 
sunt: G.C. Păunescu, Creditcoop și 1 

Centrocoop. I

Fără doar și poate cea mai 
grea lucrare în agricultură este 
cositul.

Cu toate acestea este ne
cesară țăranilor. De ce? Poate 
fiindcă căderea ierbii sub tăișul 
ascuțit al coasei îi dă omului 
încredere sufletească? Cred 
că da. Acestea fiind zise să 
notăm că zilele trecute, foarte 
bune pentru agricultură, am 
văzut în satul Bucium, comuna 
Orăștioara de Sus, foarte mulți 
oameni în câmp la prima pra- 
șilă la cartofi și porumb și la 
cositul fânului. Am intrat în 
vorbă cu doi bărbați ce tăiau 
iarba înaltă și foarte deasă. 
Am aflat că se numesc Du
mitru Bogdan și Solomon 
Nasta și că sunt vecini. Am 
întrebat cum se obișnuiește:

- Taie coasele?
-Taie bine.
Trăgeau brazde late și de 

fiecare dată când ajungeau la 
capătul acestora mângâiau cu 
cutea gura coasei și începeau 
o altă brazdă.

- Pământul pe care cosim 
nu-i al nostru - ne-a spus D-tru 
Bogdan - este al unui om din 
sat. Cosim pentru bani.

Primăria Orașului Călan
Aduce la cunoștință următoarele:

1. Scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

- Arhitect
- Referent

Nivelul studiilor 
S (în arhitectură) 
M

3 ani în specialitate
3 ani în activitate în domeniul cultural.

Concursul va avea loc în data de 30.06.1999, ora 9, la sediul Primăriei, 
înscrierea se face la Secretariatul Primăriei până în data de 29.06.1999, 

ora 14.00.
2. Licitație în data de 30.06.1999, ora 9, la sediul Primăriei 

pentru vânzarea autoturismului DACIA 1310 cu număr de 
înmatriculare HD 02 XSA.

Prețul de pornire a licitației este de 11,5 milioane lei.
în caz de neprezentare a cumpărătorilor licitația se reia în datele de 7 

și 14.07.1999. Informații suplimentare la telefon 730223.

- Pentru câți bani?
- O sută de mii pe zi și mân

care.
Am făcut pe loc o socoteală 

că în zece zile de coasă se face 
un milion. Bani de care dl Traian 
Decebal Remeș, ministrul finan
țelor, nu știe și e bine nici să nu 
afle.

- Pensia e mică, reia D.B. - 
Eu am 650 000 lei pe lună, 
vecinul meu cam tot așa. De ce 
să nu facem un ban în plus?

Are dreptate cosașul - 
un om mic de statură și vigu
ros - și gândul ne-a dus că
tre o situație în care i-am au
zit pe mulți oameni de la ora
șe plângându-se că n-au de 
lucru, n-au din ce trăi sau 
trăiesc în mari nevoi finan
ciare. Le-aș face o invitație: 
Poftiți la coasă sau la sapă, 
domnilor!

Traian BONDOR

Talentul copiilor și adoles
cenților găsește în concursul 
anual de creație al elevilor “Ti
nere condeie” cadrul necesar 
manifestării și afirmării. Regu
lamentul concursului le dă po
sibilitatea foarte tinerilor crea
tori să se exprime prin poezie, 
proză, eseu, dramaturgie și 
reportaj. Dacă la secțiunea de 
reportaj n-au existat creații, în 
schimb la poezie au fost foarte 
multe. E firesc să fie așa, după 
cum apreciază și dl inspector 
școlar loan Sterea, vârsta fiind 
cea a viselor înaripate și a 
elanului.

îmbucurător anul acesta a 
fost faptul că s-au jurizat și 3 
volume de poezie, bine înche
gate și apărute la edituri de 
prestigiu. Două dintre tinerele 
poete provin de la Liceul 
“Aurel Vlaicu" Orăștie unde s- 
a cristalizat un centru de crea
ție - Cenaclul Phoenix - ce se 
distinge prin deosebita emu
lație a tinerilor creatori, dato
rată preocupării cadrelor di
dactice Valeria Ivașcu și Ga
briel Petrie. Una dintre autoa
rele volumelor de poezie este 
Mădălina Kadar, care “scrie cu 
lejeritate și are o deschidere 
spre teme ale vârstei". Volumul 
de poezie și eseu “Alter Ego” 
constituie un dialog al autoarei 
cu sine și cu ceilalți”. Colega sa 
Nicoleta Vonica a publicat car
tea “Meditația continuă”, apre
ciată și în faza națională a 
concursului. Foarte tânăra și 
talentata Olga Ștefan, elevă la 
Școala Generală Nr. 3 Hune
doara, este considerată de 
poeții și criticii, care au în-

Cele mai bune reviste școlare

în paralel cu "Tinere con
deie" se desfășoară concur
sul revistelor școlare, inițiat de 
Ministerul Educației Naționale. 
Revistele, pe categorii de 
vârste, pot avea 3 profile: pre
ponderent literar-artistice; teh- 
nico-științifice și SF; tip calei
doscop.

Anul acesta s-au jurizat 
peste 15 reviste șoolareJ'Nu 
e nici mult, nici puțin”, este de 
părere dl inspector școlar loan 
Sterea, mai ales dacă ne gân
dim că din cauza problemelor 
materiale revistele și-au redus 
numărul sau unele n-au întrunit 
frecvența cerută de regula
mentul concursului spre a pu
tea participa la evaluarea 
finală.

A impresionat ținuta gra
fică și realizare? artistică a 
unor reviste școlare. între 
acestea s-a impus și în acest 
an "Măiastră”, editată de Liceul 
"A. Vlaicu” Orăștie, care are 
un colectiv de redacție și cola
boratori care semnează în pa
ginile sale cu experiență. Cla- 

curajat-o să scrie, un fenomen. 
“Simțuri multiple" îți creează im
presia că autoarea este “o vo
ce prin care poezia se rosteș
te”, este surprinzătoare maturi
tatea fetei de 10-11 ani.

în etapa națională a con
cursului “Tinere condeie”, la 
poezie au obținut premiul I Olga 
Ștefan și Roxana Sicoe Tirea, 
Colegiul Național “Decebal"

Poeziei înainte 
de toate

Deva, o “veche” colaboratoare 
a ziarului nostru, și al lll-lea 
Nicoleta Vonica. Tot premiul III, 
dar la teatru, a primit Râul 
Zimbru, de la Liceul “Aurel 
Vlaicu” Orăștie. Surprinzător 
“Dansatorul derviș”, cartea de 
proză scurtă a Danielei Pisoiu, 
Liceul “Traian" Deva, n-a fost 
premiată la faza națională a 
concursului. Să fie de vină fap
tul că anul trecut i s-a atribuit 
premiul II pe țară al aceluiași 
concurs?

Acești elevi au fost, firește, 
ocupanții locurilor întâi la faza 
județeană a “Tinerelor condeie”. 
Dar nu singurii. Cu aceleași per
formanțe (la județ) au mai fost 
elevii lulia Jinaru. (“A. Vlaicu" 
Orăștie), Argentina Bota (Școala 
Generală “A. Șaguna” Deva), Ioa
na Raluca Răducanu și Cosmin 
Cristian Neaga (Liceul “Traian" 
Deva). Clasații pe locurile II - III în 
faza județeană sunt mai nume
roși: Dana Stanciu, Linda Baban și 
Szabo Diana (Grupul Școlar Mi

sată pe locul I pe județ, la faza 
națională a obținut premiul II.

S-au mai remarcat, promo
vând la faza pe țară și revistele: 
"Crisalide" (Școala Generală "A. 
Șaguna” Deva), "Speranțe" 
(Școala Generală Nr. 5 Deva), 
"Infojurnal” (Colegiul Național de 
Informatică "Traian Lalescu” 
Hunedoara) - toate la categoria 
caleidoscop și "Apeiron” (Liceul 
Teoretic Petroșani) - cu profil 
științific. Lista revistelor bune ar 
fi incompletă dacă n-am aminti și 
pe "11" (Școala Generală Nr. 11 
Hunedoara), "Orizonturi" (Școala 
Generală Nr. 6 Deva) și "Clo
poțelul buclucaș” (Școala Ge
nerală Nr. 4 Petroșani). Ele n-au 
întrunit însă condițiile promovării 
în etapa națională și datorită 
frecvenței de apariție.

Mai trebuie menționate și 
alte reviste. "Talita Kumi” a Semi
narului Teologic "Sfânta Eca- 
terina” Prislop (deși editată anul 

Tabere de profil
Elevii premiați ia “Tinere condeie" vor participa in 

perioada 11-20 iulie, ia tabăra de creație de ia Poiana 
Pinului - Buzău. Aici se vor întâlni creatori din toată 
țara, având posibilitatea să se cunoască reciproc și să 
beneficieze de indrumăriie unor specialiști în domeniile 
abordate.

Câte 2 elevi din colectivele de redacție aie revistelor 
școlare premiate la nivel național vor beneficia tot în 
această vară de o tabără de profit în perioada 1-10 
august, la Muncelu - lași.

iar ia începutul anului școlar viitor se va organiza o 
întâlnire cu toți profesorii coodonatori și membrii 
colectivelor de redacție aie revistelor școlare din Județ 
în scopul realizării unui schimb de experiență, a unei 
îndrumări făcute de specialiști.

Rubrică realizată de 
Viorica ROMAN

nier Vulcan), Gabriel Bota (Gru
pul Școlar Industrial Orăștie), 
Teodor Filimon Mihai (Școala 
Generală “A. Șaguna" Deva), 
Manuela Rusu și Timur Felix Mi- 
hancea (Liceul “A. lancu” Brad), 
Amalia Burulea și Diana Fondrea 
(Liceul Teoretic Petroșani) și 
Gabriela Popovici (Școala Ge
nerală Nr. 7 Hunedoara). în opinia 
dlui inspector loan Sterea se 
cuvin menționate și două grupuri 
de creatori. Unul lucrează sub 
îndrumarea prof. Constantin 
Constantinescu la Școala Gene
rală “Frații Densusianu" Hațeg 
(nr. 1) și poate fi considerat “un 
atelier de creație notabil” de 
unde în viitor pot apărea lucrări 
valoroase. Celălalt grup acti
vează la Clubul Copiilor Hune
doara, condus de loan Vald.

