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Tensiunile se mențin la cote ridicate
Departe de a fi aplanate, 

tensiunile și conflictele din 
regiunea Kosovo se mențin la 
cote ridicate, gata să devină 
oricând explozive. Deși se părea 
că forțele ruse și cele ale KFOR, 
prin compromisuri reciproce, vor 
reuși să ajungă la consens, iată 
că există încă unele puncte 
divergente înte ele. Ba mai mult, 
forțele UCK, care nu vor să 
accepte dezarmarea, amenință 
că-i vor ataca pe rușii prezenți în 
regiune.

Corespondenții de presă aflați 
în zonă afirmă că forțele UCK au 
incendiat în ultimele zile două 
mănăstiri ortodoxe. De 
asemenea, nu-i iartă nici pe

ziariști, doi britanici și interpretul lor 
fiind împușcați.

Pe fondul instabilității din 
zonă, continuă exodul sârbilor, 
cărora nimeni nu le mai acordă 
protecție și nici nu le organizează 
tabere pentru refugiați, fiind lăsați 
să se descurce fiecare cum poate. 
Pentru a limita cât de cât exodul, 
patriarhul bisericii ortodoxe de la 
Belgrad, Pavle, s-a deplasat în 
regiunea Kosovo pentru a-i 
îndemna pe sârbi să nu-și mai 
părăsească locuințele și să nu le 
distrugă.

Dincolo de aceste triste 
episoade care destabilizează 
situația, se caută și se scot la iveală 
noi mărturii ale crimelor săvârșite

împotriva albanezilor în timpul 
bombardamentelor efectuate de 
către forțele NATO, pentru o 
eventuali) implicare în procese și 
condamnare a vinovaților.

In timp ce în Finlanda și în 
Germania continuă eforturile 
diplomatice pentru a dezamorsa 
tensiunile din regiunea Kosovo, 
refugiații albanezi revin, care mai 
au la ce, din Albania și din 
Macedonia, în special, chiar dacă 
unii își asumă riscul să fie omorâți 
sau răniți pe câmpurile minate.

Dovedindu-se mai cu moț 
decât vecinii, cabinetul Vasile a 
decis, în excesul său permanent 
de zel, să interzică intrarea în 
România a lui Miloșevici, a

membrilor familiei sale, a 
miniștrilor și altor demnitari 
iugoslavi.

în aceste vremuri tulburi, în 
special pentru Balcani, premierul 
ungur, Viktor Orban, pune și el 
gaz pe foc afirmând că guvernul 
țării sale susține autonomia 
etnicilor maghiari din Voivodina, 
ceea ce denotă că diversele 
scenarii despre care s-a scris și 
s-a vorbit multă vreme încep să 
prindă contur. Ce alte planuri le 
mai trec prin cap celor ce-și 
arogă dreptul de a "aranja" 
destinele lumii contemporane 
vom vedea poate nu peste multă 
vreme.

Nico/ae TÎRCOB

TOATE UNITĂȚILE ECONOMICE 
VOR PLĂTI O TAXĂ PENTRU

SUSȚINEREA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI»

Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și 
companiile naționale, precum și firmele străine cu sediul în 
România vor plăti lunar o taxă de susținere a învățământului 
de stat, măsura fiind convenită în cursul negocierilor dintre 
profesori și reprezentanții Guvernului, ca modalitate de 
suplimentare a subvențiilor pentru educație, și inclusă într-un 
proiect de lege pe care Ministerul Educației Naționale (MEN) il 
va promova până la 1 iulie. Cu toate că taxa va fi suportată din 
fondul brut de salarii, introducerea ei nu va afecta angajații, 
fiind dedusă din impozitul pe profit și achitată de către 
angajator, susțin liderii sindicali din învățământ. întârzierile la 
plata taxei pentru învățământ, care trebuie achitată o dată cu 
salariile, vor fi penalizate ca și restul contribuțiilor la buget, se 
precizează în proiectul de act normativ. (Mediafax)
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VREMEA
Sâmbătă și duminică vremea 

se va menține instabilă în toate 
regiunile țării. Instabilitatea 
atmosferică va fi mai accentuată 
în vestul, nordul și centrul țării, 
precum și în zonele de deal și de 
munte. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări 
electrice, căderi de grindină și 
intensificări de vânt, ce pot lua 
aspect de vijelie, iar cantitățile de 
apă vor fi însemnate. Pe alocuri, 
în sud-vestul țării și la munte, 
ploile vor fi torențiale. în restul 
teritoriului toate aceste fenomene 
vor avea doar un caracter local. 
Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 22 și 26 grade în 
vestul, nordul și centrul țării și 
între 26 și 30 grade în rest. 
Temperaturile minime vor fi

I cuprinse între 12 și 22 grade.
— ... ✓

La cea de-a 30-a aniversare

Batalionul 26 vânători de 
munte „Zarand” - Brad
„Poporul care nu este în stare 

să se apere singur, nu are drept 
de cetate în cartea istoriei”. 
Amintesc aceste cuvinte ale 
Crăișorului Munților Apuseni 
pentru a convinge încă o dată că 
rațiunea și necesitatea înființării 
trupelor de vânători de munte își 
au izvorul în experiența de luptă a 
poporului român și în dorința 
acestuia de a-și apăra țara, 
cunoscându-se foarte bine că 
de-a lungul veacurilor Carpații au 
fost axa neamului și că de 
menținerea acestora au depins 
independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a 
României.

La 3 noiembrie 1916, în plin 
război mondial, Marele Cartier 
General, prin Ordinul nr. 294, 
transformă Școala militară de 
schiori din București în corpul 
Vânătorilor de Munte.

Actul de naștere al vânătorilor 
de munte a fost semnat în 
condiții vitrege, însă în cei 83 de 
ani de existență, timp în care au 
participat activ la cele două 
războaie mondiale, aceste trupe 
au dat dovadă de tenacitate și de 
o dârzenie specifică numai 
ostașului român, conștient fiind 
că cine vrea să cucerească 
această țară trebuie să-i 
cucerească munții, adică ultimul 
ei reduit de apărare.

Marile transformări social- 
politice produse în Transilvania 
după actul Unirii din 1918, cadrul 
natural, tradițiile de luptă ale

moților zărăndeni vor reclama 
prezența unei unități de vânători 
de munte pe această vatră de 
naștere a poporului român, parte 
integrantă a pământului sfânt al 
țării.

Astfel în perioada 1934-1940, 
în garnizoana Brad și-a avut 
sediul Batalionul 11 V.M. 
„Hatmanul Luca Arbore” 
dislocat de la Rădăuți, ulterior 
fiind dislocat din garnizoana Brad 
în garnizoana Beiuș. După 
încheierea celui de-al doilea 
război mondial și trecerea 
armatei române la organizarea 
de pace, vânătorii de munte au 
intrat sub incidența 
numeroaselor restructurări și 
reforme astfel încât, la ordinele 
venite din afara țării în anul 1956, 
a dispărut din zona Munților 
Apuseni orice urmă de vânători 
de munte.

Acest „amănunt” a fost 
sesizat de Marele Stat Major, 
care, în conformitate cu Ordinul 
ministrului forțelor armate nr. M- 
20 din 16.04.1969, odată cu alte 
unități și mari unități, a înființat, 
începând cu 1 iunie 1969, 
Batalionul 26 Vânători de Munte 
cu sediul în garnizoana Brad al 
cărui prim comandant a fost 
numit colonelul Horia 
Șerbănescu, figură legendară a 
vânătorilor de munte.

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Guvernul ceh va 
introduce obligativitatea 
vizelor pentru cetățenii din 
Bulgaria, România și din opt 
țări care au aparținut fostei 
Uniuni Sovietice, care doresc 
să intre pe teritoriul 
Republicii Cehe, a anunțat 
ministrul ceh de interne 
Vaclav Grulich. “Măsura a 
fost motivată de necesitatea 
stopării imigrației ilegale în 
țările membre ale Uniunii 
Europene, conform

în Cehia 
obligativitatea 

vizei pentru 
cetățeniiI

români
prevederilor Acordului de la 
Schengen”, a declarat 
ministrul. El a ținut să 
precizeze că nu a fost 
stabilită încă data intrării în 
vigoare a deciziei în cauză. 
“Depunem toate eforturile 
pentru ca problemele 
referitoare la protejarea 
frontierelor UE - așa cum o 
stipulează Acordul de la 
Schengen - să nu se 
acumuleze la granița ccho- 
germană, însă nici situația 
noastră economică nu ne 
permite să primim atât de 
mulți imigranți ilegali”, a 
declarat oficialitatea cehă.

“Pentru a fi 
eficienți avem 

nevoie de 
specialiști”

* ..... — ■ ...............>
afirma dr. Aristide Preja, 

directorul Centrului de
s_____ Sănătate Ilia

Conceput ca un spital regional care să 
rezolve problemele medicale ale oamenilor 
din comunele Gurasada, Zam, Dobra, 
Lăpugiu de Jos, Brănișca, Ilia și Bătrâna, 
Centrul de Sănătate Ilia nu-și prea poate 
împlini menirea. Astfel că, atunci când le 
este afectată sănătatea, oamenii din zonă, 
deși bătrâni și cu posibilități financiare 
limitate, sunt obligați să se deplaseze la 
Spitalul din Deva. Am încercat să aflăm 
motivele acestei ineficiențe discutând cu dr. 
Aristide Preja, directorul Centrului de 
Sănătate Ilia.

- Cum se justifică această nedorită 
situație domnule director?

- Explicația e foarte simplă. în mod nor
mal pentru a fi eficienți aici ar trebui să 
lucreze mai mulți medici specialiști. însă la 
ora actuală avem doar un internist și un 
radiolog - cu un sfert de normă care vine de 
la Deva - posturile de specialiști în obstetrică 
- ginecologie, radiologie, pediatrie și planing 
familial fiind vacante. Am semnalat această 
situație Direcției Sanitare a județului 
solicitând delegarea acestor specialiști, dar 
nu am primit nici un răspuns. Ca o posibilă 
soluție proprie la această problemă ne-am

Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

Unul din cele mai 
defavorizate segmente ale 
populației sunt pensionarii. 
Numărul acestora a ajuns în 
trimestrul 11999 la 5,9 milioane, 
din care pensionarii de 
asigurări sociale de stat 
reprezintă 4 milioane. Raportul 
între numărul salariaților pe 
economie și numărul 
pensionarilor de asigurări 
sociale (fără agricultori) s-a 
redus de la 3,3 la numai 1,2 în 
trimestrul 11999. Limita minimă 
a acestui raport în țările 
Uniunii Europene este 
apreciat la 3,5.

Viața politică

Socialiștii și pensionarii
Proasta administrare a 

treburilor publice, lichidarea și 
falimentarea, fără discernământ, 
a multor intreprinderi, redu
cerea drastică a investițiilor, 
încurajarea și obligarea 
pensionării pentru limita de 
vârstă etc. au contribuit la 
îngroșarea rândurilor pen
sionarilor și totodată la 
falimentarea Bugetului Asi
gurărilor Sociale de Stat, care

cu câțiva ani în urmă era 
excedentar.

Cinismul și demagogia 
guvernanților față de pensionari 
a constat în acordarea unei 
indexări lunare a pensiilor cu 
1,1%, în condițiile în care rata 
medie lunară a inflației în primele 5 
luni ale acestui an a fost de 
4,5%,deci de 4 ori mai mare 
decât era cea prevăzută. în 
aceste condiții, pensia medie

reală s-a redus cu 13,1% față 
de decembrie 1998 și cu 21,4% 
față de decembrie 1996. Ea 
reprezintă numai 34 USD la ora 
actuală, față de 45 USD în 
decembrie 1998.

Degradarea alarmantă a vieții 
sociale datorată proastei 
administrări a treburilor publice 
se reflectă în evoluția negativă 
pronunțată a unor indicatori 
demografici. Astfel, mortalitatea a

ajuns la 14,6 la mie, iar sporul 
negativ al populației în decurs 
de un an a crescut de la -2,6 la 
mie la -4,2 la mie în trim. 11999.

Pensiile de mizerie sunt în 
contrast cu câștigurile 
fabuloase ale clientelei 
politice a actualei puteri care 
primește salarii, din Buget, de 
multe zeci de milioane, în 
condițiile în care zi de zi își 
dovedește incompetența.

VirgiISICOE, 
președintele Comitetului 

județean al P.S. Hunedoara

(Continuare în pag. 2)

SFÂRȘIT DB

Ultima etapă din 
Divizia D

Duminică de la ora 
11,00 au loc meciurile din 
ultima etapă a turului din 
Divizia D la fotbal. Un 
adevărat derby al acestei 
etape se dispută la 
Simeria între CFR 
Marmosim (locul 4) și 
liderul clasamentului 
Parângul Lonea.
Interesante se anunță a fi 
și partidele Constructorul 
Hunedoara - și CIF 
Aliman Brad - Minerul 
Aninoasa. (S.C.)

Meciul de bar^j 
UTA - Rocar la Alba 

lulia
Sâmbătă, la Alba 

lulia, stadionul va fi 
arhiplin: la ora 11,00 
începe meciul de baraj 
pentru promovarea în 
Divizia A între UT Arad și 
Rocar București. Arădenii 
au mulți suporteri și în 
județul nostru. Mulți dintre 
ei vor fi prezenți la 
această importantă 
partidă de fotbal alături 
de miile de suporteri din 
Arad și București. (S.C.)

Farmacii de serviciu
în zilele de 19-20 

iunie va fi de gardă, în 
Deva, farmacia “Tamic” 
din bulevardul Decebal, 
nr.30, telefon 227894.

La Hunedoara, în 
același interval de timp, 
va funcționa farmacia 
“lulia”, situată în centrul 
vechi, telefon 712132. 
(E.S.)

Vernisaj
Marți, 22 iunie, la ora 

18, la sala “Concordia” a 
Casei de Cultură Hune
doara are loc vernisajul 
expoziției de pictură a 
Marianei Fartușnic. Picto
rița hunedoreană este la 
a V-a personală, actuala 
expoziție cuprinzând 
lucrări cu temă religioasă, 
peisaje și flori. (V.R.)
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Noutăți editoriale 

“Gramatica 
restructurată 

a limbii 
române”
In panorama mult 

diversificată în ultimul timp a 
manualelor fi cărților destinate 
elevilor, semnalăm recenta 
apariție a lucrării “dramatica 
restructurată a limbii române ", 
a profesoarei Livia I'umurescu, 
din Prad. Publicată în acest 
an la Editura Delta Press din 
Cluj Napoca și marcând 
debutul editorial a! autoarei, 
cartea menționată aduce 
noutăți nu atât științifice, cât 
în modul de abordare fi 
prezentare a unui bogat mate
rial informativ, într-o viziune 
structurală concentrată.

Trei mari capitole 
constituie principalele repere 
ale volumului, în cuprinsul 
cărora fie sunt reactualizate 
aspecte preponderent teoretice 
de morfo-sintaxă, încercând să 
respecte algoritmii didactici 
(capitolul “Memoratorul 
gramatical"), fie este corelat 
mesajul științific cu stimulul 
structural, insistându-se asupra 
discernământului în rațio
namentul morfo-sintactic 
(“Contraste morfo-sin- 
tactice"),fie sunt esențializate 
aspecte prioritare din sintaxa 
propoziției, în paralel cu 
sintaxa frazei- (“Paralelisme 
sintactice ”).

Astfel concepută, lucrarea 
se adresează elevilor din 
ciclurile gimnazial fi liceal, dar 
totodată și dascălilor, 
clarificând probleme contro
versate și fixând, prin 
raționamente logice, cunoș
tințele de limbă - precizează 
autoarea în prefața cărții. Cu 
alte cuvinte, ea devine un in
strument de lucru operațional 
și indispensabil, la care elevii 
pot apela ori de câte ori sunt 
în dificultate, remediind 
lacunele și confuziile frecvente 
în faza de învățare.

Georgeta BÎRLA

Exploatarea intensivă a iepurilor de producție 
pentru obținerea de satisfacții materiale

Reproducția iepurilor de casă 
trebuie să se desfășoare într-un 
cadru organizat de om care să 
asigure satisfacții materiale pe 
măsura efortului depus de 
crescător. îr> acest sens 
prezentăm câteva date de 
importanță deosebită pentru cei 
ce se ocupă de creșterea iepurilor 
de casă.

Instinctul sexual apare la 
tineretul cumicul la vârsta de 3-4 
luni la masculi și la 5-6 luni la 
femele când nu pot fi folosiți la 
montă din cauza dezvoltării 
corporale incomplete. Maturitatea 
sexuală are loc la o anumită 
vârstă care depinde de rasă, 
climă, alimentație, întreținere, 
individualitate. în medie, vârsta la 
care se folosesc la reproducție 
este de 9-10 luni la rasele mari, 6- 
7 luni la rasele mici și 7-8 luni la 
rasele mijlocii. La iepurii de casă 
este proverbială prolificitatea (10 
gestații pe an) obținându-se 36- 
45 iepuri într-un an de la o 
iepuroaica. Numărul de pui la o 
tătare este diferit (12-20) și cu o 
producție anuală de 60-80 de pui 
la o femelă. Unui mascul i se pot 
repartiza pentru montă 8-10 
femele, putând efectua monta de 
3-4 ori pe zi, cu un repaos de 24 
de ore după trei zile de activitate 
sexuală și de 1-2 ore între monte. 
Ciclul sexual reprezintă perioada 
în care activitatea sexuală este 
evidentă, deși la această specie

“Pentru a fi eficienți avem 
nevoie de specialiști” 

(Urmare din pag. 1 )■

gândit să angajăm cu jumătate 
de normă câțiva medici, 
specialiști pensionari.

Tot cu lipsa medicilor se 
confruntă și serviciul de 
ambulanță. Acest serviciu ar 
trebui deservit de patru medici, 
dar avem doar doi angajați și 
culinea ironiei unul dintre ei 
este în concediu postnatal.

- Dacă medici nu prea 
aveți, despre dotarea cu 
aparatură medicală ce ne 
puteți spune ?

- Din acest punct de 
vedere situația e ceva mai 
bună. Printr-o finanțare de la 
Banca Mondială am primit 
instrumentarul complet al 
unui laborator, un aparat de 
radiologie și un aparat pentru 
electrocardiograme, iar de la 
“ajutoare"am fost dotați cu un 
Ecograf. însă cu excepția 
laboratorului pe care îl 
folosim destul de intens, 
pentru analize, celelalte 
aparate nu prea are cine să 
le utilizeze.
\_____________________  

Pentru un scurt sau mai lung sejur “Casa albă” de la Cinciș își așteaptă oaspeții.
Foto: Traian MÂNU

ea este permanentă, într-o 
anumită intensitate. Astfel, durata 
ciclului sexual este de 6-7 zile 
primăvara, 8-10 zile vara și peste 
10 zile iarna, în funcție de rasă, 
vârstă, stare de întreținere și 

Oficiul județean de consultanță agricolă ' 
- în sprijinul producătorului agricol

sanitară, condiții micro și 
macroclimatice. Căldurile apar la 
femelele adulte la 1-2 zile după 
fătare. Odată apărute, ele 
durează 3-4 zile, manifestându- 
se mai intens primăvara.

Monta va avea loc în primul 
ciclu de călduri. împerecherea are 
loc în cușca masculului pentru 
care iepuroaica a fost planificată 
și la care se duc femelele pe rând. 
Montele de împerechere pot fi: 
împerecherea în libertate (se 
repartizează un mascul la 10 
femele), împerecherea dirijată sau 
"la mână" specifică întreținerii 
iepurilor în captivitate 
(împerecherea are loc în cușca 
masculului).

Controlul fecundării femelelor 
se face dând iepuroaica din nou 
la mascul după terminarea ciclului 
sexual. în caz că fecundarea a 
avut loc femela refuză masculul, 
cu excepția situației “de călduri 
false” când, deși este gestantă, 
primește masculul. Gestația

- Bugetele de austeritate 
alocate în ultimii ani 
sănătății de nemiloasa 
tranziție au afectat pe toată 
lumea. Dumneavoastră 
cum vă descurcați din acest 
punct de vedere ?

- Am redus tot ce s-a putut 
reduce ca și cheltuieli. Deși 
clădirile sunt vechi și 
igrasioase având peste 200 
de ani și ar trebui renovate 
capital, nu putem face nici o 
investiție serioasă in acest 
sens. Bugetul ne permite doar 
efectuarea unor reparații 
superficiale (zugrăveli, 
vopsiri) care sunt de fapt bani 
aruncați de pomană pentru că 
într-un an doi aceste “spoieli” 
se distrug. Din punctul de 
vedere al asigurării mesei 
suntem ceva mai norocoși. 
Beneficiem de o sponsorizare 
în alimente (zahăr, ulei, făină 
etc) de la un azil de bătrâni 
din Germania care 
completează până aproape 
de decență cei 12.000 lei 
alocați zilnic pentru masă.
_________ _/

durează în medie 30-31 de zile, 
fiind mai mare la femelele cară 
vor făta un număr mai mic de pui, 
precum și la femelele din rasele 
mari. Diagnosticul gestației se 
execută la 12-14 zile după ultima 

montă, când embrionii sunt 
așezați în lanț în regiunea 
posterioară a abdomenului. 
Diagnosticul se face palpând cu

Retete pentru hrănirea iepurilor de casă (adulti %)

Denumirea furajului ' Femelă Mascul
Stare de Gestație Lactație Perioadă de
repaus pregătire și montă

Ovăz (uruit)
Orz (uruit) 12

50 40 
-35

15

Porumb (uruit) 11 - - - 20
Tărâțe 35 3 34 15
Șrot îl. soarelui - 5 - -
Mazăre furaj. - - - 10
Fân 40 • 15 -
Făină oase 1 - - -
Făină carne - 5 8 -
Mangan - 2.5 2,5 -
Sare 1 0,5 0,5 -
Premix+vitam. da - - da

Rația zilnică pentru tineret de reproducție este cuprinsă între 
120-180 g/zi.

Consumul de apă la iepuroaice, în raport de starea fiziologică și 
perioada de gestație, variază între 270 și 667 g/zi

!ng. Elena CIUREA, CLCA Petroșani

Socialiștii 
9^ 

pensionarii
(Urmare din pag. 1)

Rod al repartizării 
ALGORITMICE a funcțiilor la 
nivel județean, constatăm o 
dispută acerbă între diferiți 
potențiali profitori de pe urma 
acestora. Se înființează tot 
felul de DREGĂTORII numai 
bani să iasă.

în situația în care 
guvernarea actuală nu este în 
măsură să ia măsuri operative 
și eficace pentru relansarea 
economiei românești, singura 
soluție viabilă ar fi SA PREDEA 
CONDUCEREA EXECUTIVĂ 
ALTOR FORTE Șl 
PERSONALITĂȚI capabile să 
rezolve problemele complexe 
ale momentului actual.

Mișcările revendicative ale 
cadrelor didactice, o categorie 
năpăstuită a intelectualității 
românești, au demonstrat 
dezinteresul guvernanților 
pentru viitorul țării și pentru 
tânăra generație și se vede 
clar că același dezinteres se 
manifestă și pentru cei de 
vârsta a treia. Oare se dorește 
ca și aceștia să iasă în 
stradă?

amândouă mâinile, prin 
traversul pereților abdominali.

Fătarea la iepuroaice este 
ușoară, producându-se de 
obicei noaptea. Ea durează 10- 
13 minute. După fătare 
iepuroaica taie cu dinții învelișul 
embrionar și cordonul ombilical 
al fiecărui pui, apoi îl linge și îl 
așază în apropierea sfârcurilor, 
acoperindu-i cu părul pe care 
singură și l-a smuls de pe ab
domen. La 10-20 de minute 
după fătare femelele elimină 
placenta pe care o consumă 
imediat.

Batalionul 26 vânători de 
munte „Zarand” - Brad 

(Urmare din pag. 1)

Un moment emoționant 
în viața unității s-a petrecut 
pe data de 19 octombrie 
1969 când s-a primit 
Drapelul de luptă, simbol al 
onoarei și vitejiei militare.

Sub faldurile mândrului 
tricolor, au fost instruiți și 
educați ostașii în spiritul 
dragostei față de patrie și 
popor. Animați de 
dragostea de țară, 
efectivele batalionului au 
participat la amenajarea 
Panteonului eroilor 
neamului de la Țebea, a 
casei memoriale a lui 
Crișan, la construirea 
Transfăgărășanului, a 
fabricii de ciment 
Chișcădaga și a exploatării 
miniere Roșia Poieni. De 
asemenea vânătorii de 
munte au acționat cu mult 
curaj și eficiență la 
limitarea efectelor și 
înlăturarea urmărilor 
inundațiilor devastatoare 
de pe valea Mureșului din 
mai 1970 și iulie1975, 
precum și ale catastrofei 
de la Certej din anul 1971.

Cu conștiința că armata 
este a țării, a poporului, în 
decembrie 1989, vânătorii 
de munte din Brad s-au 
situat fără excepție și cu 
entuziasm de partea

Centrul de A faceri MA S - 
TER din Deva a organizat în 
data de 9 iunie a.c. 
Seminarul privind Restruc
turarea Organizațională. 
Alături de Centrul de 
Afaceri MASTER, printre 
organizatori se află și 
Centrul de Dezvoltare 
Managerială din Cluj, 
seminarul făcând parte din 
Programul de consultanță 
,, Restructurare cu
Rezultate", finanțat de 
Know-How Found (Marea 
Britanie). S-a dorit astfel o 
prezentare a rezultatelor 
obținute prin aplicarea 
programului mai sus 
amintit, evaluarea fiind 
făcută de către o echipă de 
consultanți români și 

Cu alcoolul la volan
Cu ocazia unor activități desfășurate în teren de către 

lucrătorii Biroului Poliției Rutiere Deva au fost depistați llie 
Dorin de 33 de ani și Eros Andrei de 34 de ani, ambii din Deva, 
care conduceau autoturismele proprietate personală în timp ce 
se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Mai grav este că 
primul dintre ei este de profesie taximetrist; oare așa conduce 
și când este în timpul serviciului? Cei doi au fost sancționați cu 
câte 600.000 de lei, reținându-li-se permisul de conducere în 
vederea suspendării.

La închisoare
Lucrătorii Biroului Poliției Criminale Deva l-au depistat pe 

numitul Opinca Valentin Marius de 34 de ani, din Deva, fără 
ocupație, recidivist, care poseda mandat de executare a 
pedepsei emis de către Judecătoria Deva, fiind condamnat la 
2,6 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunilor de furt 
calificat. Cel în cauză a fost depus în arestul IPJ Hunedoara- 
Deva.

Hoțul de scaune
în urma unei acțiuni organizate de către lucrătorii Biroului 

Ordine Publică a fost depistat numitul loja Cristian de 21 de 
ani, din Deva, fără ocupație și având antecedente penale, care 
s-a dovedit a fi cel care a sustras mai multe scaune din 
material plastic de pe terasa unui bar din Deva. Valoarea 
prejudiciului este de 400.000 de lei, cel vinovat fiind cercetat în 
stare de libertate.

poporului apărând 
obiectivele economice și 
sociale din orașele Brad, 
Deva, Cugir.

în cei 30 de ani de 
existență neîntreruptă a 
vânătorilor de munte pe 
valea Crișului Alb, aici, la 
originea Țării Zarandului 
și la poarta Țării Moților, 
aceștia și-au făcut 
simțită prezența din plin 
la toate manifestările 
patriotice și cultural- 
artistice mai importante 
desfășurate la Țebea, 
Alba-lulia, Blaj, Ribița, 
Muntele Găina,
Dupăpiatră, Hălmagiu, 
Curechiu.