Ca o notă distinctă a ediției 
din acest an a consursului “Ti
nere condeib”, în afara valorii 
creațiilor, este faptul că elevii 
poeți au abordat proza și pro
zatorii poezia, ceea ce arată 
căutările lor, încercarea de a-și 
diversifica modalitățile literare 
de exprimare.

ea mini ți aa tîaa. .. 
Mii da stata
nipădasc -
Stata siK^ar-atiaa, 
aa Mina ți aa tina. 
Daparta ana da atta, 
aa ntina ți aa tina.
Danata ti ta-atinfi, 
aa mina ți aa tina. 
Dorind atarnitataa.
lotați, ta ttinj. ți mor... 
aa mina ți aa tina.

Nicoleta Vonica

trecut a fost jurizată acum), 
singurul număr care a văzut 
lumina tiparului se impune 
atenției prin mesaj și grija 
pentru exprimare a celor care 
o redactează. La primul număr 
se află și revista "Sănătatea - 
2000" a Școlii post-liceale 
"Carol Davila”, filiala Orăștie. 
Elevii de gimnaziu de la Liceul 
"A. Vlaicu" Orăștie au revista 
lor - "Cometa" iar colegii lor, și 
mai mici, de la Școala 
Generală Nr. 2 Simeria, se 
bucură de apariția 
"Ghiocelului".

Majoritatea revistelor șco
lare hunedorene sunt cu profil 
de caleidoscop. Este normal să 
fie așa întrucât preocupările și 
interesele elevilor unei școli 
sunt foarte diverse și se în
dreaptă spre cultură, știință, 
literatură, artă, divertisment sau 
curiozități, rubrici regăsite în 
revistele menționate.
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ASPRO i-a decernat Marele (T

Premiu pe 1998 lui Dorin Tudoran
Asociația Scriitorilor Profesioniști din România 

(ASPRO) i-a decernat lui'Dorin Tudoran Marele 
Premiu pe 1998, pentru volumul "Kakistocrația”, 
apărut la Editura Arc din Chișinău. Premiul a fost 
acordat, ca în fiecare an, de un juriu alcătuit din 
Adrian Marino (președinte), Ștefan Borbely, 
Alexandru Cistelecan, Cornel Moraru, Ioana 
Pîrvulescu și Monica Spiridon. într-o atmosferă 
ușor tensionată de remarcile acide ale lui 
Gheorghe Iova, Dorin Tudoran a primit premiul, o 
statuetă realizată de sculptorul Maxim Dumitraș și 
cinci milioane de lei, declarând că dacă ar fi știut 
că această carte va avea atâta noroc, ar fi publicat- 
o mai demult, căci era gata scrisă.

Premiul pentru cea ma'i bună carte de poezie 
publicată anul trecut i-a revenit lui Romulus Bucur 
pentru "Cântecel(e) - fast-food poems", apărut la 
Editura Paralela 45, din Pitești.

La secțiunea Proză scurtă, premiul a fost 
câștigat de "Povestea pdveștilor generației '80", de 
Mircea Nădelciu, scoasă la Editura Nemira, carte 
din care poetul Paul Daian, bufonul târgului, a și 
citit un fragment "interzis urechilor delicate". 
Autorul premiat, a cărui sănătate nu i-a permis să 
se deplaseze, a transmis celor de față, prin telefon, 
câteva cuvinte de mulțumire.

Cel mai bun roman al anului a fost apreciat de 
membrii ASPRO ca fiind "Trei într-o galeră", de 

^Livius Ciocârlie (Editura Echinox, Cluj Napoca).

■ ...... .. .......... . 1 1

Premiul secțiunii Critică-eseu a fost decernat unei 
cărți despre care s-a discutat foarte mult anul 
acesta, "Paradoxul român", de Sorin Alexandrescu, 
volum apărut la editura Univers.

Premiul pentru Debut i-a revenit poetului Paul 
Vinicius, pentru "Drumul până la ospiciu și 
reîntoarcerea pe jumătate", recompensat și de 
Uniunea Scriitorilor din România.

Premiile pe categorii constau în câte o sta
tuetă realizată de Maxim Dumitraș și suma de trei 
milioane de lei.

Ultimul premiu al ASPRO, cel pentru Expe
riment, acordat de un juriu de reputați experi- 
mentaliști din asociație, i-a fost decernat lui Șerban 
Foarță, pentru "Caragialeta" (Editura Brumar, 
Timișoara), care a fost nominalizat și la categoria 
Poezie. Premiul constă în Trofeul transmisibil 
Cornul de Berbec și suma de trei milioane de lei. 
Juriul experimentaliștilor a fost condus de Gheor- 
ghe Iova și alcătuit de Gheorghe Crăciun, Caius 
Dobrescu, Gheorghe Ene, Alexandru Mușina.

După acordarea acestui premiu, președintele' 
ASPRO loan Bogdan Lefter a anunțat că la anul 
asociația va încerca să organizeze o expoziție cu 
toate trofeele realizate de Maxim Dumitraș și 
câștigate de scriitori în cei patru ani.

Marele Premiu ASPRO a mai fost câștigat 
până acum de Andrei Cornea, Vladimir Tismă- 
neanu, Lucian Boia și Liviu loan Stoiciu.

Serviciile veterinare de la 
punctele de trecere a frontierei 
de pe' granița de sud și vest a 
țării au fost atenționate să a- 
nunțe orice import de produse 
agricole de origine belgiană.

Agenția Națională Sani
tară Veterinară a solicitat 
Misiunii României pe lângă 
Uniunea Europeană infor
mații cât mai urgente refe
ritoare la măsurile dispuse 
de Comisia Europeană pen
tru retragerea de pe piață a 
păsărilor vii, a cărnii și a
produselor din carne de pasăre 
și ouă de origine belgiană.

Comitetul veterinar perma
nent al Uniunii Europene a luat 
recent decizia retragerii de pe 
piața europeană și a distrugerii 
cărnii de pasăre, a ouălor și a 
produselor derivate provenite 
din Belgia și ambalate în peri
oada 15 ianuarie-1 iunie, posi
bil contaminate cu dioxină, o 
substanță toxică foarte peri
culoasă pentru sănătatea po- 

V ___
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Mihai Pacepa a fost reabilitat
Mihai Pacepa, fostul șef al 

Securității, se poate întoarce în 
România, întrucât a fost reabi
litat, Curtea Supremă de Justiție 
hotărând achitarea sa și resti
tuirea averii care i-a fost 
confiscată de regimul comunist, 
care îl condamnase la moarte 
pentru trădare. Curtea Supremă 
a admis recursul formulat de 
Parchet împotriva sentinței prin 
care Mihai Pacepa a fost con
damnat, în 17 august 1978, la 
moarte de către Secția Militară 
a Tribunalului Suprem, precum 
și la degradare militară și con
fiscarea întregii averi.

Inițial, procurorul a solicitat 
Curții Supreme de Justiție să 
trimită dosarul lui Mihai Pacepa 
la instanța de fond pentru re- 
judecare, motivând că nu există

nici o probă care să ateste că 
acesta a transmis secrete de stat 
unor servicii secrete străine.

Lucian Belcea, avocatul lui 
Pacepa, a susținut că fostul șef al 
Securității nu putea fi acuzat de 
trădare, întrucât el nu și-a trădat 
țara, ci doar secretele clanului 
Ceaușescu, aflat la conducerea 
țării. Avocatul Belcea a declarat, 
pentru MEDIAFAX, că în cazul lui 
Pacepa nu se putea pune pro
blema rejudecării dosarului, în
trucât a intervenit prescripția fap
telor, de la comiterea cărora au 
trecut peste 15 ani, termenul 
limită prevăzut de lege.

în perioada 23-29 iulie 1978, 
Mihai Pacepa a avut o misiune în 
Republica Federală Germania, 
unde, în momentul în care a a- 
juns, a solicitat autorităților azil

politic în Statele Unite. La 3 au
gust 1978, în Herald Tribune a 
apărut un articol în care se pre
ciza că Pacepa a dezertat și că 
a cerut azil în SUA.

între timp, în România a în
ceput judecarea în lipsă a fostului 
șef al Securității, iar în 17 august 
1978 Secția Militară a Tribunalului 
Suprem l-a condamnat pe gen.lt. 
Mihai Pacepa de trădare prin 
ajutarea unor puteri străine, trans
miterea unor secrete de stat, 
dezertare și pentru refuzul de a 
se înapoia în țară. Magistrații au 
hotărât atunci condamnarea la 
moarte a ofițerului, degradarea 
militară și confiscarea tuturor 
bunurilor acestuia. Sentința Tri
bunalului Suprem a fost dată la 
trei săptămâni după ce fostul șef 
al Securității a fugit din tară.

pulației. Decizia a fost apro
bată imediat de Comisia Eu
ropeană.

întreprinderea germană 
Verkest a livrat făină animală 
posibil contaminată cu dioxînă

Romancierul german 
Giînter Grass a câștigat pres
tigiosul premiu literar spaniol 
Prince of Asturias, fiind primul 
scriitor de altă limbă decât 
spaniola care primește acest 
trofeu, transmite DPA. Gunter 
Grass, în vârstă de 71 de ani, 
a fost "un critic intransigent și 
necondescendent al timpului 
său", care a avut "o legătură 
aproape romantică cu valori

Scriitorul
Sioola Srnpctru (clafcle l-IV) Imdlâfimrea Maria Cn>att. cu a 

rtrhlnrr ilr prtlr 70 dr ,ini in Invăffmant. i/n intere» ilrmekil
prntni prepătirfa fi edutarra firvHvr

Foto: Aure! ANCA
german Gunter 
Grass a primit 
premiul Prince 

of Asturias
ca libertatea, apărarea celor 
slabi, neîncrederea în cei 
puternici și sprijinul demo
crației", a afirmat juriul. Un 
romancier prolific, dar și eseist, 
dramaturg și poet, Grass a 
devenit celebru cu "Toba de 
tinichea", în 1959 și "Anestezie 
locală", câțiva ani mai târziu.

Născut la Danzig (acum 
Gdansk), Grass a fost făcut 
prizonier de război de către 
Aliați, în 1945, și eliberat anul 
următor. A lucrat ca miner și 
zidar și a studiat pictura și 
sculptura la Dusseldorf și Ber
lin. A început să scrie în 1955.

Premiul Prințul de Asturia, 
numit astfel după titlul moș
tenitorului tronului spaniol, este 
acordat anual la opt categorii. 
Trofeul are o valoare de cinci 
milioane de pesetas (34.000 
de dolari).

V ____ __

Olanda a anunțat că va lua o 
hotărâre după anunțul făcut 
de experții veterinari ai UE. 
Franța a pus sechestru pe 
mai multe crescătorii de pă
sări, în timp ce Elveția și Por

tugalia au interzis impor
turile de carne de pasăre 
din Belgia. Dintre țările es
tice, măsuri asemănătoare 
au fost luate în Cehia, Bul
garia și Rusia. Japonia și- 
a pus toate porturile în ca
rantină pentru a se de
pista orice import din Bel

gia de produse pe bază de 
carne de pasăre.

Dioxina este un produs 
poluant foarte toxic, consi
derat cancerigen pentru om, 
care intră în componența a 
numeroase erbicide. Unii ex- 
perți consideră că dioxinele 
au o puternică acțiune de 
dereglare hormonală, care 
provoacă efecte diverse asu
pra reproducerii, a imunit^! 
și a sistemului nervos.

"XImportul de 
produse agricole 

de origine 
belgiană, interzis,

către 416 crescătorii indus
triale de păsări din Belgia.

în Belgia a fost interzisă 
vânzarea produselor din car
ne de pasăre și derivatele 
acestora, iar Germania are în 
vedere o măsură similară, 
deși a anunțat că loturile de 
produse contaminate au fost 
deja consumate. Danemarca 
a decis să depisteze produ
sele belgiene din carne de 
pasăre existente pe piață, iar

î
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•trei luni, au anunțat autoritățile * 
I italiene, citate de DPA. Celebrul I 
| turn s-a îndreptat singur, după ce | 
. pământul de sub baza sa a fost. 
I îndepărtat. Specialiștii speră ca • 
| până în anul 2000 monumentul | 
■ să se apropie de verticală cu 35- ■ 
! 40 de centimetri, ajungând astfel: 
I la unghiul pe care îl avea cu 300 I 
| de ani în urmă. Dacă acest lucru | 
Iva reuși, turnul va putea fi din ■ 

nou vizitat de turiști. '
| Turnul din Pisa, înalt de 58 | 
I de metri, construit cu 800 de ani | 
! în urmă, era deviat de la verticală ! 
leu cinci metri în momentul în I 
|care au început lucrările de| 
| îndreptare, în 1998. Din 1990, ■ 
' turnul este închis pentru public. J

Turnul din 
Pisa s-a 

îndreptat cu 
21 de 

milimetri

T 
I
I
I 
I
I 
I

Turnul din Pisa s-a îndreptat | 
21 de milimetri în ultimele ■

Revista "Știință șl tehnică1' împlinește 50 de ani de existență
Cele mai interesante invenții românești ale ulti

mei perioade vor putea fi văzute, începând de azi, 12 
iunie, la World Trade Center, la "Salonul Ingeniozității 
'99", organizat de revista Știință și Tehnică la împlinirea 
a 50 de ani de existență.

"Aniversarea marchează apariția unui număr du
blu al revistei, în 64 de pagini, sub egida unui nou 
editor, trustul de presă «Curentul», care a cumpărat de 
la Fondul Proprietății de Stat, în urmă cu o lună, 49 la 
sută din acțiunile societății Știință și Tehnică S.A.", a 
declarat pentru MEDIAFAX loan Albescu, redactorul-șef 
al publicației. "în acest număr sunt prezenți cu mesaje 
președintele Emil Constantinescu, președintele Sena
tului Petre Roman, președintele Camerei Deputaților 
Ion Diaconescu, liderul PDSR Ion Iliescu, precum și 
reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai 
Ministerului Tineretului și Sportului”.

Societatea Știință și Tehnică S.A., al cărei preșe
dinte este Alexandru Mironov, mai editează revistele 
Psihologia și Anticipația, precum și o serie de cărți de 
specialitate sau de popularizare științifică. Redacția 
publicației organizează și o ediție jubiliară a Colocviilor 
de știință și tehnică, între 11 și 13 iunie, structurată pe 
trei teme: "Știința între cercetare și impact social" 
(vineri), "Informație și putere" (sâmbătă) și "Viața - un 
miracol al naturii" (duminică). Printre participant la 
colocvii se numără preotul profesor Constantin Galeriu, 
academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici și aca
demicianul Andrei Țugulea.

Primul număr al revistei a apărut în iunie 1949, sub 
titlul "Știință și tehnică pentru tineret", fiind coordonat de 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitoresc. în 
1956, revista a trecut la numele pe care îl are în prezent, 
prin fuziunea cu publicația "Știință și cultură".

.z
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Obiecte care au aparținut lui Marilyn Monroe 
și lui €lvis Presley vor fi vândute la licitație

âteva mii de obiecte 
care au aparținut sau 
au avut legătură cu 

cea mai sexy actriță din topte
timpurile, Marilyh Monroe, și cu 
regele muzicii rock, Elvis 
Presley, vor fi vândute în două 
licitații de proporții, la New York 
și Las Vegas, transmite AFP. 
Ana Strasberg, văduva lui Lee 
Strasberg, profesor de artă dra
matică și prietenul lui Marilyn 
Monroe, singurul ei moștenitor, 
va vinde la Christie's, în 27 și 
28 octombrie, o mie de obiecte 
ce au aparținut starului, printre 
care și rochia pe care aceasta 
a purtat-o în 1962, când i-a 
cântat lui John F. Kennedy 
"Happy Birthday Mr. President". 
Această rochie cu paiete, crea
tă special pentru această oca
zie de designerul francez Jean 
Louis, a costat 12.000 de do-

k,_________________________________

lari, în 1962. De data aceasta, 
valoarea ei este estimată la 
peste o sută de mii de dolari. în 
cadrul aceleiași licitații va fi 
vândut un pulover mexican, cu 
motive geometrice, în care 
Marilyn a pozat pentru o celebră 
serie de fotografii, pe plaja 
californiană Santa Monica, în 
1962. Acesta este estimat între 
20 și 30 de mii de dolari. Ama
torii vor putea licita și pentru 
inelul pe care jucătorul de 
basebal Joe DiMaggio i l-a pus 
pe deget lui Marylin la căsătoria 
lor, în 14 ianuarie 1954. Inelul 
este trecut în catalog cu o va
loare între 30 și 50 de mii de 
dolari. Vânzarea va mai cuprinde 
cărți, scrisori și alte obiecte care 
i-au aparținut actriței. Toate 
încasările din vânzarea cărților 
vor fi donate unei organizații de 
luptă împotrvia analfabetismului.

Casa de licitații Guernsey, 
care nu demult a organizat vân
zarea unor obiecte ce au apar
ținut lui John F. Kennedy, va 
organiza, în 7,8 și 10 octom
brie, la Las Vegas, vânzarea a 
peste 2.000 de obiecte din 
celebrul Graceland, casa lui 
Elvis Presley. Organizația care 
a decis această vânzare este 
Elvis Presley Enteprises (EPE), 
cea care administrează moș
tenirea artistului. Din totalul 
încasărilor, un milion de dolari 
va fi donat pentru crearea la 
Memphis a unui centru de 
adăpost temporar pentru per
soanele aflate în dificultate. 
Printre obiectele scoase la 
licitație se numără un carnet 
personal de adrese al lui Elvis, 
contracte originale pentru dis
curi, corespondență și cărți de 
credit ale artistului.

.•

CONSTRUCȚIA CATEDRALEI 
SAGRADÂ FAMILIA S-A 

RELUAT, DUPĂ UN SECOL 
Grație unui arhitect pa

sionat și unui sculptor meti
culos, construcția catedralei 
Sag rada Familia, capodo
peră a arhitectului catalan 
Antoni Gaudi, a reînceput 
într-un ritm susținut, ia mai 
mult de un secol după des
chiderea șantierului, trans
mite AFP. Antonio Gaudi, 
artist inventiv și contestat, 
nu a putut termina catedrala 
înainte de moartea sa, în 
1926, deși primise comanda 
în 1884. De mai mult de un 
secol, turta catedralei "Sfân
ta Familie" se înalță dea
supra unui dom deschis în 
cete patru zări, în centrul 
Barcelonei.

Cei care a reînceput lu
crul la catedrală este Jordi 

^Bonet, care se ocupă de mai

muiți ani de finalizarea edifi
ciului in sfii neogotic, o mun
că titanică, ce ar putea să mai 
dureze și 50 de ani. Până 
când totul va Ft terminat, cupo
la principală a catedralei va fi 
"încoronată " înainte de sfâr
șitul anului de un ansamblu 
de turnuri de 45 de metri înăl
țime. Cupolele par suspendate 
în aer și sunt deschise pe mar
gini, pentru a permite luminii 
să pătrundă. Eie se sprijină pe 
coloane oblice, care arată ca 
patru ramuri ce pornesc dintr- 
un trunchi de granit de 30 de 
metri. în stilul propriu iui 
Gaudi, care a încercat să imite 
exuberanța lumii vegetale, 
coloanele sunt împodobite cu 
"liane " multicolore, care co
boară desenând cercuri și linii 
oblice.
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Reflecția sĂptĂmÂnii

“Cele mai multe vieți omenești sunt 
propoziții scrise neorânduit și întrerupte 
înainte de sfârșitul lor firesc; îngenunche
înaintea lor și descifrează-le cu răbdare, ca o 
veche inscripție ștearsă, și tot vei prinde ceva 
înțeles. "

Cu Nicolae lorga (1X71 -I940)
- istoric, memorialist, dramaturg, critic și istoric literar și 

de artă, poet, publicist, orator și om politic, una din ceie mai 
proeminente personalități aie culturii românești și universale, 
autorul unei opere grandioase -

3 “Singura cetate ce nu se poate lua cu sila e sufletul 
omului.’