Astăzi, la cea de-a 30- 
a aniversare, batalionul 
sub conducerea It. col. 
Vasile Bârea, ajutat de 
un corp de cadre bine 
instruite și cu un înalt 
simț al onoarei ostășești, 
se prezintă cu conștiința 
datoriei împlinite, fiind 
iubiți și stimați de 
locuitorii municipiului 
Brad, care se simt în 
siguranță, conștienți fiind 
că, deși „Țara de 
Piatră” este săracă, 
pentru păstrarea ființei 
neamului până și sărăcia 
trebuie apărată.

englezi de la Durham Uni
versity Business School. 

Seminarul s-a adresat 
tuturor celor care doresc 
să-și identifice problemele 
legate de audit-u! 
organizational, cultura 
organizațională, men
talitate și stil de 
conducere, schimbările 
care se impun în domeniu! 
resurselor umane, inclusiv 
rezolvarea conflictelor 
între grupuri, precum și a 
celor care au cunoscut o 
creștere bruscă a 
organizației (angajări 
masive, extindere
geografică, produse noi, 
diversificare accelerată 
etc.). (A. N.)
__________________'

Rubrică realizată cu ajutorul
Poliției municipiului Deva

-■
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EXPOZIȚIE 1)E ARIA SF»

ETTA PRESS SRL Deva

Sub genericul “Cyber Ari'', 
Asociația “Teseract” din Deva, în 
colaborare cu S.C.ETTA Press 
Deva (sponsor principal), Aso
ciația “Alter Ego'j Direcția de 
Tineret și Sport a județului Hu
nedoara și Casa de cultură 
Deva au organizat în cursul 
acestei săptămâni o inedită ex
poziție de artă SF, realizată și 
prezentată pe calculator.

O asemenea manifestare, 
găzduită la deschidere de Gale
riile de artă “Forma" apoi de 
magazinul “Computer Shop", s- 
a desfășurat în premieră nu doar 
în județul nostru, ci și în țară, 
după spusele organizatorilor. în 
felul acesta, inițiatorii acțiunii 
(Asociația “Teseract”, respectiv 
Marius Olar) au dorit să poată 
descoperi și eventual lansa ti
nere talente pasionate atât de 
SF, cât și de informatică. De 
altfel, în aceeași idee, asociația

__________

amintită a organizat 
cu cca o lună de zi
le în urmă un con
curs de literatură și 
artă SF, la care au 
participat tineri din 
toată țara, câștigăto
rii locurilor I fiind 
Georgiana Ange
lica Daescu, din 
Călan (la literatură) 
și Carmen Chere- 
cheș, din Deva (la 
desen). Așa încât 

cele mai bune lucrări au con
stituit o parte a expoziției 
“Cyber Art", alături de imagini 
preluate de pe Internet și de 
remarcabilele creații ale lui 
Petru Nițu (din Hunedoara), re
prezentând combinații de gra
fică și poezie.

Organizatorii speră ca a- 
ceastă manifestare (care, din 
păcate, nu s-a bucurat de o me- 
diatizare corespunzătoare și, în 
consecință, de un interes pe 
măsură al publicului) să poată 
deveni în viitor o tradiție pentru 
municipiul sau județul nostru; cu 
atât mai mult 
cu cât un 
domeniu ca 
cel al SF- 
ului tinde să 
aibă tot mai 
mulți “fani" și 
în România.
(G.B.)

t

bugetul acestui an

Volumul promotional “Enciclopedia 
Marilor Personalități”

♦
Volumul promoțional “Enciclopedia Marilor Personalități” din 

istoria, știința și cultura autohtonă, de-a lungul timpului, publicat 
de Editura Geneza, a fost lansat la Muzeul Național George 
Enescu, în prezența coordonatorilor lucrării.

în carte sunt prezentate, prin microfișe, aproximativ o sută de 
personalități. Rezultat al unei cercetări științifice realizate sub 
contract cu Agenția de Științe, Tehnologie și Inovare, lucrarea 
începe cu Burebista și se oprește la personalități de la jumătatea 
secolului nostru.

Realizatorii își propun ca după lansarea pe piață a acestui 
volum promoțional, ce va costa 50.000 de lei, să termine, până la 
toamnă, o nouă lucrare, care va include cinci sute de 
personalități, în încercarea de a acoperi toate domeniile culturale 
și științifice. Cel de-al doilea volum al dicționarului va fi dedicat 
personalităților române contemporane.

"Microfișele vor căuta, în primul rând, să pună în lumină 
particularitățile naționale și universale ale operei literare, muzicale, 
plastice, istorice sau științifice ale personalităților selectate”, a 
declarat pentru MEDIAFAX Ion Văduva-Poenaru, președinte- 
director general al editurii.

Manifestarea va debuta cu simpozionul "Muzică, Știință, 
Literatură", susținut de personalități printre care Viorel Cosma, 
Ileana Berlogea, Mihail Golu, Florin Zăgănescu, Gheorghe 
Cazan, Mircea Deac și alții. La final va avea loc un concert 
cameral, la care participă soprana Daniela Chihaia și pianistele 
Lelia Șerbănescu și Viorela Ciucur.

Operațiunile cu titluri 
de stat au fost ma

terializate în luna aprilie 
prin emiterea de certificate 
cu dobândă sau cu discont 
în valoare totală de peste 
12.426 miliarde lei.

Astfel, au fost emise 
certificate cu dobândă în 
sumă totală de 9.571 mili
arde lei, valoarea medie a 
dobânzii fiind de 92,3 la 
sută, și certificate cu dis
cont în valoare totală de 
2.855,8 miliarde lei, nive

Drumurile comunale și 
veterinarii aruncă în aer
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Statul s-a
împrumutat

cu peste
12.400

miliarde
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lul mediu al randamentu
lui fiind de 111,8 la sută, 
conform datelor Băncii Na
ționale a României (BNR).

în luna aprilie statul nu 
s-a împrumutat în valută 
pe piața titlurilor de stat.

La 30 aprilie, un dolar 
valora 14.992 lei, cursul 
mediu pentru luna amin
tită fiind de 14.792 lei/ 
dolar.

în luna aprilie tranzac
țiile valutare pe piața in- | 
terbancară au înregistrat | 
un recul, cel mai scăzut ni
vel după august 1998, su
ma acestora fiind de apro
ximativ 1,3 miliarde dolari, 
față de peste 1,8 miliarde 
în martie și peste 2,3 mili
arde dolari în februarie, 
conform BNR.

Pe piața caselor de | 
schimb s-a resimțit în mar
tie (ultimele date dispo
nibile) o ușoară revigora
re, totalul cumpărărilor 
(141 milioane dolari) fiind 
superior celui din fe
bruarie (119 milioane) și 
ianuarie (111 milioane do
lari). Situația este similară 
și la vânzări, 156 milioane 
în martie, față de 125 mili
oane în februarie și 100 mi
lioane dolari în ianuarie.

Dialogul avut cu dl Vasile Florin Manațe, 
viceprimarul comunei Baia de Criș, s-a 
referit exclusiv la problemele pe care bu
getul comunei le ridică în acest an. Scriptic, 
pe 1999 bugetul comunei Baia de Criș 
este de 888 de milioane de lei.

Din aceștia, defalcările de la bugetul sta
tului reprezintă 580 de milioane de lei, iar 
veniturile proprii evaluate se ridică la 308 
milioane de lei. Viceprimarul comunei apre
ciază că, la o apreciere justă, bugetul con
solidat al comunei se va situa undeva la 700 
de milioane: "Este greu de închipuit că ope
ratori economici cu mari probleme financiare, 
gen E.M. Barza, E.M. Țebea, care au puncte 
de lucru pe teritoriul comunei, vor putea să 
plătească integral și la timp taxele pe teren. 
Ar fi ceva inedit. în aceeași situație este și 
Agromecul din comună, greutăți financiare 
având și ocolul silvic. Contăm pe cei 30 de 
operatori economici privați sau cooperatiști 
ale căror activități mai merg cât de cât la noi 
în comună". în aceste condiții, anul bugetar 
1999 se anunță cu mult mai greu decât cel de 
anul trecut. Si asta nu numai datorită ma
jorării tuturor costurilor ci și din cauza apariției 
unora noi. "Din acest an administrarea dru
murilor comunale a intrat în sarcina noastră, 
a consiliilor locale. Defalcați de la Fondul 
special al drumurilor, comuna Baia de Criș va 
primi pentru drumuri 50 de milioane de lei în 
acest an. Cu acești bani nu se pot întreține nici

măcar 100 de metri de drum”, apreciază dl 
viceprimar Manațe. Se va face totuși pe o 
distanță de câteva zeci de metri o moder
nizare pe drumul comunal care leagă centrul 
de comună cu satul Lunca, precum și arun
carea de piatră de consolidare pe drumul 
spre Caraci.

Tot ca un cost suplimentar, afectează 
bugetul comunei și transferul în custodia 
primăriei a medicilor veterinari. Efectele 
salariale ale acestora depășesc, la Baia 
de Criș, 150 de milioane de lei într-un an. 
Cu eforturi deosebite s-au plătit drepturile 
salariale ale veterinarilor în lunile aprilie și 
mai. Singura șansă pe care o întrevede 
viceprimarul comunei este ca printr-o recti
ficare de buget să se asigure și banii pen
tru veterinari. ’’Dacă acest lucru nu se va 
întâmpla și dacă statul nu va mai suporta 
costul tratamentelor profilactice la ani
male, singura alternativă va rămâne insti
tuirea unor taxe, deloc mici, pentru trata
mentele specifice. Posesorii de animale 
vor trebui să suporte din propriile lor bu
zunare costul acestor tratamente și nu știu 
câți dintre ei vor putea suporta această chel
tuială. Efectele se vor resimți la nivelul pa
trimoniului zootehnic al comunei, animalele 
fiind supuse unor posibile îmbolnăviri în 
absența unei asistențe sanitare adecvate", 
a mai adăugat dl Manațe.

Adrian SĂLĂGEAN
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Legea caselor 
devine

ordonanțăI
Primul ministru Radu 

Vasile a solicitat condu
cerii Camerei retragerea 
din Parlament a proiec
tului de lege privind retro
cedarea imobilelor pre
luate abuziv de către stat 
în timpul fostului regim. 
Premierul menționează 
că decizia a fost luată în 
ședința de Guvern din 10 
iunie. Reamintim că liderii 
Coaliției aflate la putere 
au căzut de acord cu pro
movarea unei asemenea 
legi printr-o ordonanță de 
urgență.

NOSTRU r
MU E DRUMU!

Popasurile turistice -ce ar trebui sa tie și ce sunt
I

•Motivație •“Floarea de 
colț” strălucește *Loc de 
întâlnire a bețivilor •Vom 
reveni asupra temei

Comunele Baru Mare și Pui 
sunt așezate la poalele Rete
zatului și din această pricină 
sunt vizitate, în lunile de vară, 
dar nu numai, de un mare nu
măr de turiști ce vor să urce 
pe cărările sau pe crestele 
semețe ale munților. Acesta 
este motivul pentru care am 
întreprins recent un raid pe la- 
unitățile sau popasurile turis
tice din cele două localități.

în Baru Mare funcționează 
trei unități cu specific turistic. 
Una se numește "Floarea de 
colț" și este amenajată într-o 
casă mei mare, zdravănă, are 
mese și scaune în curte și 
funcționează în program non
stop. Oferă preparate culinare 
la comandă, răcoritoare, bere 
și tării, iar servirea este rapidă 
și plină de solicitudine. Locul - 
atât terasa-grădină, cât și par
carea sunt bine luminate și ni 
s-a spus că "Floarea de colț” 
se bucură de multă căutare.<

în satul de reședință a co
munei funcționează cabana 
“Simpatex". Patroana ei este 
dna Angela Dumitrescu, o fe
meie: tânără, mereu cu zâmbetul 
pe buze, o interlocutoare foarte 
agreabilă.

- De unde ați luat numele 
cabanei?

- Dintr-o carte de modă. Oa
menii spun că ni se potrivește 
întrucât cele patru femei ce lu
crăm aici suntem simpatice.

Cabana construită în exclu
sivitate din lemn are două ni
vele. La parter funcționează un 
bar, iar la etaj un restaurant cu 
bucătărie. în față este o terasă.

- Ce le oferiți celor ce popo
sesc la “Simpatex"?

- Ciorbă de burtă în fiecare 
zi, mici, virșli de Sălaș. Carne 
primim de la Abatorul din Hațeg 
și avem mereu produse proas
pete. Să știți că la noi vin să ser
vească masa oaspeții Barului

Mare, se organizează proto
coale, aniversări etc.

- Turiștii opresc?
- Da. Necazul nostru cel 

mai mare este acela că nu 
avem parcare. Am vrut să ame
najăm, dar vecinii ori nu vor să 
vândă teren ori cer foarte mulți 
bani. Cel din dreapta pe câțiva 
ari ne cere un miliard de lei.

Hanul, sau ce-o fi, ce se 
cheamă "Marinaru”, dar n-are 
firmă, este un fel de alcătuire tot 
din lemn ce se vrea a fi popas 
turistic, dar nu este. Am găsit în 
sala de servire un singur om 
care nu era altcineva decât 
vânzătorul. Unitatea nu ser
vește nici un fel de mâncare, 
specialitatea casei fiind mai ales 
tăriile și berea. Patronul localului 
este dl lacob Ceuță și am aflat 
că are program non-stop și aici 
se adună în special bețivii din 
Livadia, dar și din alte localități 
din această parte a județului.

Raidul nostru în zonă a 
cuprins și comuna Pui. Despre 
ce am constatat aici, cu alt pri
lej, căci ne propunem să re
venim asupra temei.