O “Calul aleargă, călărețul ajunge."
3 “Faima se ruginește dacă nu o cureți prin munca de fiecare zi."
3 “Cel mai rău om e acela care nu poate fi bun nici când e 

fericit."
3 “Mulți oameni sunt foarte mulțumiți de faptul că au izbutit 

să știe toată lumea ca sunt niște proști. Ei numesc aceasta: faimă 
și glorie."

3 “Unui om rău nu-i e rușine că e rău; unui orb, care și-a 
^pierdut ochii muncind, îi e rușine că e orb. Logică omenească!"

'V

• Un înțelept japonez fu 
văzut plângând. întrebat ce 
s-a întâmplat, omul a spus: 
“A murit cel mai bun duș
man al meu!... Nu-i de râs. 
Suntem în viață nu numai 
sub lupa prietenilor. Per
sonal - fără să fi fost măcar 
președinte de sindicat! - am 
avut parte de dușmănie, de 
calomnie, am fost scuipat. 
Deși, doar Dumnezeu știe, 
cum am pășit pe vârfuri 
pentru a nu-mi deranja se
menii. Am avut dușmani. 
Dar nici unul de calitate du
pă care să plâng... De fapt, 
spunea Goethe: “De ce te 
plângi de dușmani? Pot să- 
ți fie prieteni niște oameni 
cărora o natură ca a ta le 
este în ascunsul inimii o

veșnică mustrare?" •Re
gretatul Marin Sorescu a 
știut să gândească așa des
pre la fel de regretatul Cio
ran: “A rămas neschimbat - 
ca Turnul Effel, un simbol al

neerodării și verticalității. îl 
găsesc însă, de data aceas
ta, mai melancolic. Parisul i 
s-a părut dintr-odată, ieri, 
trist și rece. Un labirint. Emil 
Cioran n-a fost nicidoată 
altfel decât pe culmile dis
perării, dar o disperare aș 
spune luminoasă, al cărei 
proces produce căldură și 
fulgere, și toate acele efecte

orice

din frumusețea și 
înțelepciunea Bibliei

❖ “Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de 
lucru bun."

❖ “Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce 
știe el.” •

❖ “Când vine cel rău, vine și disprețul; și odată cu 
rușinea, vine și ocara.”

❖ “Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci; 
izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge întruna."

❖ “Vorbele nebunului aduc ceartă, și gura lui înjură până 
stârnește lovituri.”

❖ “Gura nebunului îi aduce pieirea, și buzele îi sunt o 
cursă pentru suflet."

❖ "Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce 
nimicește."

❖ "Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit 
fuge în el, și stă la adăpost."

❖ “Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își 
trage rușinea.”

❖ "O inimă pricepută dobândește știința, și urechea celor 
înțelepți caută știința."

❖ "Darurile unui om îi fac loc, și-i deschid intrarea 
înaintea celor mart.”
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© Profesorul către 
student:

- Aurul expus în aer liber 
suferă vreo schimbare?

- Desigur, domnule pro
fesor!

- Și anume?
- O schimbare de pro

prietar...

© în fața casei se joa
că un băieței. De ei se a- 
propie un bărbat și întrea
bă:

■ Tăticul este acasă?
- Da.
Bărbatul sună, dar ni

meni nu-i deschide. Atunci, 
el îi spune cu răutate 
băiețelului:

• Spui că tăticul este 
acasă, atunci de ce nu des

bune care se pot naște din- 
tr-o fuziune, altminteri ca
tastrofală.” • Schimbăm câ
teva vorbe în stradă. Ples
nește de sănătate, dar din 
trei vorbe una e o prostie, 
lumea lui e cât a unei găini 
care nu vede mai departe 
de ograda ei. Omul nostru e 
mai sănătos decât deștept - 
dezechilibru mai grav decât 
s-ar crede... «Un pui de 
NOR: "E un gând printre oa
meni să poată vedea lumea 
cu ochi proaspeți, neobosiți 
de zilnicul, străvechiul obi
cei, cu ochii unora închiși 
dintotdeauna sub pământ, 
care-ar ieși cândva și ar 
vedea întâia oară lumea 
noșstră.”

Hie LEAHU

• Legea lui Cheiy
Lucrurile care nu sunt 

egale cu nimic altceva, sunt 
egale între ele.

• Legea lui Boob
întotdeauna găsești ceea 

ce cauți în ultimul loc în care îl 
cauți.

• Legea căutării, a 
Iul Zeronala

Primul loc în care trebuie 
să cauți ceva este ultimul loc în 
care te aștepți să-l găsești.

• Legea Iul Maryann 
întotdeauna poți să găsești

ceea ce nu cauți.
• Regula lui Raune
Atâta timp cât nu-ți pasă 

unde ești, nu te poți rătăci.
• Legea implacabilă, 

a Iul Hopel
încercarea de a-ți spăla 

mașina provocând ploaie, nu va 
da rezultate.

• Afirmația lui Murphy 
despre puterea gândirii 
negative

Este imposibil ca un 
optimist să fie plăcut surprins.
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ORIZONTAL: 1) își irosesc viața...de 
pomană; 2 ) Scrie carte după carte; 3) 
Bagă bețe-n roate - Calcă pe vârful pi
cioarelor (sg ); 4) Se menține pe linia de 
plutire - Ciufulici în stil baroc; 5) Clasic 
instrument de vot - Varianta perimată a 
unui acord verbal; 6) Iau viața în serios - 
Cheie de contact pentru enigma cercului; 
7) Sprijin material la serviciu - Anexă la 
un pavilion mobil; 8) Trasă în cadrul unor 
manevre tactice - Vin bine făcuți de la 
stadion; 9) Tare la carte - Favorit în proba 
de îndemânare; 10) E ceva de speriat.

VERTICAL: 1) Bună de mamă pen
tru copiii săi; 2) Executant al unor lovituri 
indirecte - Unitate specială pentru volu
me; 3) Luată în seamă la facerea lumii; 
4) Scoasă din cursul de geografie - Un 
anumit grad de stăpânire - Incluse în

chide nimeni?!
■ Nu știu. Că noi nu lo

cuim aici...

© - Oare nu știi că azi
împlinim douăzeci de ani 
de căsătorie?, întreabă iri
tată soția.

- Cum să nu știu, răs
punde soțul.

- Hai să sărbătorim eve
nimentul într-un fel neo
bișnuit, propune soția.

■ Hai, răspunde soțul. 
Ce părere ai de o clipă de 
reculegere?

©La o cârciumă, 
chelnerul este chemat de 
un client:

-Asta e carne de vacă, 
domnule?! Asta e cal!

- Ce cal?! exclamă un alt 
client care mânca friptură. 
Asta e trăsura!

© - Cine e mai mulțu
mit, un om care are zece 
milioane sau unui care are

Uit secol 
de cinema

trei fete ?
■ Ce! cu fetele.
• De ce?
- Pentru că cine are zece 

milioane ar vrea să mai aibă, 
dar cine are trei fete îi 
ajung.

© Doi prieteni stau 
de vorbă:

- Cred că mă însor! Am 
găsit o femeie! logată-i cât 
două, frumoasă-i cât două, 
gospodină-i cât două...

- Dar de bătrână...
- Păi, tot cât două...

© Un bărbat cherche- 
iit, cu hainele numai zdren
țe, intră într-un bar și co
mandă șampanie, spunând 
că vrea să-și sărbătorească 
divorțul.

■ Felicitări, îi spune bar
manul, se vede că-i sărbă
toriți cam de mult.

- Da, de douăzeci și 
cinci de ani...

© - Vai, ce-a mai îmbă
trânit prietena dumnea
voastră, doamnă! A început 
să aibă riduri, să poarte 
peruci...

- De necrezut! Și când 
te gândești că odinioară 
eram de o vârstă...

© Un om de afaceri se 
adresează psihiatrului:

• Doctore, vă amintiți 
că vara trecută m-ați sfă
tuit că pentru a mă deco
necta trebuie să mă dis
trez cu niște fetițe? Acum 
sfătuiți-mă cum să scap 
de fetițe și să revin !a 
afaceri...

Culese și prelucrate de

Hie LEAHU

Filmul coregrafic
Multă vreme cineaștii nu s-au preocupat de arta 

coregrafică - de balet, ca spectacol în sine și au fost, 
până la un moment dat, reticenți în a-l introduce în 
producția cinematografică. "Gheața” s-a spart în 1936 
cu producția italiană "Ballerine" (Balerina) - în regia lui 
Gustav Machaty, pentru ca "La morte de cygne” 
(Moartea lebedei) -1938, regia Jean Benoit - Levy, cu 
Janine Charat, spectatorii să fie "introduși" în culisele 
vieții corpului de balet al Operei din Paris.

După război, celebra dansatoare Cyd Charise 
apare în prima producție hollywoodiană “The 
Unifinished Dance" (Dansul neterminat) - 1947, în 
regia lui Henry Koster. încet - încet, baletul își 
"croiește" drum spre ecran cu filmul britanic “Little 
Ballerina" (Micuța balerină) -1948, regia Lewis Gilbert, 
cu Yvonne Marsh și "Ballerine" (Balerina) - 1949, 

X,
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Cantire
Cciryimterii

- epistola a V-a - 
Afirmați cum că Reforma 
E “Un pod prea-ndepărtat"? 
Și că vi se pare forma 
Care ne-a cam căpiat?...

Dar, cu mintea voastră-ngustă, 
Voi gândiți puțin și prost: 
Vreți o nație robustă 
Să existe fără post?!

Astea-s visuri infantile,
Ori vreun fragment de basm, 
Fiindcă n-o s-aveți, voi, zi ie, 
Să trăiți fără marasm...

Dumitru HURUBĂ

- Tăticule, ce este o 
naștere tardivă?

- Este atunci când naște 
văduva la un an după 
moartea soțului...

cont la onorari; 5) Prescrisă pentru 
refacere - Responsabili cu aprovizionările 
en gros; 6) Cheie potrivită pentru spăr
gători - Supus unui presing neiertător; 7) 
încălțați cu pantofii în picioare - Se simte 
în largul său; 8) Circumstanțial de mod - 
A pecetlui o alianță; 9) Oază în pustiul 
rece al iernii - Prins la băutură în exer
cițiul funcțiunii; 10) Campioane nepre
miate la sărituri.