Traian BONDOR______ —______ /

Imaginea alăturată repre
zintă o porțiune dintr-un drum. 
După câte se poate observa 
nu e un drum “ de rând", ci unul 
cu mari probleme de calitate. 
Gropile, asfaltul spart și deni
velările transformă acest drum 
dintr-o cale de acces într-un 
traseu cu obstacole. Culmea 
este că această pacoste ruti
eră trece la nici o sută de metri 
de sediul Primăriei Baia de Criș.

“Nu e drumul nostru!’’, este 
răspunsul pe care ni-l dă dl 
prof. Romeo Horia Fărcaș, pri
marul comunei, la întrebarea 
noastră privind starea șoselei 
din vecinătate. Așa am aflat că 
este vorba de un drum jude
țean ce leagă comunele Baia 
de Criș și Bulzeștii de Sus. 
"D.J.D. R.A. începuse să mo
dernizeze drumul, dar probabil

din lipsă de fonduri a renunțat 
după ce a executat decaparea 
părții carosabile. Oamenii Di
recției au plecat, gropile au 
rămas și “torționează” cumplit 
mijloacele de transport care se 
aventurează pe acest traseu. 
Profit de această ocazie, pen
tru a face încă o dată preciza
rea că responsabilitatea între
ținerii acestui drum, din ime
diata vecinătate, nu aparține 
primăriei, deși noi primim cele 
mai multe acuzații referitoare 
la starea lui. Deci nu e drumul 
nostru și așteptăm ca cei 
care-l au în administrare , 
respectiv Direcția județeană a 
Drumurilor R.A., să facă efortul 
necesar de a termina ceea ce 
au început", a mai precizat in
terlocutorul.

Adrian SĂLĂGEAN

Prima coproducție între China și 
Hollywood

Prima coproducție între un mare studio de la Hollywood și 
China a început recent, a anunțat compania Universal, ce va 
realiza filmul "Pavillion of Women", transmite AFP.

Cu excepția actorului american Willem Dafoe, întreaga 
distribuție a filmului este alcătuită din actori chinezi. Dafoe 
interpretează rolul unui medic misionar, care se îndrăgostește de 
o puternică aristocrată. Aceasta ajunge, datorită dragostei, să se 
îndoiască de morala impusă de societatea chineză tradițională. 
Regizorul acestui film, care va fi realizat în cea mai mare parte la 
Su Zhou, în apropiere de Shanghai, este Yim Ho. Partenera lui 
Willem Dafoe este actrița chineză Yan Luo Star, care este și 
autoarea scenariului, inspirat de un roman al laureatei premiului 
Nobel pentru literatură Pearl Buck.

*
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Despre cultură
îs. Cultura e un universal, o continuă 

racordare cu trecutul și o punere de pre
mise pentru viitor, nu o clipă zbârcită.

fi Cultura este un proces de perfec
ționare interioară.

fi Cultura se desfășoară istoric și e 
un tot viu, depășind infinit îndărăt și 
înainte prezentul.

>i A face să se dezvolte cultura în
seamnă a face să propășească oamenii vii 
care o reprezintă.

Despre univers
fi Nimic nu este etern în univers, 

afară de universul însuși.
Despre definiție

O bună definiție înseamnă un pas 
în cunoașterea lucrurilor.

Despre artă
n Arta este cu atât mai înaltă cu cât 

este mai elementar umană.
fi Marea artă e o expresie a vieții 

elementare și în principiu vorbește sufletului 
obștesc.

n Arta e tensiune, nu contemplație. 
Arta e o misiune.

fi Arta realistă tinde către reprezen
tarea omului în deplina lui frumusețe morală.

îi Artistic nu e propriu-zis obiectul, ci 
sentimentul pe care obiectul îl deșteaptă în 
noi.

fi O artă în care conceptul de valoare 
se împacă cu ideea de caducitate este 
negarea artei.

Despre creație
îi Creația este o clarificare a unei 

ordine întrevăzute în natură, este natura 
raționalizată, devenită inteligibilă și 
exemplară.

îi Actul creației este invederat că el 
nu e suma exactă a unor momente de 
reflexie tehnică, ci un proces bun și spontan 
ca și viața însăși.

fi Creația este un produs împotriva 
golului, un stupefiant prin care suportăm 
amețeala pe marginea abisului.

Despre realism
îi Realismul, stimabile, ar fi metoda 

care pune arta în concordanță cu realul.
Despre limbă-cuvânt
ti Cuvântul e începutul faptei și se 

verifică prin faptă.
Despre stil
îi Prin stil se înțelege azi un anume 

lustru și o anume frumusețe obiectivă a 
frazei, o însușire formală adăugată.

fi Stilul este o îndemânare, exterioară 
actului de creațiune și de gândire, în mare 
măsură învățată și în aceeași măsură 
profitabilă pentru toți: este retorică.

Selecție texte, 
Dumitru HURUBĂ
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CURAJUL ÎN !

Fără curaj pururea în primejdie te găsești. I 
Cocoșul și sub covată tot cântă. '
A ține lupul de urechi. '
A-și lua inima în dinți.

Proverbe românești I 
Cine nu are curaj trebuie să aibă picioare I

I

'-------------------------------------------------------

CEC va acorda 
credite cu 
dobânda 

subvenționată
r

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni (CEC) va prezenta 
Guvernului un proiect de hotă
râre privind sprijinirea secto
rului întreprinderilor mici și 
mijlocii, prin acordarea de cre
dite cu dobândă subvenționată, 
a declarat, vineri, Camenco 
Petrovici, președintele CEC.

“Am decis să alocăm o su
mă cuprinsă între 500 și 1.000 
miliarde lei pentru sprijinirea 
sectorului întreprinderilor mici 
și mijlocii", a precizat Petrovici.

Dobânda la creditele acor
date întreprinderilor de către 
CEC va fi suportată în proporție 
de 40% de agenții economici, 
iar diferența va fi acoperită din 
Fonduri PHARE și Fonduri de 
la Banca de Dezvoltare din 
Germania, a spus Petrovici.

Creditele vor fi acordate în 
baza unor planuri de afaceri 
viabile prezentate de societățile 
comerciale care solicită finan
țare, vor fi pe o perioadă de trei 
ani și cu o perioadă de grație 
de trei luni. "Acordăm pe baza 
planurilor de afaceri dar cu 
garanție. Nu vom acorda cre
dite fără garanție", a adăugat 
președintele CEC.

*
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Doriți să aveți un somn• • 
dulce?

•încercați să mascați zgomotele care vă împiedică să dormiți 
bine (ex. circulația străzii) printr-un zgomot monoton, regulat, 
asupra căruia să vă îndreptați atenția: ceas deșteptător, ventilator 
etc «Dormiți cu fereastra întredeschisă, dar evitați ca aerul să 
vină direct asupra voastră «Pentru a visa frumos, nu alegeți un 
pat foarte moale. Dacă aveți picioarele "grele”, alegeți, de 
asemenea, un pat tare «Nu dormiți nici pe pernă mare, nici fără 
pernă. Soluția este să vă obișnuiți cu o pernuță care vă va proteja 
gâtul «Dacă aveți angoase nocturne, dormiți în poziția “cocoș de 
pușcă" «Orientați capul patului spre răsărit «Mâncați ușor la cină, 
evitați mâncărurile grase (care au nevoie de cel puțin patru ore 
pentru a fi digerate)» Beți un pahar cu lapte cald la culcare
• Evitați alimentele diuretice după ora 20.00 (ceai, vin alb, pere, 
pepene, cireșe). «Faceți un duș călduț, mult mai eficient decât o 
baie fierbinte. Lăsați apa să curgă mai mult timp de-a lungul 
coloanei vertebrale, pe încheieturile coatelor și ale genunchilor
• Pregătiți-vă încet pentru culcare. Dezbrăcați-vă, aranjați-vă 
hainele, spălați-vă pe dinți și periați-vă părul cu gesturi lente
• Odată culcați, faceți de două ori acest exercițiu de relaxare: cu 
spatele drept, ridicați ușor picioarele, cu gambele și trunchiul 
întinse. Rămâneți așa câteva secunde fără să respirați, apoi 
lăsați-vă să cădeți și respirați normal «Căscați, chiar dacă nu vă 
vine. Căscatul va veni apoi de la sine și veți ațipi imediat. Nu dă

^greș niciodată.

Proverb italian |
Norocul însoțește curajul. ț

Proverb latin |
Curajul ia Cu asalt cetățile. <
Curajos printre oi și oaie speriată printre |
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curajoși.
ți Omul curajos nu stă mult pe gânduri.

Proverbe rusești
4 în fața încurcăturilor, singurul leac e curajul 

statornic.
4 în fiecare inimă doarme un leu.
4 Revolverul trebuie să stea în mâna celor 

curajoși.
Proverbe turcești

ABC-ul diabeticului
Diabetul este o boală în care un tratament bine condus și un 

regim alimentar strict trebuie să mențină glicemiile bolnavului 
cât mai apropiate de normal. Valoarea glicemiei normale la 
persoanele tinere este de 80-100 mg la sută, iar la cele trecute 
de 50 de ani, de 80-120 mg la sută. în cazul unui diabetic, 
glicemia crește când medicamentele nu se iau la timp, când nu 
se respectă dieta recomandată, în cazul unor infecții acute sau 
cronice și în condiții de stres. Bolnavul își poate da singur 
seama când are glicemia mare după următoarele simptome: 
bea multă apă, urinează mult, are mucoasele uscate, senzație 
de greață și oboseală. în această situație, este bine ca 
diabeticul să-și facă singur “un bilanț" al micilor abateri de la 
recomandări, iar dacă nu găsește răspunsul este obligatoriu să 
se prezinte la medicul care-l are în evidență, să analizeze 
împreună situația și să instituie tratamentul corespunzător. (Dr. 
Daniela Boboc, medic primar)

< y

f Marii bețivi sunt mici de statură
Persoanele mici de statură sunt defavorizate nu numai din 

punct de vedere fizic, ci și social. Acesta este rezultatul unei 
anchete britanice întreprinse pe 7.500 de bărbați adulți timp de 
17 ani. 75 la sută din cei mai mici de 1,65 m erau muncitori 
manuali, față de 41 la sută din cei cu înălțimea peste 1,75 m. 
"Piticii" erau, de asemenea, mai mult de jumătate fumători, față 
de o treime din cei înalți. în sfârșit, marii băutori și bolnavii de 
inimă s-au dovedit a fi, în majoritate, sub media de înălțime.

• în luna ianuarie 1797, tipograful Onorato de Rossi 
a publicat la Torino primul număr al "Gazetei piemonteze”, 
un săptămânal cu opt pagini de format mic, care ulterior a 
devenit cotidian sub numele de "Stampa". Ziarul apare și în 
prezent, anul acesta împlinind 201 ani de apariție.

• O statistică recentă relevă faptul că țara în care se 
consumă cea mai mare cantitate de cartofi este Irlanda. 
Fiecare locuitor mănâncă în medie... două sute de 
kilograme pe an!

• Tipicul gust astringent al ceaiului se datorează și 
taninului, compus care este folosit la tăbăcirea pieilor.

• în Golful Commonwealth din Antarctida suflă vânturi 
cu o viteză de 320 de kilometri pe oră.

• Peștele porc-de-mare (Scarpaene scrofa) emite, 
atunci când este capturat, un fel de sunete care amintesc 
de porcul adevărat.

• Un specialist în literatură a avut curiozitatea de a 
număra toate monoloagele din opera lui Shakespeare. A 
rezultat că ele sunt în număr de 1277. Cel mai lung dintre 
monoloage este cel din piesa "Hamlet”, unde cel al prințului 
numără 11.610 cuvinte.

Grupaj de IIie LEAHU 
______________________________________________________________ ✓

Uleiurile industriale s-ar putea afla la 
originea contaminării cu dioxina

Contaminarea cu dioxină a puilor belgieni a 
fost probabil provocată de încorporarea în 
grăsimi animale a unor uleiuri industriale con
ținând piralenă, a declarat un oficial al Agenției 
franceze de securitate sanitară a alimentelor, 
citat de AFP.

"Cum piralena nu există nici în uleiurile 
animale, nici în cele vegetale, a fost adăugată, în 
mod accidental sau fraudulos, în făina destinată 
păsărilor”, a explicat specialistul francez.

“în plus, dacă se ține cont de dozele masive 
de dioxină care au fost găsite în păsări și în ouă, 
este evident că nu este vorba de o poluare 
aeriană determinată de uzine", a adăugat ofi
cialul francez, comentând recomandările adre
sate de Agenție miniștrilor Sănătății, Agriculturii 
și Comerțului în privința conduitei ce trebuie 
adoptate față de problema contaminării.

Sub efectul căldurii, piralena a provocat 
apariția derivator clorurați - PCB -, apoi cea a 
dioxinei.

Primele rezultate ale analizelor, în urma 
cărora s-au descoperit doze foarte mari din mai 
multe tipuri de PCB, par să confirme această 
ipoteză, estimează Agenția franceză de secu
ritate sanitară a alimentelor. în prezent, analizele 
nu au vizat decât dioxina. însă, având în vedere 
că a fost detectată și prezența de PCB în puii 
contaminați, experții estimează că o analiză 
pentru descoperirea acestui produs chimic în

alimentele suspecte ar fi “pertinentă”. Spre 
deosebire de dioxină, PCB este mai ușor de 
detectat.

Dacă specialiștii găsesc mai puțin de 0,2 
micrograme de PCB la un gram de materie grasă, 
se poate conchide o absență a contaminării, care 
poate justifica ridicarea măsurilor restrictive la 
importuri, potrivit Agenției. “Dacă rezultatele sunt 
superioare acestor norme, loturile de materie 
grasă nu trebuie scoase de sub supraveghere 
decât dacă dioxina este la niveluri mai reduse 
decât cele recomandate", conform Agenției 
franceze de securitate sanitară a alimentelor.

Dozele admisibile de dioxină sunt de 5 
picograme la un gram de materie grasă pentru 
carne și produsele derivate și de 20 picograme 
la un gram de materie grasă pentru ouă și 
produsele pe bază de ouă.

Potrivit Agenției franceze, doze "masive" de 
dioxină au fost depistate în puii belgieni (700-800 
picograme la un gram de materie grasă), în timp 
ce normele cotidiene admisibile variază, în 
funcție de țară, între unu și zece picograme.

Experții consideră că această contaminare 
nu este periculoasă pentru consumatori. "Cine ar 
fi mâncat unu sau doi pui contaminați nu ar risca 
nimic, deoarece în toxicologie efectele nu sunt 
imediate, ci cumulative, și, în ciuda dozelor 
puternice consumate, nu ar depăși doza anuală 
admisibilă", a explicat un specialist.

Compczitovî i 
Ercadway-ului

Cu talentul său de "fă
cător" de muzică bună, 
Jerome Kern (1885-1945) a 
ajuns dintr-un necunoscut 
să intre pe "ușa din față” pe 
Broadway și să cucerească 
atât publicul cât și critica de 
specialitate. Multe din melo
diile sale vor fi fredonate de 
generații întregi de oameni.

A prezentat primul spec
tacol revuistic în 1912, iar în 
1914, uimește lumea cu pri
mul său mare șlagăr "They 
Dind’t Believe Me” (Ei nu-mi 
dau crezare) cântat și astăzi 
la posturile americane de 
radio. Compune numeroase 
comedii muzicale - printre 
altele, “Nobody Home" sau 
"Oh, Lady, Lady”. La 27 XII 
1927 are loc premiera celui 
mai mare succes, 
“musical”-ul “Show Boat”

(Corabia spectacolelor), 
ecranizat în 1929, 1936 și 
1951, cu Howard Keel, 
Kathryn Grayson și Ava 
Gardner, în regia lui George 
Sidney.

Jerome
Kern

Colaborează cu MGM la 
comediile muzicale “Roberta” 
- 1935, regia William Seiter, 
cu Fred Astaire, Ginger Ro
gers și Randolph Scott, sau 
“Broadway Rythm” (Ritmurile 
B.) - 1941, regia Roy Del 
Ruth, cu George Murphy, 
Gloria de Haven și Big Band- 
ul condus de Tommy Dorsey.

I s-a dedicat un film bio
grafic în tehnicolor, purtând 
titlul unui celebru șlagăr al 
său “Till the Clouds Roll By” 
(Până se vor auzi clopotele) 
- 1946, regia Richard 
Whorf, cu Frank Sinatra, 
Judy Garland, Cyd 
Charisse, Kathryn Grayson 
(premiera în România, 15 
IX 1991, la TVR-1).

Distins cu două premii 
"Oscar” pentru melodiile din 
"Swing Time” (E ora dan
sului) - 1936, regia George 
Seaton, cu Fred Astaire și 
Ginger Rogers și "Lady Be 
Good” (Fii bună doamnă) - 
1941, regia Norman Z. 
McLeod, cu Eleanor Powell.

Și-a demonstrat talentul 
și în trei poeme simfonice.

Adrian CRUPENSCHiI
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Reflecția 
sĂptĂmÂnii

“Una este a trăi frumos 
și alta este a trăi fălos. Căci 
prima vine din cumpătare, 
măsură, ordine, cuviință și 
mulțumire cu puțin; a doua 
din desfrânare, risipă și 
abatere de ia ordine și bună- 
cuviință. Prima merită 
laudă, a doua dispreț."

Epictet

De/pre buna-cuviințâ
♦ "Monștri sunt multi în vastul imperiu al necuviinței.”

Ba/tasar Gracian
* "încă te-ar ierta cineva că ești mai deștept decât dânsul, dar că 

ești mai cuviincios niciodată.”
Nico/ae torga

♦ "Un caracter prietenos și politicos, ori unde l-am întâlni, nu 
poate decât să placă."

John Locke
* "Nu e destul să aibă omul daruri mari, ci trebuie să mai știe 

cum și când să le arate.”
Proverb românesc

* "Bunele maniere sunt o traducere a virtuții în limba populară.”
Francis Bacon

♦ "Ceea ce nu oprește legea, oprește buna-cuviință."
Seneca

de Georg Christoph Lichtenberg
“Cine spune că urăște orice fel de iaude - și spune aceasta 

serios - cu siguranță că nu ie-a cunoscut pe toate. ”

“Nu judecați oamenii după convingerile lor, ci după ceea ce 
fac convingerile. ”

“Cele mai periculoase minciuni sunt adevărurile puțin 
deformate."

“Știu din propria-mi experiență că mult mai periculos e să 
lupți cu moara de vânt decât cu boii. ”

“în multe din operele oamenilor mari aș prefera să citesc ce- 
au șters decât ceea ce au lăsat.'1
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Tratarea obezității cu
f

o simpla injecție
Șoarecii obezi tratați cu o 

terapie genetică au pierdut în 
greutate timp de trei săptămîni, 
ceea ce îi face pe cercetători să 
spere că în viitor problema obezității 
ar putea fi rezolvată și la om cu o 
simplă injecție, transmite AFP.

“Ar fi împlinirea unui vis: să 
mănânci ce vrei și cât vrei și să 
rămâi slab", a subliniat unul dintre 
cercetători, Sergei Zolotukhin, de 
la Universitatea Florida, în cursul 
congresului Societății Americane 
de Terapie Genetică.

Savanții au injectat la cobai și 
la șobolani gene specializate în 
producerea a două substanțe care 
controlează apetitul și care există 
și în stare naturală în organism,

leptina și CNTF. Leptina j 
semnalează creierului că , 
organismul are nevoie de hrană, iar, 
acesta produce o altă substanță ce ■ 
va stimula apetitul, neuropeptida Y. ■ 
La anumite persoane, acest sistem i 
funcționează prost. Ele mănâncă • 
prea mult și devin obeze. Ideea 1 
savanților a fost că dacă vor reuși 1 
să suspende producția de1 
neuropeptide Y, crescând nivelul de J 
leptină, este posibil controlul asupra ( 
greutății. Același efect îl are și gena . 
CNTF. î

Cercetătorii au precizat că nu ■ 
sunt prevăzute experiențe similare ■ 
pe oameni în viitorul apropiat, pentru ■ 
că siguranța acestui tratament nu i 
a fost încă evaluată. '

Legea 
secretarelor 

Ca lui OWENJ
De îndată ce te așezi 

la o ceașcă de cafea 
fierbinte, șeful tău te va 
ruga să faci ceva ce va 
dura exact până când se 
răcește cafeaua

LfHLLIlu “ LlxLLtLLllL 
LtLLLLIxUL

Aspirina este eficientă în prevenirea recidivelor migrenei, 
demonstrează un studiu american efectuat pe 22.000 de 
persoane cu vârste între 40 și 84 de ani. După cinci ani de 
tratament, cu câte 325 mg de aspirină pe zi, pacienților voluntari 
- toți medici - li s-au redus crizele cu mai mult de 20 la sută. 
Experiența a demonstrat, în același timp, că migrenele sunt în 
legătură strânsă cu tulburările plachetelor sanguine, mici celule 
responsabile de coagularea sângelui. în Statele Unite, acest 
tratament preventiv le este recomandat bolnavilor care au 
migrene cel puțin o dată pe săptămână, dar nu are nici un 
efect în durerile de cap de altă natură.

Cuie îdll<albh<i
Dacă vreți să slăbiți 2-3 kilograme în numai zece zile, 

specialiștii de la Institutul de Nutriție și Boli Metabolice 
„Prof. dr. N. Pauiescu” vă recomandă:

Dimineața: - ceai de plante cu zaharină
- 50 g de pâine cu doi crenvurști din carne de vită fierți 

(aproximativ 70g)
Gustare: - un ou fiert cu 20 g de pâine, o roșie și un 

castravete
Prânz: -ciorbă de dovlecei bătută cu 50 mi iaurt
- 100 g grătar din piept de pasăre, 100 g cartofi noi 

înăbușiți ia cuptor (cu 5 g margarină și mărar) și 250 g 
salată verde (cu 5 mi ulei și oțet)

-200g vișine
Gustare: -200g căpșuni
Seara:- doi ardei grași umpluți cu 100 g brânză de vaci 

(frecată cu verdeață)
- 100 g rasol de vită cu200g sote de fasole verde (cu 5 

ml ulei și oțet)

‘Viorica, 5 ani
"Când o să desenez la fel ca mami.”

‘Coca, 3 ani
“Când o să mă duc în fiecare zi la serviciu.”

‘Mihăiță, 5 ani
“Când o să am un dinte care a căzut.”

‘Viorel, 6 ani
"Din momentul în care n-o să mai rod urechea iepurașului de 
Pluș."

‘Anca, 4 ani
“Când voi fi mămică.”

*Lia, 6 ani
“Voi fi mare atunci când voi putea să-mi pun lac pe unghii 
singură."

‘Sofia, 3 ani
“Te faci mare atunci când nu mai ai jucării.”

‘Irina, 4 ani
“Când o să pot să-mi cumpăr o geantă ca a mamei.”

A consemnat Uie LEAHU

12 PORUNCI ORIENTAU
O “Perfecționează și fă necontenit curățenie în templul 
care este trupul tău.”
O “Fii descătușat pentru ca în fiecare situație să poți 
curge liber ca apa.”
© “Dacă ești întrebat cum trebuie să treci prin viață, 
răspunde: ca peste o prăpastie pe o coardă de sârmă, 
frumos, cu grijă, impetuos.”
O “Ferește-te de cei ce nu aud, evită-i pe cei ce nu 
văd. Dar cucerește-i.”
© “Zâmbește greutăților din calea ta.”
© “Nu te încorda. încordarea înseamnă moarte; ea 

distruge viața.”
O “Nu condamna!”
© “Amintește-ți de lumea nevăzută și n-o împiedica 
să trăiască.”
© “Tratează-i pe oameni ca pe tine însuți.” 
©“Distinge învățatul chiar și într-un om rău.” 
©“Respectă tot ceea ce este viu. Nu-i'pricinui rău nici 
cu vorba, nici cu gândul, nici cu fapta.”
© “Comunică cu natura fiindcă aceasta este mama ta.” 
\_______________________—_______________________/

© - Ospătar, ai vărsat supa 
pe hainele mele!

- Nu vă faceți probleme, că nu 
pătează. Oricum e apă chioară...

© Pe piatra unui mormânt 
dintr-un cimitir american se putea 
citi: “Aici zace soacra mea, pe 
care am îndrăgit-o cât a fost în 
viață. Dar pe care o iubesc la 
nebunie de când s-a mutat în 
acest loc."

© -Alo, Gogu-traficantul?
-Da.
- Ei bine, mâinile sus, poliția 

la telefon!

© Cugeta un polițist:
- Ce bine o duc poeții ăștia, 

dom’le. Publică un milion de 
poezii și gata miliardul...

© -Cum, v-ați hotărât să 

divorțați tocmai după douăzecțde 
ani de căsnicie?!

- Soțul meu nu știe să se 
poarte!

- Și v-au trebuit atâția ani ca să 
aflați asta?

- Abia acum mi-a căzut în 
mână “Codul manierelor elegante!"

© Două moscovite discutau 
la coadă la carne:

- Ai auzit de Tatiana?
- Am auzit, oftă cealaltă. Ce 

noroc pe capul ei: bărbatul - bărbat, 
amantul - amant și acum uite i-a 
picat și un viol în grup, de cinci 
persoane...

© - Vreau să cumpăr un
papagal.

- Care vorbește engleza sau 
franceza, doamnă?

- Nu, nu-mi trebuie un papagal 
care vorbește ci unul care ascultă...

© O tânără se adresează 
psihiatrului:

- Problema mea e că am 
cunoscut un bărbat bogat care îmi 

place foarte mult. Și nici părinții 
mei n-au nimic împotrivă...

- Care-i problema atunci?
- Nu știu cum să-i explic toate 

astea soțului meu!

© între regizori:
- Ei, cum a fost la premieră?
- Foarte bine. Publicul s-a 

prăpădit de râs.
- Și ce-ai pus în scenă?
-“Othello”...

© La un cotidian redactorul 
muzical a plecat în concediu, iar 
colegul său - ziarist sportiv, a scris 
următoarea recenzie la un concert 
simfonic:

“Aseară, în sala de concerte 
au fost interpretate lucrări de 
Brahms. Brahms a pierdut.”

© -Ai izbutit să vinzi hârbul 
ăla de mașină?

- Nu. L-am lăudat atât de mult 
în anunțul dat la ziar încât mi s-a 
făcut milă să mă despart de el...

Culese și prelucrate de
Uie LEAHU

• Alan Hirsch, cercetător la o fundație 
destinată studiului gustului și mirosului, explică: 
“Atunci când cineva minte, anumite țesuturi din 
interiorul nasului se inflamează." Acest fenomen 
a primit numele de “efectul Pinocchio” (după 
povestea lui Pinocchio, căruia îi creștea nasul 
când mințea!). Conform jurnalului “Le Monde" 
din 20 mai 1999, Bill Clinton - în fața juriului care- 
I lua la întrebări în legătură cu năbădăioasa 
Monica - s-a scărpinat de 0,26 ori pe minut. Aviz 
amatorilor! Dar mai sunt și alte semne 
exterioare ale minciunii: mângâierea părului, 
clipirea deasă din ochi, evitarea privirii 
•interlocutorului, frământarea mâinilor, 
încrucișarea brațelor, bâlbâială, umezirea 
buzelor, scărpinarea gâtului, aplecarea în față 
pe scaun... • Scriu această pagină lângă o 
căsuță din imensitatea câmpului, vegheat de

un pui de Floarea Soarelui. Sunt proprietarul 
unui hectar de cer cu ciocârlii cu tot. Ce-i un 
miliardar pe lângă mine? (iunie 13, ’99 - la 
vremea înfloririi teilor). • Zilele trecute văd la 
TV o trupă de muzicanți. Toți sunt “bruneți", cu 
ghiuluri pe degete (numai la mâini!) și dinți auriți. 
Ei suntdin satul Zece Prăjini, dar au cântatîn 
multe țări ale lumii. Zice un membru al trupei 
“Am văzut și “Turnul Elțîn.” Chiar m-am 
fotografiat lângă el!" • Pe cerul ireal de albastru 
al acestei zile, un NOR: “Trăim cam trei sferturi 
de veac, câteva zeci de mii de zile și de nopți 
cu perindarea lor de anotimpuri. Și în tot acest 
răstimp nu este ceas de veghe care să nu 
poarte semnul cerului sub care ne aflăm, cu 
felurile lui de lumini, cu formele lui de senin 
sau de înnourare, cu întruchipările grele sau 
ușoare câte trec pe sub stele.”