Vas He MOLODEȚ

1) TRAVESTIRI; 2) RADAR-ANOD; 
3) APUS-TRAPE; 4) MASARE-SON; 5) 
B-ALAMA-TT; 6) AC-ICURI-I; 7) LAȘ- 
AȚÂȚAT; 8) AVION-MIRA; 9) RANA- 
DATAT; 10) ELECTORATE.

X

regia Ludwig Berger, cu Vilette Verdy, pe muzică de 
W.A. Mozart și Maurice Ravel.

în fine, filmul - balet "Invitation to Dance" (Invitație 
la dans) - 1954, în interpretarea și regia iui Gene 
Kelly, o foarte reușită fantezie coregrafică și 
“Schwanensee” (Lacul lebedelor) -1966, o producție 
RFG, în regia lui Truck Brass, pe muzica lui Piotr I. 
Ceaikovski, cu Margot Fonteyn.

în sfârșit, celebrul balet "Coppelia" de Leo 
Delibes, ecranizat de Truck Brass, cu Susanne 
Kinbauer în 1968 și “El fantastico mundo del Dr. 
Coppelius” (Coppelia) -1966, regia Fred Kneeland cu 
Claudia Conday, precum și "Giselle" de Adolph Adam, 
în regia lui Hugo Niebelung, cu faimoasa balerină 
italiană Caria Fracci.

Adrian CRUPENSCHi

X

Bătăliile vieții nu sunt întot
deauna câștigate de cel mai tare 
sau cel mai iute. Mai devreme sau 
mai târziu cel care câștigă este 
cel care crede că va câștiga!

De mici suntem mereu “treziți 
la realitate”, suntem chiar învățați 
să gândim negativ. Părinții vor să- 
și ocrotească copiii dar, de fapt, nu 
fac altceva decât să le taie aripile, 
visele, elanul, credința în forțele 
proprii. A proteja nu e similar 
mereu cu a împiedica să se întâm
ple ceva, ci doar a preveni să se 
întâmple o catastrofă.

Gândirea pesimistă, negativă, 
oprește dezvoltarea și împiedică 
împlinirea posibilului.

Prea des avem gânduri nega
tive care nu fac decât să ne in
ducă o stare depresivă și de ne
mulțumire generală. Și aceasta 
doar pentru că nu credem în for
țele proprii, ne subapreciem și nu 
avem curajul de a visa a ne dori 
lucruri ce ni se par foarte greu de 
dorit. în loc să încercăm măcar să 
facem primul pas ne spunem:

“- Și așa nu voi reuși. Nu se 
poate face. Nu am mijloacele 
necesare...”

Dar uneori e chiar necesar 
să visăm, să ne dorim acel 
lucru care pare a fi de neatins 
în condiții normale. Trebuie să 
credem că făcând primul pas, 
încercând măcar, vom avea 
șanse de reușită. Realizările în 
viață sunt asemenea urcării 
unui munte. Țelul este să

Dezlegarea careului „Logoree"apărut 
în ziarul nostru de sâmbăta trecută:

atingem piscul. Și dacă suntem 
la poalele muntelui, având în 
fața ochilor culmea, să avem 
încrederea că vom reuși, poate 
va fi greu, poate nu mulți au 
reușit, dar asta nu înseamnă că 
totul e imposibil. Nimeni nu ne 
cere să alergăm spre culme; 
pas cu pas ajungi în vârf. 
Important este însă mereu acel 
pas care urmează. Să facem 
mereu câte un pas o dată și să 
credem că vom reuși!

Să pornim pe drumul vieții 
având mereu alături Dorința, Spe
ranța și Credința - doar astfel 
vom reuși!
___________ ina DELEANU 
_________________________________ A
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Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 - 12.30

x._____________________ _ ______________________________________________________________ /

Primaria municipiului 
Hunedoara

organizează CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în 
aparatul propriu la

Serviciul Impozite și taxe locale:
• Inspector de specialitate - studii superioare economice cu licență -1 

post
Condiții vechime în specialitate (economist) minimum 3 ani.
• Inspector - studii medii economice: 5 posturi. Condiții: cunoștințe operare 

PC (probă în concurs eliminatorie)
La câminul-spital pentru persoane în vârstă
• Administrator-studii medii: 1 post
Condiții vechime în specialitate (administrator) minimum 3 ani. Pentru toate 

posturile pentru care se va organiza concurs condiția obligatorie e domiciliul stabil 
în municipiul Hunedoara și certificat de cazier judiciar.

Concursul se va organiza în data de 25 iunie 1999,ora 9.00, la sediul Primăriei
Municipiului Hunedoara, str. Libertății, nr. 17. 

Informații suplimentare la telefon 054-713766.
 .. ............. .... Zz.....................

*

Starea mediului LICITAȚIE
V

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid dc azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli precum și 
pulberile în suspensie) au pre
zentat, în perioada 31 mai - 6 
iunie ’99, valori medii și ma
xime care s-au încadrat în li
mitele prevăzute de STAS-ul 
de calitate a aerului nr. 12574/ 
87. Valorile maxime au fost în
registrate pe zona Hunedoara în 
datele de 1 iunie pentru fenol, 
în 2 iunie pentru dioxidul de 
sulf, în 3 iunie pentru amoniac 
și în 5 iunie pentru dioxidul de 
azot.

La pulberile în suspensie 
valorile maxime s-au înregistrat 
pe zonele Călan și Chișcădaga 
în data de 31 mai ’99.

Pulberile sedimentabile au 
depășit limita admisă de 17,0 
gr/ mp/ lună numai pe zona 
Chișcădaga de 5,3 ori.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și ale dozei gama 
absorbite se mențin în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați. 
Comparativ cu valoarea de 

^atenție de 2,0 Bq/ 1, stabilită

pentru apă, s-au obținut valori 
medii de 0,25 Bq/ 1 la apa brută 
din râul Mureș și 0,11 Bq/1 la 
apa potabilă.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite de la uni
tățile de extracție și preparare a 
cărbunelui, au avut pentru 
această perioadă o valoare me
die de 1238,0 mg/1 și o valoare 
maximă de 3461,0 mg/1, înre
gistrată la data de 3.06.1999. 
Raportându-le la perioada ante
rioară, se constată o creștere a 
cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 124,0 mg/1 pen
tru valoarea medie și cu 1248,0 
mg/1 pentru valoarea maximă.

La pulberile în suspensie 
valorile medii se reduc pe zo
nele Mintia, Deva, Călan, Valea 
Jiului și Chișcădaga și cresc pe 
zona Hunedoara. Valorile medii 
sunt cuprinse între 0,06 mg/ mc 
aer/ 24h/ zona Deva și 0,09 mg/ 
mc aer/ 24 h/ zona Călan. Va
lorile maxime la acest indicator 
sunt cuprinse între 0,122 mg/ 
mc aer/ 24h/ zona Petroșani și 
0,322 mg/ 24h/ zona Hunedoa
ra. Valorile maxime cresc pe 
zonele Mintia - Deva și Hune

doara și se reduc pe zonele Că
lan, Valea Jiului și Chișcădaga.

Pentru zona Mintia - Deva 
valoarea medie a fost de 0,064 
mg/ mc aer/ 24 h, iar valoarea 
maximă a fost de 0,221 mg/ mc 
aer/ 24 h (față de 0,175 mg/ mc/ 
24 h în luna martie).

La pulberile sedimentabile 
pentru valorile medii se con
stată reduceri pe zonele Brad, 
Călan și V. Jiului și creșteri pe 
zonele Mintia - Deva, Hune
doara, Călan, Chișcădaga, Baru 
Mare, Orăștie și Hațeg.

Pe total județ au fost iden
tificate 19 secțiuni de control cu 
depășiri ale limitelor admise și 
anume: 4 pe zona municipiului 
Hunedoara, 4 pe zona Teliuc, 2 
pe zona Zlaști și 8 pe zona 
Chișcădaga (din 10 secțiuni de 
control).

Valorile maxime au crescut 
față de perioada anterioară pe 
zonele Mintia - Deva, Hune
doara, Călan, Chișcădaga, Baru 
Mare și s-au redus pe zonele V. 
Jiului și Baru Mare.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

1. Persoană juridică achizitoare: SN "ROMARM" SA, Sucursala UM 
Orăștie, strada Nicolae Titulescu, nr. 60, orașul Orăștie, județul Hunedoara.

Telefoane: 054/241040; 054/241041; Fax: 054/421131; 054/247964.
2. Obiectivul licitației: Execuția lucrărilor de C + M necesare liniei de 

fabricație țevi de presiune din fontă ductilă pentru alimentări cu apă și 
fitinguri aferente și a achiziției utilajelor, echipamentelor și dotărilor 
necesare realizării instalațiilor aferente utilajelor tehnologice.

3. Termenul limită de depunere a documentelor de participare la 
licitație este: 30.06.1999, ora 9, la sediul UM Orăștie.

Licitația va avea loc la sediul beneficiarului în ziua de 30.06.1999 
începând cu ora 10.00.

4. Docunrlentele de licitație:
Preț de procurare: 2.500.000 lei.
Moneda de cumpărare: lei
Data și adresa de unde se pot procura: începând cu 10.06.1999, la 

sediul UM Orăștie din strada Nicolae Titulescu, nr. 60, orașul Orăștie, 
Județul Hunedoara.

ORASTIE
SN ROMARM SA

>2------------------------------------------------------------------------------------

Administratorul Unic al 
SC “PANICOR” SA 

cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 1 
CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a
Acționarilor la sediul Facultății de Inginerie Hunedoara 

în data de 28.06.1999, ora 15.00, cu următoarea 

ORDINE DE ZI
1. Analiza situației economice - financiare a 

societății pe perioada 01.01.1999 - 31.05.1999 și 
descărcarea de gestiune a administratorului unic.

2. Alegerea administratorului unic.
3. Aprobarea reevaluării clădirilor, construc

țiilor speciale și a terenurilor conform HG nr. 983 
din 29.12.1998 și majorarea capitalului social.