Uie LEAHU

2) Modalitate infinitivală de abordare diplomatică - Păsări 
cântătoare pe fire lungi de telegraf; 3) Infinitival caz tipic de 
abandon total - Teatrul unor ostilități cu combatanți â l’amiable;

MALSTOSO MAT ÎN 2 MUTĂRI
4) Paranteză de anvergură în planul 
eternității - Stimulent proteinic al sistemului 
nervos central; 5) A introduce culori 
trandafirii în peisajul viitorului - Repere 
importante în delimitarea țarcului!; 6) Torid 
lipsit de orice alternativă! - Figuranți de 
senzație în menajeria clovneriilor; 7) 
Stabilizat efemer după numeroase rătăciri 
- Sortit a călăuzi pe oceanul zbuciumat al 
vieții; 8) Deschidere efectuată pentru o bună 
aerisire - Victima resemnată a complexului 
de Inferioritate; 9) Diafan veșmânt de 
fecioară peste trupul Geei - Strălucitoare 
casă cu feți-frumoși și zâne; 10) Echilibrul 
precar al oamenilor nehotărâți.

VERTICAL: 1) Pericol ineluctabil pe 
arterele de circulație; 2) Promotor fabulos 
al zborului fără motor - Desfășurată în acte 
cu efect lacrimogen; 3) Vestit trăgător, razant 
la firul ierbii - Element de transhumanță afro- 
asiatică; 4) Parolă de recunoaștere în masa 
anonimă - Scăpați voluntar dintr-un punct 
de vedere; 5) Punct de referință într-o 
transmisie telegrafică - înaltul titlu al tagmei

boierești; 6) Pivot de susținere care 
marchează pe teren - Luat în calcul la 
înconjurul lumii; 7) Păstrător tradițional al 
valorilor de casă - Proclamație rostită la 
abdicarea unui cap încoronat; 8) Sclipiri din 
ochii calzi ai Aurorei - Exercițiu de încălzire 
la un maraton sentimental; 9) Conectat la 
rețeaua psihotensivă a impresiilor - Obiectiv 
predilect vizitat de o miniescadrilă; 10) 
Trăsătură primordială din caracterul scaiului.

Va sile MOLODEȚ

Dezlegarea careului “IDIOLECTE" 
apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: 

1) SINUCIGAȘI; 2) TRADUCĂTOR; 3) 
ROTAR-LABA; 4) ANA-AMORAS; 5) BiLA- 
ASE-C; 6) UCiGA ȘI-PI; 7) N- TA VA -L OB; 8) 
ITA-ATLETI; 9) COTOR-AGIL; 10) 
AMENINȚARE.

Controlul poziției: 
Alb:Re8, Dh5, Nh2 
Negru: Re6, p: a6, f6, h6 
Soluția problemei din nr. trecut: 1. Nb5! Ra8; 2. Nc6 mat; 1..... Rc8; 2 Cd6 mat



& Cuvântul liber

Sâmbătă
19 iunie

19 - 20 IUNIE 1999

TVR 1
7.00 Bună dimineața de 

la ...Timișoara! 9.05 Unde 
este Wally? (d.a) 11.00 
întâlnirea de sâmbătă (TVR 
Cluj-Napoca) 13.30 Ecranul
16.30 Sarabanda 17.20 Ex
press muzical 18.00 Con
cert Metallica (p. II) 19.00 
Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Surprize, surprize 22.30 
Farmece (s, ep.6) 23.25 
Cavalerii Cerului (f.a. SUA 
1976)

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

8.30 Jo Privat (do, ultima 
p.) 9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 10.30 Documente 
culturale 11.25 Film 13.30 
Actualitatea culturală 
14.00 Trei familii (s, ep. 23) 
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s) 16.45 
Atletism Superliga Europei 
18.00 Serial de călătorii 
18.55 Filmele săptămânii 
19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 19.30 Clepsidra
\__________________

Duminică
20 iunie

TVR 1
9.05 Kiki Riki Miki (mag. 

pt. copii) 11.00 Viața 
satului 13.00 Tezaur 
folcloric 14.30 E șansa ta! 
(div.) 16.30 Sarabanda
17.30 Super gol-show 
19.00 Camera ascunsă 
19.25 Aproape perfect (s, 
ep. 14) 19.50 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 21.00 Hornblower: 
Ducesa și diavolul (f.a. 
Anglia '97, p. III) 22.40 
Vizitatorul (s)

TVR 2
8.30 Rima și rațiunea 

(do, p. I) 9.00 Cronica 
Amazoniei (do) 9.30 Arca 
lui Noe 10.30 Integrale
11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de Aur 14.00 Trei 
familii (s, ep. 24) 14.45 
Tinere talente 15.35 
Atletism 18.10 Timpul 
trecut: „Karnak, o istorie

Luni
21 Iunie

TVR I
12.05 Căsuța din prerie 

(s/r) 13.00 TVR Craiova 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 15.30 
Mapamond (mag. politic) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s. da) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 472) 
19.00 Jumătatea ta 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Preotul și cârciumărița (s, 
Anglia 1995, ep. 5) 21.55 
Teatru TV prezintă: 
„Stâlpii societății” 22.45 
Călător în Țara Eclipsei 
(ep. 6) 23.30 Scena 

<1 TVR 2
12.00 Vizitatorul (s/r)

13.15 Rebelul (s, ep. 75) 
14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine. Engleză 
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s,ep. 79)
16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 886) 17.55 Filmele 
săptămânii 19.10 Portrete 

cu imagini 20.30 Teatru TV 
prezintă: „Zarurile sunt 
aruncate” 21.30 Polo 
România - Polonia 22.30 
Atletism Superliga Europei
23.30 Panoramic Jazz

ANTE NA 1
10.00 X-pat Profile (r) 

11.00 Secolul XX (do) 12.00 
Legea lui Burke (s) 13.00 
Constelația cinema (mag.) 
14.00 Burlacul (s) 14.30 
Inspirația Carolinei (s) 
15.00 Noi suntem îngeri: 
Dolarii (f.a. coproducție 
’96) 17.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 37) 17.50 Fashion 
Club 18.00 Leonela (s) 
19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 O femeie dezlănțuită 
(thriller SUA’93) 22.00 Pre
tender (s, ep. 55)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Povestiri din 
Marea Sudului (s) 10.00 
Lois și Clark (s, ep. 28) 
11.00 ProMotor 11.30 
Audiență națională 
(talkshow) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Susan (s, ep.

îngropată” (do) 20.00 Cu 
cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA I
7.00 Inspirația Carolinei 

(s/r) 7.30 Spirit și credință
8.15 Prinț și cerșetor (d.a) 
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Cine se scoală de 
dimineață (co. Anglia) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Leonela (s, 
ep. 38) 19.00 Observator 
20.05 Vânătoarea de 
diamante (f.a. SUA 1986)
21.45 TeleEurobingo Show 
(cs) 23.00 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Oamenii 
secolului (do) 12.00 
Profeții despre trecut 
(talkshow) 13.00 Știrile 
PRO TV - un alt fel de jurnal
13.30 Ministerul comediei
16.30 Echipa mobilă 18.30

în acvaforte 19.40 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag.) 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 
51) 22.00 Pescărușii
(dramă Franța ’90)

ANTENA 1
6.45 Dimineața

devreme 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (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. 
58) 14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 62) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 33) 17.00 
Știri 17.25 Leonela (s, ep. 
39, 40) 19.00 Observator 
20.00 Emisiune de 
publicistică 20.30 Pericol 
iminent (s, ep. 35) 21.20 
Raven (s, ep. 12) 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 Casa spiritelor (f/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Superman II (f/r) 15.05 Fa

15) 13.30 Bebe (s, ep. 23) 
15.00 Babylon 5 (s, ep. 5)
15.45 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 33) 16.30 
Lumea filmului 17.00 
Profashion (mag.) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 14)
19.30 Știrile PRO TV 20 00 
Rețeaua (s, ep. 16) 21.00 
Expertul (s, ep. 16) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Ultimul 
Hippie (f. psihologic Anglia 
1986) 23.45 Crime în stil 
englezesc (s, ep. 3)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.30 Danny Rose (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 20.15 
înger sălbatic (s) 21.15 
Minciuna (s, ep. 79) 22.00 
Milady (s) 23.00 Viva 
Zapata! (f. biografic SUA 
1952)

PRIMA TV
7.00 Emisiune, pentru 

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

Inimă de țigancă (s, ep. 15)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 42) 
21.00 Casa spiritelor 
(dramă Ger./Danemarca/ 
Portugalia 1993) 1.45 Su
perman II (f.a. SUA/SF SUA/ 
Anglia ’80)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s, 2 ep.) 14.15 Viva 
Zapata (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: Hol
lywood 20.00 Poirot (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 80) 
22.00 Milady (s) 23.00 
Cândva, undeva (dramă 
Anglia 1984)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

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

milia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s) 16.15
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 16) 18.15 
Inimă de țigancă (s, ep. 16)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Sărutul dinaintea mortii 
(thriller SUA 1991) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 44) 
23.00 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme șl 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s) 14.15 Cândva, 
undeva (r) 16.00
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 81) 
22.00 Milady (s) 23.00 
Ultimul detectiv (SF SUA 
1982)

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)

12.30 Sport Magazin 
14.00 Jerry Springer 
Show 14.30 Călătorii în 
lumi paralele (s, ep.20)
15.30 Dosarele Y 16.30 
Motor Plus 17.00 
Cinemagia 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 
Viper (s, ep. 55) 20.00 
Firma (dramă SUA 1993) 
22.00 Real TV

HBG>
10.30 Războiul fiarelor 

(s) 11.00 Dragă, am
micșorat copiii! (s) 11.45 
Prizonieri în școală (f.a. 
SUA 1997) 13.30
Alergătoarea (dramă SUA 
’96) 15.00 Avocatul
diavolului (f. psihologic 
SUA 1996) 17.15 Cei trei 
Ninja (f.a. SUA ’94) 18.45 
Un bacșiș de 2.000.000 $ 
(co. romantică SUA ’95)
20.30 Frankestein (horror 
SUA 1994) 23.00 Poveste 
de dragoste (dramă SUA 
1994)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “Ghici cine 

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

(s) 12.30 Povești de iubire
14.30 Comediantii (dr. 
SUA 1991) 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Viper (s, ep. 56) 
20.00 Misiune în deșert 
(f. răzb. SUA 1996) 22.00 
Frasier (s) 22.30 Știri

HB®
10.00 Cei mai buni 

(docu-dramă SUA 1996)
11.45 Casino (dramă 
SUA 1995) 14.45 Dacă 
zidurile ar vorbi... 
(dramă SUA ’96) 16.30 
Trei fugari (co. SUA 
1989) 18.15 Răsărit de 
soare (thriller SUA ’93)
20.30 Vampirul din 
Brooklyn (co. horror SUA 
’95) 22.15 Philadelphia 
(dramă SUA ‘93) 0.15 
Turnul terorii (f.a. SUA 
1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena

16.00 Celebri și bogați^ 
(s) 17.00 Maria
Mercedes (s) 18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep 
57) 20.20 Brooklyn
South (s) 22.10 Real TV

HB®
10.00 Beverly Hills 

Cop III (f.a. co. SUA ’94)
13.15 Un puști la curtea 
Regelui Arthur (f.a. SUA 
1995) 14.45 Obsesia 
(dramă SUA 1995)
17.30 Stargate (s) 18.15 
în bătaia puștii (thriller 
SUA 1993) 20.30 Cinci 
zile într-o vară (f. ro
mantic SUA 1982) 22.15 
...La prima vedere (co. 
SUA 1995) 23.45 Al 
cincilea element (SF 
Franța ’97)

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

iieeeseep
Perioada 19 - 21 iunie

3 BERBEC
în zilele ce urmează veți 

realiza cât de mult contează 
relațiile, în special pentru 
persoanele care lucrează în 
domeniul financiar. Ar 
trebui să vă distrați mai 
mult și să acordați mai 
multă atenție prietenilor. 
Luni vă frământă ceva atât 
de tare, încât abia vă mai 
puteți ține firea, daî trebuie 
să aveți mai multă 
încredere în dv.

O TAUR
Sunteți obosit, nu aveți 

chef de nimic. Partenerul 
nu are reacția așteptată, iar 
prietenii așteaptă zadarnic 
să vă onoreze promisiunea 
de a vă petrece timpul liber 
în compania lor. Sunteți 
înclinat să vă subapreciați 
partenerul, dar de data 
asta urmați-i sfaturile, altfel 
veți avea foarte mult de 
pierdut.

O GEMENI
Primiți vești bune, care 

vă determină să măriți 
eforturile pentru a vă atinge 
scopurile. Acum e 
momentul să puneți în 
practică ideile legate de 
îmbunătățirea situației 
financiare. Doamnele 
Gemeni pot avea diverse 
probleme în viața 
particulară, precum și un 
sentiment de nemulțumire 
cauzat de aprecierile celor 
din jurul lor.

3 RAC
Vă descurcați admirabil 

în fața obstacolelor lumii 
exterioare, vă puteți ajuta 
mult familia. S-ar putea să 
vă întâlniți cu prieteni pe 
care nu i-ați văzut de mult. 
Numai bărbații din Rac sunt 
nemulțumiți de partenere 
și de relația de cuplu. Luni 
sunt posibile conflicte cu 
cei din zodiile Fecioară și 
Capricorn, în schimb se 
înțeleg perfect cu cei din 
Leu.

O LEU
Sunteți un om de afaceri 

cinstit și vă iubiți cu 
adevărat semenii. Iubirea 
este un frumos lucru care 
vi se întâmplă. Duminică 
norocul le surâde 
persoanelor născute în 
primele două decade. 
Sunteți în formă și reușiți 
să cuceriți pe oricine cu 
stilul dv. irezistibil. 
Persoanelor din ultima 
decadă le recomandăm 
multă prudență.

3 FECIOARĂ
Din păcate, trebuie să 

vă pregătiți pentru situațiile 
în care, în ciuda tuturor 
eforturilor depuse, nu 
puteți să depășiți diferite 
obstacole. Acum nu trebuie 
să forțați ce n-ați reușit la 
prima încercare. Duminică 
bucurați-vă de plăcerile 
vieții, care acum vă 
înconjoară; trebuie doar să 
observați ce este bun și 
frumos pe lume.

O BALANȚĂ■
Vă apasă problemele 

familiale și vă pierdeți

răbdarea. Din cauza unor 
neînțelegeri, veți strica 
relațiile cu prietenii și 
chiar cu partenerul. 
Duminică evitați certurile, 
veți avea numai de 
pierdut. Dacă vreți să 
faceți o cucerire, acum 
nimeni nu vă rezistă... 
Situația financiară
stagnează și nu se 
întrevăd curând
schimbări.

O SCORPION
începeți să preluați 

controlul afacerilor și al 
vieții de zi cu zi. O sumă 
mare de bani venită pe 
neașteptate vă scoate din 
impas. Poziția astrelor 
indică schimbări în bine 
pentru doamnele din 
Scorpion care nu de mult 
s-au măritat. Ascultați-vă 
instinctul, timpul este de 
partea dv. Luni fiți 
prevăzători, norocul nu 
vă surâde, orice ați face.

O SĂGETĂTOR
Sunteți într-o formă 

de zile mari iar duminică 
și luni vă așteaptă zile 
excelente. Veți avea o 
energie debordantă și 
veți dovedi capacitate 
creativă în toate 
domeniile vieții. De 
asemenea, veți auzi doar 
vești plăcute din mediul 
imediat apropiat. Acestea 
vă vor încuraja elanul, 
pofta de muncă, 
rezultatul fiind benefic pe 
toate planurile.

O CAPRICORN
Următoarele zile vă 

semnalează probleme 
materiale, dar deja 
începeți să ieșiți din ele. 
Puteți încheia înțelegeri 
favorabile iar, cu timpul, 
dintr-o întâlnire in
teresantă poate rezulta o 
relație stabilă, fruc
tuoasă. Foarte multe 
lucruri distrag atenția 
femeilor-Capricorn de la 
familie și de la partener, 
din cauza cărora au 
deseori mustrări de 
conștiință.

3 VĂRSĂTOR
Problemele de la 

serviciu și cele materiale 
au repercusiuni și în viața 
sentimentală. încercați să 
slăbiți ritmul de muncă, 
petreceți-vă sfârșitul de 
săptămână în societate, 
într-un mod cât mai 
plăcut, pentru a vă mai 
destinde. Luni vă 
redobândiți echilibrul iar 
starea materială vi se 
modifică în sens 
favorabil.

O PEȘTI
Poate că totuși ar 

trebui să alegeți 
sinceritatea! Amăgirea la 
nesfârșit a partenerului 
poate duce la clasica 
situație de a pica la 
mijloc...în rest, munciți 
mult și cu plăcere, iar 
rezultatele nu întârzie să 
se vadă.Luni este 
momentul potrivit pentru 
a stabiliza și adânci 
relațiile cu prietenii și cu 
partenerii de afaceri.
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• Cu ocazia aniversării a
50 de ani de căsnicie, dra-

• Vând autoturism Dacia 
1300 și Oltcit Club. Tel. 
231443(3929)

• Vând autocamion 
Saviem, descompletat, cu 
acte de înmatriculare, preț 
6.500.000 lei. Tel. 622528

gilor noștri părinți Zabos 
Alexandru și Apolonia le 
urăm multă sănătate și mulți 
ani fericiți alături de cei dragi. 
Fiica Ecaterina, ginerele losif 
și nepoata Melinda.

• Cu ocazia ieșirii la pensie 
a domnului prof, director al 
Școlii generale Tomești, 
Vuzdugan Aurel, după o 
activitate de 43 de ani depusă 
în educarea tinerilor, Filiala 
PUNR Hunedoara îi dorește 
mulți ani cu sănătate și putere 
pentru realizarea idealurilor 
unității naționale a poporului 
român. Colegii și simpatizanții 
din filiala PUNR Hunedoara.

(3933)
• Vând Renault 11 GTX, 

injecție, benzină, catalizator, 
înmatriculat persoană fizică, 
carte ITP, octombrie 2000, an 
1986, patru uși, preț 4600 
mărci, tel. 718614 (3027)

• Vând motocicletă Minsk 
125,350 mărci, negociabil, 2 
camere video Panasonic 
VHSC, 650 mărci, Sony 
Handycam 550 mărci, ne
gociabil. Tel. 094/832429 
(1977)

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

• Vând orice telecomandă

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

•Vând teren intravilan, Deva. 
Informații tel. 092/282374, 
213461,231030.(3849)

• Vând 425 mp teren 
construcție cabană, Costești, 
tel. 054/241016 sau 092/ 
595580(3744)

• Vând apartament 4 ca
mere, confort I, hol central, 2 
băi, Micro 15, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 
camere și alte variante. Vând 
Renault 5 A.F. 1984, înmatri
culat, stare bună. Tel. 627011.

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj II, balcon închis, 
bucătărie mare, 15 milioane 
lei. Hunedoara, str. Prutului, 
nr.9, bloc C1-3, ap. 37. (3016)

• Vând apartamente cu 
două și cu 3 camere, Hune
doara, str. G.Enescu, exce
lent.pentru privatizare. Ac
cept variante, prețuri nego
ciabile, tel. 729481 (3023)

• Vând (schimb) aparta
ment 4 camere, cu 2 ca
mere, plus diferență. Vând 
sau închiriez spațiu co
mercial, orice activitate. Tel. 
221461, orele 17-21. (4386)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, două 
balcoane, etaj II, zona Kogăl- 
niceanu. Tel. 212177. (3862)

• Vând casă, Simeria, 
central, 4 camere, baie, beci, 
garaj, anexe. Informații tel. 
234271(3858)

•Vând garsonieră Brad, bloc 
14, preț negociabil. Informații 
Crisdor 656073 (1978)

• Vând urgent Dacia 1310, 
break, fabricație 1986, aparat de 
taxat (taxi). Tel. 715952 (3012)

• Vând Lada Samara 1500, 
1100. Deva, 22 Decembrie, 
nr. 217. Tel. 228671 (3903)

• Vând camion 51, Dacia 
papuc și garsonieră în Mintia. 
Tel. 092/356276 (3924)

• Vând autofrigorifică 
M.A.N. 3 tone, A.F. 1990. 
Vând IVECO 3,5 tone, AF. 
1980. Informații Arad, tel. 
098/621112,057/259715. (79)

pentru televizor (150 000 lei), 
video, satelit, 092/368868 
(OP)

• Societate româno- 
italiană vinde utilaje fri
gorifice noi și semiuzate, 
la prețuri avantajoase și în 
rate. Informații Sebeș, tel. 
058/733796,094/558716 
(3723)

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

• Vând cruci marmură, 
prețuri între 1.200.000 -
I. 800.000 lei. Deva, 
A.VIaicu,99 bis. (2894)

• Vând instalație sifon și 
țeavă cupru de fi 12, preț 
negociabil, tel. 247062 (3736)

• Vând bibliotecă și colțar. 
Informații tel. 232992, după 
ora 17. (3852)

• Termosanitara vă 
oferă centrale termice, 
calorifere, țeavă Henko și 
fitinguri cromate. Infor
mații Hunedoara, str 
Dorobanților nr. 12, tel. 
092/701072(3015)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi stică, ghips 
carton, tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048(3741)

• Vând calculator PC 586, 
preț negociabil. Tel. 620231, 
după ora 19. (3914)

• Vând SRL cu activitate 
producție și utilaje. Preț
II. 000 DM, tel. 625023 
(3017)

• S.C. Costa SNC vinde 
mșlaxor pâine. Informații 
Lăpușnic, nr. 75. (3919).

• Vând chioșc aluminiu 
neamplasat, 16 mp, preț 
3000 mărci. Tel. 713620 
(3021)

• Vând cazan pentru fa
bricat țuică, nou, 150 I. 
Informații tel. 770508 
(6536)

• Vând mașină de spălat 
cu centrifugă. Informații tel. 
216343. (3925)

• Vând cuptor panificație 
rotativ ROTOREVENT, mala
xor 500 litri, 2 cuve inox, 
mașină feliat pâine. Tel. 
234168(3927)

• Vând urgent stupi de 
albine, roi de albine, preț 
negociabil. Informații la tel. 
054/227650, 054/232521 
(3857)

• Vând acordeon, lămpi 
pentru tavan fals, scândură 
brăd uscată, foastăne stejar 
uscate, calorifere, tel. 
241730.(3742)

• Vând barcă cauciuc 
rusească, 2 persoane, nouă, 
mașină cusut Singer, țuică 
prune veche, tel. 711893 
(3026)

• Cumpăr talon, eventual 
și caroserie pentru VW LT 
35, tel. 718304 sau 716591 
(3025)

• Vând mașină grosime 
tâmplărie, 40 lățime, cu 
reductor pentru tras mate
riale, strung lemn tip univer
sal, cu mașină de găurit fier 
și freză pentru lemn, două 
freze lemn, mașină de ascuțit 
cuțite la grosime și alte 
unelte în domeniul tâmplăriei. 
Informații Hațeg, str. N. 
Titulescu, ap. 16, bloc Bucura 
2, scara B. (6538)

• Cooperativa de Consum 
Sarmizegetusa scoate la 
licitație spațiul Bufet 
Peșteana, 67 mp. Licitația 
va avea loc în data de 5 
iulie 1999, la Cooperativa de 
Consum Sarmizegetusa 
sau la tel. 762225. (4440)

PIERDERI

• S-a pierdutîn Hunedoara 
pe str. Corvin, zona Școlii 
Generale Nr.1 - Gambrinus 
un borset cu acte și pașa
port german și o sumă im
portantă de bani pe numele 
Marschall Gerhardt Con
stantin. Găsitorului recom
pensă substanțială. Informații 
latei. 714165 sau la redacția 
ziarului.(OP)

• Pierdut certificat de 
înregistrare fiscală nr. J20/ 
249/1999 al S.C. Rom Silvic 
SRL, Orăștie. îl declar 
nul.(3934)

DECESE

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 150 mp, 
Deva, str. Horia, nr. 13, tel. 
215038(3846)

• Caut pentru închiriat 
garsonieră (apartament), 
mobilat, zonă civilizată. Tel. 
092/751500.(3909)

• închiriez spațiu comercial 
Orăștie, str. Unirii. Informații 
latei. 241730 (3743)

OFERTE OE 
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)

• SC “Continental Tu- 
rimex” SRL Deva angajează 
personal muncitor, specia
lizat în construcții. 098/ 
591810,092/659791 .

• DUAL - Centru de Com
petența CIEL! organizează 
cursuri de instruire în utili-
zarea calculatorului și a 
programelor CIEL! de con
tabilitate și gestiune co
mercială. înscrieri la tel.
230449,211446(3922)

• Spitalul Păclișa orga
nizează licitație publică 
pentru reparații capitale la 
încălzirea centrală, în data 
de 25 iunie 1999, ora 10. 
Informații tel. 777742 (6537)

[ SC SANSERE Sîntandrei ]
i Organizează CONCURS pentru
I ocuparea postului de

INGINER ȘEF.
j Concursul are loc în data de 2 iulie, ora j
| 9, la sediul unității, str. Aeroport nr. 1.
I înscrierile până la data de 30 iunie a.c. j
I Relații suplimentare la tel. 621052,
I 261180, serviciul personal.

TrA$creA Super 
Loto

17.06.1999
40-2-26-33-16-30

TrA$ercA 
“Expres” bin 

17.06.1999

2-3-9-16-13-20

• A plecat prematur 
dintre noi prietena și colega 
noastră dragă

VIORICA PIL
Suntem alături de familia 

îndoliată și-i transmitem 
sincere condoleanțe. Ionică 
și Nicoleta Bota. (3926)

• Colectivul Băncii Agri
cole Deva este alături de 
fostul coleg Dan Miron la 
greaua durere pricinuită de 
decesul soției. Sincere 
condoleanțe. (3931)

• Cu adâncă durere 
anunțăm decesul la numai 
53 de ani al iubitului nostru 
soț, tată, bunic

arh. RADU IONESCU
înmormântarea va avea 

loc duminică, 20 iunie 1999, 
ora 13, la Cimitirul Bejan. 
Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară. 
Familia. (3932)

• Cu adâncă durere îl 
conducem pe ultimul drum 
pe

arh. RADU IONESCU
Alături de buna și ne

consolata lui familie 
Dumnezeu să te odih
nească. Familia dr. 
Cristescu. (3932)

• Cu inimile încărcate de
durere aducem un pios oma
giu celei care a plecat prea 
devreme dintre noi

GHIZI PLIC
Brad. Sincere condoleanțe 
familiei din partea fostelor 
colege, Magazin alimentar 
Rusu.(1978)

Iumocmi!
miv
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SC COMLEMN SA DEVA
vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ TEREN în 

suprafață de 1.100 mp.și 5.080 mp situat în Deva, 
str. Apuseni, nr. 1. Licitația va avea loc în data de 5 
iulie 1999 ora 10,00 la sediul SC Comlemn, B-dul 
Decebal, Bl. C parter. Relații suplimentare la sediul 
societății sau la telefon 226062.