4. Diverse.
in caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut și în 

Legea nr. 31/1990 republicată, a doua adunare se va ține în 
data de 29.06.1999, în același loc și ta aceeași oră ca și prima.

Deva,
Fără apă caldă 

în iulie
Potrivit unei adrese 

primite la SC Apaterm 
SA Deva, de la furni
zorul de agent termic 
pentru municipiul 
Deva - Termocentrala 
Mintia - apa caldă 
pentru locuitorii de
veni se va sista în pe
rioada 1-31 iulie.

Oprirea apei calde 
în această perioadă 
este determinată de 
efectuarea anuală a 
programului de repa
rații în sistemul de ter- 
moficare. (C.P.)

București
Sucursala Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, j ud. Hunedoara, telefon 
054/241040, fax 054/241131, organizează LICITAȚII PI IBLICE începând cu data 
de 17.06.1999 în fiecare zi de joi, la ora 10.00, la sediul unității, până la lichidarea 
stocului.

Se oferă spre vânzare:
- mijloace fixe (mașini unelte A.M.C., mijloace de transport și ridicat, 

birouri, planșete, paturi etc.)
- materiale și subansamble rezultate din dezmembrarea: - mijloacelor 

fixe casate; - mijloacelor fixe aferente obiectivului Centrala Termică de 
Zonă. Taxa de înscriere și participare la licitație de 50.000 lei și garanția 
de 10% din valoarea licitată (pentru mijloace fixe) se depun la sediul 
unității.

Documentele de înscriere și participare la licitație se depun cu cel puțin cinci zile 
înainte de data ținerii licitației.

Informații suplimentare la sediul unității sau la telefon 054/241040, interior 286.

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 tari.
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.

'TIIWIII. IO"
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SC Automobile Dacia SA
prin liderul său SC IATSA SA Hunedoara

C vinde: )
- automobile Dacia - în rate sau lea

sing
- piese auto - la prețurile Centrului 

Național de Comercializare Dacia.
- Se asigură garanții.
Relații la tel.: 713221

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 come izi de la clienți din județul TIMIȘ și județele limitrofe, 
întotdeauna alături de dumneavoastră Automobile DACIA SA.



Suedia, diferite dimensiuni,

ANIVERSARI
noi. Tel. 058/734107, 094
194311. (2212)

• Tricu Teofil împlinește azi 
12 iunie 60 ani de viață ocazie 
cu care îi doresc multă să-

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

nătate, fericire și multi ani, îi 
aduc mulțumiri pentru bună
tatea, blândețea și hărnicia cu 
care m-a învăluit în 33 ani de 
căsnicie. Soția. (3813)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă cu teren apar
ținător pentru construcții. Si- 
meria, Biscaria, 80. (3816)

• Vând sau închiriez în Deva 
spațiu comercial, suprafața 27 
mp, amenajat pentru ABC. Tel. 
626301. (3819)

••Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, parter, 
zona gării. Tel. 094 825882, 
214324. (3825)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, cărămidă, moto
retă Hoinar. Tel. 094 600687. 
(2892)

• Vând casă, central, Deva, 
str. Călugăreni, nr.7. (2896)

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

• Vând apartament 4 ca
mere (sufragerie 37 mp), 
două băi, 2 balcoane, bloc 3 
etaje, poziție foarte bună, 
lângă Lido. Tel. 232008 (9- 
16), 092/281329. (2950)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, Mărăști, exce
lent pentru orice activitate, tel. 
222476. (2950)

• Vând fundație casă, placă 
turnată, Orăștie, Dealu Mic, 
sau schimb cu apartament 2 
camere . Tel. 094/527696, 
054/240823 (3732)

• Vând apartament 2 ca
mere, Micro 15, Deva, tel. 
624044 (6510)

• Vând Volkswagen Jetta, an 
1986. Tel. 092 436451. (3822)

• Vând ARO 10, cu motor 
Diesel de Volkswagen, an 
1989. Tel. 092 436451. (3822)

• Vând Ford Mondeo Diesel, 
an 1993. Tel. 092 436451. (3822)

• Vând microbuz Mercedes 
207, 16 locuri, Diesel, 2400 
cmc, an fabricație 1980, cu CI, 
numere noi și microbuz 9 locuri 
Ford Tranzit 1600 cmc, cu CI 
numere noi, preț 6000 )M, 
respectiv 2500 DM. Tel. 
211856, 216194, sau la adre
sa Deva, str. Horea,92. (2891)

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

• Termosanitgra SRL Hu
nedoara, str. Dorobanților, 
12, comercializează: centra
le termice, radiatoare, boi
lere, țeavă multistrat, fitinguri 
Henco și apometre. Prețuri 
avantajoase. Tel. 092/ 
701072 (3002)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150. 000 lei), 
video, satelit, 092/368868 (OP)

• Societate româno-ita- 
liană vinde utilaje frigorifice 
noi și semiuzate, la prețuri 
avantajoase și în rate. Infor
mații Sebeș, tel. 058< 
733796, 094/558716 (3723)

• Vând motor complet Dacia 
1300, cota 0. Relații la telefon 
261070. (2945)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, 
ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală, toate 
din import, la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/740048 
(3728)

• Vând Dalmațian, fe
melă, vârstă cinci luni, preț 
400 000 lei, tel. 054/242904 
(3731)

• Vând scule tăbăcit piei
animale. Informații la tel. 057/ 
420758, după ora 17, familia 
Tudor. (6509)_______________

• Cumpăr deșeuri nefe
roase, orice cantitate. Tel. 
092/729998 (3010)________

• Cumpăr bureți galbeni 
16.000/kg, iuți și fag, 3000/kg, 
preț în posibilă creștere. 
Luncoiu de Jos, Brătima llie. 
(1973)

• Angajăm brutari - băieți 
și fete, patiseri, vânzătoare. 
Tel. 234168, SC Netto Roni- 
mex SRL Deva, str. Titu 
Maiorescu, nr.1. (3809)

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

1 '■ îfc—t
DIVERSE

• Doamna Andraș Geanina 
este chemată în instanță pen
tru divorț la Judecătoria Brad 
în data de 25 iunie 1999, ora 
9. (1972)

• Azi, 12 iunie 1999, se 
împlinesc 6 luni de când prin 
voia lui Dumnezeu ne-a 
părăsit scumpul nostru

ÎNCHIRIERI

• închiriez casă cu curte, str. 
Cloșca,nr.19 Deva. Vând ma
șină înghețată stradală. Tel. 
092659800, sau Magazinul 
Agrobanat de la Autogara 
Deva. (2336)

• Ofer spre închiriere spațiu 
depozitare central (“Milițianul 
grăbit”). Tel. 223468. (2873)

• Ofer spre închiriere apar
tament zona pieței, plata an
ticipat. Tel. 229622. (2893)

PIERDERI

• PieFdut carnet șomaj pe 
numele Marincu Dorina. Se 
declară nul.

• Pierdut factură fiscală nr. 
1213832. Se declară nulă.

av. SEBESTEN AUGUSTIN
la numai 52 ani. Te vom 
păstra mereu în inimile 
noastre mama Otilia, soția 
Zuzi, copiii Adrian și Andreea, 
sora Evi și cumnatul Costel, 
unchii Laci și Aurel, mătușile 
Nușa și Reghina. Dumnezeu 
să te odihnească! (6527)

DECESE

(2889)

COMEMORĂRI

• în data de 13 iunie se 
împlinește un an de când atât 
de timpuriu ai plecat dintre 
noi dragul nostru fiu, tată, soț, 
frate, cumnat și unchi

HOMPOT I0AN
la numai 39 ani. Come
morarea în data de 17 iunie, 
ora 19, la Biserica catolică 
din Ceangăi. Nu te vom uita! 
Familia.

"riiumiii. i.iwo"
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• Salariații de la Percepția 
Rurală Deva aduc un ultim 
omagiu și sunt alături de 
colega lor Bota Dorina din 
comuna Certeju de Sus la 
încetarea din viață a mamei 
sale. (3820)

• Noi cei patru frați mul
țumim tuturor celor care ne- 
au sprijinit la înmormântarea 
scumpei noastre mame

VIORICA FARCAȘ
din Săcărâmb, în special 
medicilor Străuț și Nicula, 
domnului director Costa de la 
EM Certej și secretarei Mariș 
Rodica, unchilor Farcaș 
Augustin și Maria, Arnold 
Mihai, familiilor Varga Galena 
și Dănuț, Ciocoi Lenuța. Nu 
te vom uita niciodată draga 
noastră mamă. (3821)

• Familia Varga, soția 
Elisabeta cu fiii Tiberiu și 
Andrei mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături 
la greaua pierdere suferită 
prin decesul fulgerător al 
iubitului lor soț și tată

VARGA FRANCISC
(3824)

De ia 1 iulie

România va exporta energie în 
Tiircia

• Vând autofrigorifică MAN
3, răcire motor și curent 220 
V până la 25 grade C. Vând 
IVECO 3,5 tone. Informații 
Arad, tel. 018/621112, 057/ 
259715, 057/255522. (OP)

• Vând Ford Tranzit, 9 locuri, 
plus motor schimb (Diesel), 
11.500 DM, negociabil. Tel. 
094/597784 (3730)

• Vând tractoare agricole, 
funcționabile, Hunedoara, str. 
Buituri, 13, tel. 054/723123 
(3011)

• Vând două tractoare 445, 
stare excepțională și alte 
utilaje agricole, la comandă. 
Informații Hațeg, str. Cloșca, nr. 
32, tel. 094/290150 (6530)

• Vând masă biliard. Tel. 
214364, orele 8-10, 20-22. 
(2882)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societatea Contexpert 
ține evidență contabilă pe cal
culator, prețuri minime. Tel. 
092 748580.’ (2886)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
domeniul construcțiilor civile. 
Ofertă locuri de muncă în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321, Constanța 
(3001)

• Angajăm vânzătoare ges
tionară pentru magazin ali
mentar, cu vechime în dome
niu de 3 ani, vârsta maximă 35 
ani. Informații la telefon 
216048 între orele 8 -16, zilnic. 
(2942)

"Dacă vor fi rezolvate unele 
probleme tehnice, este posibil ca, 
începând cu 1 iulie a.c., România 
să exporte energie în Turcia”, a 
declarat ieri Radu Berceanu, 
ministrul Ifldustriei și Comerțului. 
Contractul cu partea turcă se 
încheie pe o perioadă de 3-5 ani 
și prevede exportul a 500 MW 
energie. Berceanu spune că 
"problemele tehnice sunt legate 
de posibilitățile de export al ener
giei de la graniță la consumatorii 
din Turcia. Datorită liniilor slabe 
din Bulgaria nu putem ajunge cu 
aceeași cantitate adusă la gra
niță, aceasta reducându-se la 
jumătate". în plus, Bulgaria im
pune un preț ridicat de transport 
- de 11% din cantitatea vehi
culată față de prețul normal - de 
4% din cantitate.

Pentru a exporta în condiții 
optime, Ministerul Industriei și 
Conel intenționează să dema
reze un proiect de construire a 
unui cablu submarin între Con
stanța și partea asiatică a 
Turciei. Investiția costă, în total, 
700 milioane dolari. Partea turcă 
și-a anunțat sprijinul financiar, iar 
UE vrea să participe la realiza
rea studiului de fezabilitate.

Conel poate exporta ener
gie în Grecia, Turcia, Bosnia, 
Muntenegru, cu tranzit prin 
Bulgaria și/sau Iugoslavia - 
600 MW; țările Europei de Vest 
prin Ungaria - până la 1.000 
MW și Republica Moldova - 
120 MW. "Pentru rezolvarea 
problemelor de tranzit de ener
gie avem promisiunea UE, care 
vă face demersuri în acest 
sens”, a spus Berceanu. Deoa
rece mulți investitori sunt inte
resați de capacitățile de pro
ducție, însă Conel nu are posi
bilități să facă retehnologi- 
zarea, MIC a hotărât că "acei 
investitori care aduc contracte 
de export vor avea prioritate la 
licitații”.

Conducerea MIC a refuzat 
să precizeze prețul cu care se 
va exporta energia, pe motiv că 
"sistemul e de trei ori mai com
plicat ca-n alte părți și este 
recomandat ca-n timpul nego
cierilor, acesta să nu fie di
vulgat”.

în prezent, România pro
duce efectiv 10.000 MW și se 
consumă 5.500 MW. Diferența de 
4.000 MW urmează să ia calea 
exportului.

SC APATERM SA Deva
anunță consumatorii de apă sistarea totală a 

furnizării apei reci potabile în ziua de 
15.06.1999 de la ora 7 până în 16.06.1999, ora 7.

Vor fi afectate orașele Hațeg, Călan, Simeria, 
municipiul Deva, precum și localitățile adia
cente traseului conductelor de transport <J>1000 
Sântămăria-Orlea-Deva și <j)600 Batiz-Deva.

Oprirea totală este necesară pentru înlă
turarea avariilor pe conducta 4>1000 și revizie 
generală pe conducta <ț>600 și va afecta de 
asemenea și furnizarea apei calde menajere.

Banca Română de Comerț 
Exterior BANCOREX SA -

Sucursala Deva
scoate la LICITAȚIE prin Biroul executorilor 

judecătorești următoarele imobile:
- imobil str. Viilor nr. 3/34, Deva
- teren în suprafață de 2.200 mp situat în Deva, DN 7
- teren în suprafață de 255 mp, situat în Deva
- casă, curte și grădină situate în Deva, str. Horea, 

nr. 202.
Licitația are loc în data de 16 iunie 1999, ora 10, la 

biroul executorilor judecătorești.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 

sucursalei Deva a Bancorex, sir. 22 Decembrie, bl. 7, 
pa rter, tel. 230185. 
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Achiziționează
FLORI DE TEI ARGINTIU

la prețul de 12.000 lei/kg uscat <
FLORI DE SOC i

la prețul de 8.000 lei/kg uscat i
Informații suplimentare la sediul SC FARES SA - Orăștie, ■ 

str. Plantelor 50 sau la telefon 241.940, int. 154. '

[ Consiliul local al municipiului Deva
Piața Unirii nr. 4

Organizează în data de 22 iunie 1999 SELECȚIE DE 
OFERTE de preț pentru lucrările de proiectare faza PT 
pentru investiția Extindere rețea gaze naturale presiune 
redusă - strada Olarilor, municipiul Deva.

Ofertele de preț se pot depune la sediul consiliului 
local, camera 35, până în data de 21 iunie 1999, ora 15. 
De la camera 35 se poate ridica și documentația pentru 
întocmirea ofertelor de proiectare.____________ J

Consilul județean Hunedoara
ANUNȚĂ:

in data de 25 iunie 1999 va avea loc selecția de 
oferte pentru achiziționarea unui server.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, 
in Deva, str. 22 Decembrie nr. 35, la Registratură, 
până la data de 24 iunie 1999 inclusiv.

Caietul de sarcini se găsește la Serviciul 
Informatică al Consiliului Județean. Telefon 054- 
215652.

Grupul școlar cu program sportiv Deva
Anunța

Planul de școlarizare pentru anul școlar 1999-2000, filiera 
vocațională, profil sportiv:

Clasa a IX-a - ATLETISM - Fete, Băieți - 2 clase x 
25 locuri

Clasa q V-a ■ GIMNASTICĂ FETE - 1 clasă x 25 
locuri

ATLETISM - Fete, Băieți ■ 1 clasă x 25 locuri 
Clasa I - GIMNASTICĂ - Fete ■ 2 clase x 25 locuri 
înscrierile se fac între 13-15 iunie, între orele 10-16. 
Probele de aptitudini se dau în data de 16 iunie, ora 9. 
Vizita medicală se face în 16 iunie, ora 8.
Alte informații se găsesc la avizierul școlii și se mai pot 

obține la telefonul 217015.
__________________________ ___ ______________________ ■_* 

Școala Waldorf Simeria 
înființează clasa a IX-a

Din anul școlar viitor la Școala Waldorf Simeria funcționează ' 
| și clasa a IX-a cu profil uman, specializarea filologie (limbile | 
, engleză și germană), atașată Grupului Școlar Simeria. înscrierile se . 
I fac în perioada 13 -19 iunie, însă candidații prezentați până marți I 
| au un loc asigurat, după susținerea probelor de aptitudini (limba | 
. română și o probă artistică la alegere). Informații suplimentare se . 
I pot obține la secretariatul școlii (lângă Parcul Dendrologic Simeria) I 
| sau la telefonul 261326. Astfel în județul nostru va exista prima | 

clasă liceală bazată pe alternativa pedagogică Waldorf. (V.R.)
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Ziua verde a cartofuluiPrejudiciu de 52 miliarde de leiRafturi doldora de 
medicamente, 

solicitanți puțini 
(Urmare din pag. 1)

noastră. Nu se poate spune că 
Hunedoara nu are oameni bol
navi, dar nu au bani să-și cum
pere medicamente". Tratamen
tele prescrise de medici mai 
mult nu se fac, sau se fac in
complet. Or, un antibiotic luat o 
zi sau două, în loc de 4-5 zile, 
lasă urme greu de reparat.

Farmacia "Diana" de pe 
bulevardul "Dacia" s-a înființat 
în urmă cu un an de zile. Nu 
sunt circumscripții sau cabi
nete medicale particulare în jur 
și, așa cum spunea dna far
macistă Elena lacob, aici se 
apelează mai mult pentru vân
zarea directă, au fost rețete 
mai puține, bolnavii cg pre
scripții intrând la cea mai apro
piată unitate farmaceutică 
după ce ies de la consultație. 
Nu se întâmplă însă tocmai așa, 
în paranteză fie spus, deoa
rece, așa cum am constatat 
cu prilejul documentării, din ca
binete înființate chiar sub ace
lași acoperiș cu câte o far
macie bolnavii cărora li s-a 
prescris tratament ies cu rețe
tele fără să se oprească la 
ghișeele la care sunt așteptați.

"Eu sunt aici toată ziua - 
spunea dna Elena lacob. Nu 
avem probleme cu aprovizio
narea, furnizorii vin toată ziua 
în farmacie".

"Golden Farm” este ampla
sată pe bulevardul Republicii, 
18/2. "Merge foarte bine uni
tatea — aprecia dna farmacistă

BANCA DACIA FELIX S.A. - SUCURSALA DEVA
vinde !a licitație următoarele:

1. 1. Apartament 3 camere, situat în Deva, str. Bejan, nr.7, bl. 56, sc. I, et. IV, ap. 9
- preț pornire: 45.000.000 lei.
2. Casă 6 camere, situată în Bărsău, nr. 205, jud. Hunedoara
- preț pornire: 120.000.000 lei.
3. Casă 2 camere, anexe gospodărești, situată în Hărțăgani
- preț pornire: 16.000.000 lei.
4. Instalație joc BINGO
- preț de pornire: 45.000.000 lei
Licitația va avea loc în data de 23.06.1999, ora 10.00, la Judecătoria Deva, Biroul 

Executorilor Judecătorești.
II. 1. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 19B, et. IV, ap. 46
- preț pornire: 9.000.000 lei
2. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 36, ap. 18, et. IV
- preț pornire: 3.600.000 lei
3. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 17, ap. 25, parter
- preț pornire: 17.000.000 lei
4. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl 14, ap. 17
- preț pornire: 7.650.000 lei
5. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 20, ap. 41
- preț pornire: 6.750.000 lei
6. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 19, et. 9, ap. 38
- preț pornire: 9.000.000 lei
7. apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 3, ap. 11
- preț pornire: 10.350.000 lei
8. apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 3, ap. 2
- preț pornire: 8.100.000 lei
9. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 6, ap. 17
- preț pornire: 7.650.000 lei
10. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 43, sc. A, ap. 6, parter 

’ -preț pornire: 7.200.000 lei
11. Apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 43, sc. A, ap. 5, parter
- preț pornire: 10.800.000 lei
12. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 5, et. I, ap. 8
- preț pornire: 7.200.000 lei.
13. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 4, et. 1, ap. 28
- preț pornire: 7.200.000 lei.
Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești din Petroșani, în data de 

17.06.1999, ora 10.00.
III. 1. Teren intravilan în suprafață de 1250 mp, chioșc-bar și anexe situate în 

Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 13;
- preț pornire: 36.000.000 lei.
2. Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. Murjeșului, bl. C41, ap.53
- preț pornire: 28.000.000 lei.
3. Garsonieră, situată în Hunedoara, b-dul Dacia, bl. G2, et.V, ap. 105
- preț pornire: 18.000.000 lei
4. Imobil tip S+P+E+M, anexe, cu suprafața utilă 630 mp, situate în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 3A. 
Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești din Hunedoara, în data de

18.06.1999, ora 10.00.
Informații suplimentare la sediul Băncii Dacia Felix S.A. Sucursala Deva sau la telefoanele: 

226367 sau 220796.

t
Maria Devesel aprovizio
narea se face din toată țara de 
la aceiași furnizori care asi
gură medicamente și pentru 
celelalte farmacii. Funcționează 
între orele 8-19, eliberăm și 
compensate și gratuite”. Și a- 
ceastă farmacie are de recu
perat banii pe luna februarie. 
"Casa de Asigurări Sociale din 
Deva nu ne-a plătit deloc - spu
nea dna Devesel. Avem la rân
dul nostru datorii la depozite.”

în general, farmaciile fac 
eforturi mari pentru a avea 
rafturile pline de doctorii și pro
duse farmaceutice, își organi
zează astfel programul încât 
de-a lungul zilei omul să fie pri
mit (unele au trecut chiar la 
orar non-stop), iar în privința 
servirii amabile nu s-a pus nici 
altă dată problema, cu atât mai 
puțin acum, în condițiile concu
renței. Adesea însă din cauză 
că plățile către furnizori nu se 
pot face în timp util, pierd și ele 
unele facilități. Se simte pe de 
altă parte lipsa unei conduceri. 
Ministerul și-a luat mâna de pe 
farmacii - spunea una dintre 
interlocutoarele noastre, iar 
colegiul nu se achită de 
obligații. Aceasta pentru că 
sunt oameni care fac și me
serie. în opinia dumnealor, în 
colegiu ar trebui să fie oameni 
cu atâția bani încât să nu mai 
aibă nevoie să fie farmaciști, ci 
să conducă, să organizeze, să 
se ocupe de această impor
tantă activitate socială.

(Urmare din pag. 1)

și creierul afacerii - către so
cietăți de profil din Oradea, 
Arad, Timișoara, Turnu Seve
rin, de la care s-au încasat 3,5 
miliarde de lei, întrucât marfa 
s-a vândut, pentru operati
vitate, la prețuri mai mici.

La data scadentă a cecu
rilor- 24.04. a.c. - Mișcoiu Ni- 
colae a fost "îmbarcat” în avion 
către Spania, ocazie în care i 
s-au dat doar 2000 de dolari 
din cei 10.000 promiși. După 
câteva zile (țe Spania, Mișcoiu 
Nicolae s-a întors în țară unde 
a fost reținut de poliție pentru 
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INTERESAȚI DE 

PROTECȚIA MEDIULUI
La inițiativa firmei de con

sultanță și instruire SC Par
tener SA , miercuri Camera de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara a fost gazda sim
pozionului cu tema “Implemen
tarea și certificarea unui sis
tem de management de me
diu”.După cum aprecia dl. 
Gheorghe Grun, director al 
C.C.I. Hunedoara, prin această 
manifestare s-a încercat sen
sibilizarea agenților economici 
asupra problemelor de mediu, 
propunându-se totodată și so
luții de limitare a procesului de 
poluare, punându-se accent 
pe informare și educare.

cercetări. La scurt timp au fost 
arestați preventiv ceilalți in
fractori, dar care au fost puși 
în libertate, iar probele împo
triva acestora par să nO ducă 
spre un rezultat în care pre
judiciul poate să fie recuperat, 
iar infractorii "din umbră" să nu 
fie trași la răspundere mai cu 
seamă că toate documentele 
firmei au fost distruse. Polițiștii 
din Brăila mai cercetează un alt 
caz în care este implicat Șer- 
ban Relu unde cu concursul a 
trei procurori a înșelat Rafi
năria Dărmănești cu 1000 de 
tone de motorină în valoare de 
2,7 miliarde de lei.

Prezentând lucrarea “Pro
cesul de dezvoltare și imple
mentare a unui sistem de ma
nagement în vederea certifi
cării ISO 14001", NinaȚurcan, 
reprezentanta SC Partener 
SA, a pus accent pe noutatea 
și importanța implementării unui 
sistem de management de me
diu. “Dacă în 91-92 firmele în
cepeau să audă de sistemele 
de management al calității și 
certificarea acestuia conform 
standardelor ISO 9000, de anul 
trecut a început conștienti
zarea agenților economici și pe 
probleme de mediu în vederea 
atestării produselor conform 
standardului 14001”.

Subliniind la rându-i impor
tanța managementului de mediu 
dna Georgeta Barabaș, director 
al Agenției pentru protecția me
diului, aprecia că “nu există nici o 
șansă pentru produsele româ
nești să fie promovate la export 
atâta timp cât întreprinderile pro
ducătoare nu vor respecta stan
dardul ISO 14001, care să cer
tifice și calitatea mediului în care 
sunt produse. Marii poluatori nu 
mai sunt agreați de societate și 
piață. Astfel că, deși acest stan
dard internațional nu e obligatoriu, 
piața te obligă Să-l obții și să-l 
respecți pentru că altfel nu-ți poți 
vinde produsele."

Din păcate lucrările acestui 
simpozion nu au trezit ecoul ne
cesar în rândul agenților eco
nomici hunedoreni, prea puține 
firme având reprezentanți la 
această manifestare. Totuși, este 
de apreciat faptul că de la mani
festare nu au lipsit câțiva din 
marii poluatori ai județului: SC 
Siderurgica Hunedoara, SC Ca- 
sial Deva, SC Minexfor etc. (C.M.)

•-

. . ■ ■

Societatea comercială “Marmosini” SA
In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, 

președintele Consiliului de Administrație, Adriean Videanu 
Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Pentru ziua de 28.06.1999, ora 10.00, la Simeria, din strada Cuza Vodă, 24. Pentru toți 

acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la finele zilei de 18.06.1999, considerată data de 
referință. In caz de neîndeplinire a condițiilor de validitate, adunarea generală se va ține a 
doua zi 29.06.1999 în același loc și la aceeași oră, cu următoarea

Ordine de zi
1} Propunere de majorare a capitalului social prin aport în numerar adus de acționarii 

societății
2} Crearea societății mixte româno-maghiare privind producerea de prafuri micronizate, 

cu sediul în Simeria, str. Cuza Vodă, nr. 24.
Acționarii persoane juridice sunt invitați să depună la sediul societății, la Biroul 

Acționariat, până la data de 28.06.1999, ora 9.00, mandatul persoanelor care îi vor 
reprezenta.

Până la aceeași dată vor fi depuse și procurile speciale de reprezentare a acționarilor 
persoane fizice. Procurile speciale de reprezentare pot fi procurate de la același birou, tel 
054/260.785.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, mandat sau procura de 
reprezentare. Reprezentarea este admisibilă numai între acționari.

Materialele pot fi consultate de către acționari sau de către reprezentanții acestora, sau 
pot fi procurate con ra sumei de 100.000 lei de la Biroul Actionariat începând cu data de 
18.06.1999.
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spune că în condițiile actuale 
aplicarea tehnologiilor avan
sate își arată roadele, fapt 
apreciat și de către dna ing. 
Ana Munteanu, șefa Inspec
toratului județean pentru con
trolul calității semințelor și ma
terialului săditor. Dl Vasiu 
afirma că starea culturii în
dreptățește speranța că și în 
acest an rezultatele vor răs
plăti eforturile depuse și pri
ceperea cultivatorului, confir
mând totodată că Țara Ha
țegului este o zonă consa
crată culturii cartofilor, 
inclusiv pentru sămânță, în 
care scop este nevoie de

Dna ing. Ana Munteanu, șefa Inspectoratului județean 
pentru controlul calității semințelor, face o verificare a 

culturii de cartofi

Concursul de muzică 
pop “Noul val”

Casa de Cultură Deva în 
colaborare cu Radiodifuziunea 
Română organizează sâm
bătă, de la ora14,30, la Com
plexul Strei, concursul de mu
zică pop sub genericul "Noul 
val”. Concursul este structurat 
pe două categorii de vârstă: 
10-15 și 15-20 de ani și la el 
participă 23 de concurenți din 
țară, în special din 

Spitalul CF Simeria
organizează în termen de minimum 15 zile de 

la data apariției în ziar CONCURS pentru 
ocuparea postului de:

- șofer autosanitară II
Condiții de participare: 5 ani vechime ca șofer, 

permis de conducere profesionist cat. B și C
Informații privind participarea la concurs și 

tematica la sediul unității din Simeria, str. Avram 
lancu, nr. 26 sau la telefon 260681.

autorizarea de rigoare pentru 
această zonă.

Gândul nostru - spunea 
interlocutorul - este acela de 
a-i încuraja pe producători să 
cultive și să producă sămânță 
de cartofi pentru a acoperi ne
voile județului, ceea ce ar re
duce substanțial cheltuielile, în 
special pe seama evitării 
transportului acestora de la 
distanțe mari, în condițiile scum
pirii combustibilului.

Simpozionul va oferi, în 
același timp, cadrul propice cu
noașterii gamei de mașini spe
cifice utilizate la cultura car
tofilor, cât și a produselor 
chimice folosite la combaterea 
bolilor, dăunătorilor și buruienilor.

Transilvania și Banat, rămași 
după preselecția de acum o 
lună cu Mihai Vanica. îndrăgita 
interpretă Corina Chiriac este 
președinta juriului concursului. 
(V.R.)

Tarmacii de serviciu
La finele acestei săptă

mâni, în municipiul Deva elibe
rează medicamente farmacia 
“Salvia”, strada M. Kogălni- 
ceanu (cartierul Gojdu).

De gardă în Hunedoara va 
fi unitatea farmaceutică Sânte, 
amplasată pe strada Lipscani. 
(E.S.)