Universitatea Banatului 
Timișoara (filiala Deva)

Anunță
Planul dc școlarizare pentru anul universitar 1999-

2000
1) Facultatea de Informatică aplicată
100 locuri curs de zi
2) Facultatea de Limbi străine - Relații publice
100 locuri curs de zi
3) Facultatea dc Științe politice și 

administrative
100 locuri curs de zi
Perioada de înscriere 21.06.1999-10.07.1999 
înscrierile se fac la secretariatul facultății (cu sediul 

temporar la biblioteca Liceului Teoretic "Traian ” Deva).
Informații se primesc de !a doamna Nedelcu Violeta, 

director economic, telefon 054-213097, între orele 14.00- 
20.00.

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR DISPONIBILIZATE
CARE ȘI-A U ÎNFIINȚA T A CTI VITĂ ȚI PRIVA TE!

SERVICII GRATUITE!
CAMA STAR COMPANY SRL, ÎN CADRUL 

“PROGRAMULUI DE REDISTRIBUIRE A FORȚEI DE 
MUNCĂ”, OFERĂ ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ 

TEHNICĂ GRATUITĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII.

VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL NOSTRU DIN DEVA, STR. 
MIHAI EMINESCU,NR. 2 (CLĂDIREA FUNDAȚIEI PENTRU 
TINERET), SAU PUTEȚI OBȚINE INFORMAȚII LA 
TELEFON 230717, ZILNIC ÎNTRE ORELE 10,00-16,00.

1- consultanță în perfectarea actelor 
înstrăinare imobiliară

2- consultanță juridică în domeniul: 
. MAJORARE CAPITAL SOCIAL 
. ASIGURĂRI
. CONTRACTE COMERCIALE 
. DOSARE CREDIT FINANCIAR L nr. 1-1991

Pentru colaborare stabiliți legătura cu 
colaboratorii noștri care își desfășoară activitatea la 
sediul cabinetului situat în DEVA, bd. Decebal, bl. 24 - 
parter sau la telefoanele: 215052,230803.

Consideram câ în întreprinderea 
oricărui pas în afaceri, atât ca persoana 
fizica cât și ca persoană juridică, este 
obligatorie o prealabilă consultare juridică, 
pentru evitarea eventualelor riscuri.
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începând de luni, 21 iunie a.c., se aplică

Noile tarife la 
serviciile poștale

Urmare a ordinului CNPRSA nr GG/1729/17.06.1999 vă comunicăm 
mai jos noile tarife la serviciile poștale de bază interne aprobate de 
Oficiul Concurenței cu nr.997/DI/15.06.1999. Acestea au fost majorate 
cu un indice mediu de 1,147. Data de aplicare a noilor tarife : 
21.06.1999. Celelalte tarife rămân nemodificate până la noi ordine.

La obiecte de corespondență: Scrisoare simplă până la 20 g 1300 
lei; de la 20-50 g 1900 lei; de la 51-100 g 2400 lei: de la 101-500 g 
8100 lei; de la 501-1000 g 15300 lei; de la 1001-2000 g 27000 lei.

Maximum de greutate admis 2 kg.
Carte poștală simplă 600 lei; carte poștală cu răspuns plătit 950 lei; 

carte poștală ilustrată-felicitare 800 lei; Carte poștală cu comunicări 
între jucătorii de șah 300 lei; carte poștală cu comunicări între 
radioamatori 300 lei.

Imprimate (calendare, almanahuri, cataloage didactice, cărți de 
orice fel, hărți, atlas, note muzicale).

Maximum de greutate admis: 2 kg cu excepția volumelor expediate 
izolat care se admit până la 3 kg.

Până la 50 g 400 lei; între 51-100 g 600 lei; între 101-250 g 1750 
lei; între 251-500 g 3500 lei; între 501-1000 g 7100 lei; între 1001 - 
2000 g 14300 lei.

Acte de procedură (citații, notificări, notarări etc.) 3000 lei.
Pentru restituirea obiectelor de corespondență fără valoare 

declarată, căzute în categoria 'pentru păstrare" (rebut) de fiecare 
obiect un tarif de 300 lei.

Pentru trimiterile sosite cu lipsă sau insuficiență de francare se va 
percepe dublul insuficienței dar nu mai puțin de tariful primei trepte de 
greutate.

Imprimate in relief pentru orbi (cecograme) gratuit
Maximum de greutate admis 7 kg.
Se admit gratuit numai prezentate simple pe calende suprafață. 

Altfel se taxează ca imprimate cu adresă, cu greutate maximă de 7kg 
(ord. 103/399/1996).

La mandate tariful perceput pentru fiecare mandat se compune 
din: tarif de înregistrare 200 lei; tarif pe valoare calculat astfel: 
până la 220.000 lei de fiecare 100 lei sau fracțiune de 100 lei 5%; 
între 220.000 - 1.000.000 lei la fiecare 1000 lei sau fracțiune ce 
depășește 220.000 lei se adaugă 10 la sută; peste valoarea de 
1.000.000 lei la fiecare 1000 lei sau fracțiune se încasează 8%. 
Pentru restituirea mandatelor poștale și telegrafice căzute în 
categoria “pentru păstrare" 1600 lei.

Stressul a ajuns factor de risc crescut în 
bolile cardiovasculare

Bolile inimii și ale aparatului circulator (BCV) sunt, 
actualmente, “groparul nr.1" al lumii, producând 54% din totalul 
morților. Mortalitatea prin bolile cardiovasculare (BCV), inclusiv 
cele cerebro-vasculare, va crește în viitor datorită îmbătrânirii 
populației planetei. Pe lângă mortalitatea ridicată, în ultimii ani a 
crescut îngrijorător și numărul cazurilor noi de BCV, acestea 
reprezentând 25% din toate cazurile de incapacitate de muncă și 
invaliditate. Studiile recente arată că principalii factori de risc 
implicați în cauzalitatea BCV sunt fumatul, hipertensiunea (HTA, 
hipercolesterolemia, obezitatea, diabetul, sedentarismul, 
comportamentele) și, tot mai prezent, stressul.

Aparatul cardiovascular are un rol important în menținerea 
vieții și, de aceea, prezintă o inervație vegetativă bogată. Acesta 
este motivul pentru care suportă prioritar acțiunea stressului 
psihic. în plus, la unii oameni există predispoziții psihoorganice ca: 
reactivitate emoțională primară foarte intensă și o vulnerabilitate 
de organ la nivel cardio-vascular, care favorizează instalarea 
unor reflexe patologice prin repetarea agenților stressori. Astfel, 
se fixează o “cale de descărcare” a emoțiilor negative spre inimă 
și arborele circulator, care devine aparatul cu rol de paratrăsnet.

Stressul poate: 1) să participe la constituirea BCV, pregătind 
și accelerând debutul acestora; 2) să declanșeze unele 
BCV,adesea ca factor de risc însumat cu alții și 3) să complice și 
să agraveze BCV, putând determina chiar decesul.

Stressul psihic în infarctul miocardic
Există un tip de personalitate cu vulnerabilitate crescută, 

supranumit “colecționer de stressuri", care are o corelație 
ridicată cu prezența BCV și mai ales cu infarcul miocardic (boala 
coronariană). Substratul neuro-vegetativ al colecționarului de 
stressuri este caracterizat de o receptivitate emoțională intensă 
propice producerii “concomitentelor somatice" acolo unde există 
vulnerabilitate de organ. în particular, tipul cu risc crescut 
cardiovascular se remarcă prin nerăbdare, agresivitate, ostilitate 
și sete de răzbunare, toate reprimate și deturnate către interior, 
spre sine.

La nivel de personalitate, acest tip are tendințe egocentrice 
marcate, este orgolios, susceptibil și consideră bunurile și valorile 
pe care le acumulează ca o prelungire a eului său, o extensie a sa 
în lume. Ca atare, el are o afecțiune narcisistă pentru tot ce este 
averea sa, banii, prestigiul, norocul, succesul său profesional sau 
în plan familial și își construiește pe baza acestora sentimentul 
securității (protecției) pe termen lung.

Totodată, acest tip apreciază apropierea de alte persoane 
(investiția sentimentală) ca fiind riscantă și limitativă pentru 
libertatea și securitatea sa. în compensație, face o pasiune 
nevrotică, obsedantă, deseori epuizantă pentru munca sa și 
încearcă astfel să se elibereze de anxietatea crescută în 
raporturile intime. "Colecționarii de stress” au tendința de a se 
suprasolicita, sunt în competiție excesivă cu partenerii și mereu 
obsedați de contabilizarea unor noi și noi reușite. Ambiția care îi 
conduce adesea până la atingerea nivelului incompetenței, 
supramotivația profesională extrinsecă, axată pe câștig bănesc și 
putere sau prestigiu, sunt corelate cu teama de eșec și chiar cu 
sentimentul inferiorității. Tot acest amalgam este “liniștit", calmat și 
compensat printr-o pseudoîncredere alimentată de o fațadă de 
sociabilitate și conformism dus până la rigiditate comportamentală 
și de o sârguință peste puteri.

TTAWA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale poluanților gazoși analizați (dioxid 

de azot, dioxid de sulf, amoniac și fenoli) s-au încadrat pentru 
perioada 7-13 iunie '99 în limitele admise prevăzute de STAS-ul 
de calitate a aerului nr. 12574/ 87. Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona municipiului Hunedoara în data de 7.06.1999 
pentru dioxidul de sulf și fenoli, în data de 10.06.1999 la amoniac 
și la data de 11.06.1999 pentru dioxidul de azot.

Pulberile în suspensie au prezentat pentru perioada menționată 
valori medii care s-au încadrat în limita admisă de 0,15 mg/ mc/ 24 
h la toate punctele de control din județ. Valorile maxime care 
depășesc limita admisă s-au înregistrat pe zona Mintia - Deva la 
data de 9.06.1999 și pe zona Hunedoara la data de 13.06.1999.

Pulberile sedimentabile înregistrează depășirea limitei admise 
de 17,0 gr/ mp/ lună doar pe zona Chișcădaga de 4,66 ori. Raportat 
la perioada anterioară, rezulta o reducere a pulberilor 
sedimentabile pe zona menționată cu 10,8 gr/ mp/ lună.

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 valorile de 
atenție stabilite la depunerile atmosferice și aerosolii atmosferici 
de 200,0 Bq/ mp/ zi și 10,0 Bq/ mc aer, s-au obținut valori medii de 
0,64 Bq/ mp/ zi și, respectiv, 2,12 Bq/ mc la aerosolii atmosferici.

Materiile în suspensie pe râul Jiu, provenite în principal de la 
unitățile de extracție și preparare a cărbunelui, au avut o valoare 
medie de 1410,0 mg/1 și o valoare maximă de 3478,0 mg/1, valoare 
înregistrată la data de 12.06.1999. Față de perioada anterioară, 
se constată o creștere a cantității de materii în suspensie pe râul 
Jiu cu 172,0 mg/1 pentru valoarea medie și cu 17,0 mg/1 pentru 
valoarea maximă.

Din datele primite de la unitățile teritoriale ale RA Apele Române 
a rezultat că în cursul anului 1998 în apele de suprafață cuprinse 
pe teritoriul județului Hunedoara s-a evacuat un volum total de 
466.402 mii. mc ape uzate. Din acest volum 305,781 mii. mc nu 
necesită epurare, reprezentând ape de răcire de la termocentrale 
și care sunt considerate convențional curate. Din volumul de 
160,621 mii. mc ape uzate, care necesita epurare, un volum de 
14,005 mii. mc ape uzate sunt evacuate fără nici o epurare, un 
volum de 70,989 mii. mc ape uzate sunt evacuate, fiind apreciate 
ca insuficient sau necorespunzător epurate și numai 75.626 mii. 
mc de ape uzate sunt apreciate pe baza de analize ca fiind 
suficient sau corespunzător epurate.

Agenția de Protecția Mediului Deva

în consecință, la această personalitate evenimentele de risc 
acut (conflicte, evoluții precipitative) care le pun în pericol 
bunurile, cele care prezintă riscul unui eșec profesional, o criză 
de timp fără ieșire, riscul ruinării aspirațiilor sau al separării de o 
persoană cheie pentru protecția lor, le provoacă trăirea 
pierderii de obiect. Uneori chiar și aspecte neutre în sine sunt 
apreciate și resimțite ca având potențial de amenințare asupra 
persoanei lor. Efectul trăirii (identificării și integrării) pierderii de 
obiect ca pierdere de sine la egocentrici este o tulburare 
emoțională narcisistă, constând în labilizarea (fragilizarea) și 
destrămarea securității psihice și bunăstării interne printr-o 
depresie profundă. Aceste procese psiho-dinamice reprezintă 
riscuri deosebit de mari pentru cazurile potențiale de infarct.

Stressul psihic în hipertensiunea arterială
Stressul psihic este un factor de risc în pregătirea și 

accelerarea hipertensiunii arteriale (HTA), dar poate fi și 
factorul declanșator. Cazul din urmă este acela al debuturilor 
bruște de HTA după un stress major: divorț, decesul 
partenerului sau al unei rude apropiate, conflicte profesionale 
soldate cu sancționare, retrogradare sau trimitere în șomaj, 
lezarea gravă a demnității ș.a.

Cercetările au evidențiat un profil al personalității 
hipertensivului inclus în categoria hiperadaptaților social. Acest 
profil practică soluția reprimării agresivității și furiei de la 
manifestarea în exterior pentru a nu-și compromite adaptarea 
socială realizată prin dependență sau simbioză cu familia și/sau 
șefii de la serviciu, sentimentul de apartenență la microgrup și 
nevoia de ocrotire personală. Impuse inițial în mediul primar de 
socializare (familia de origine), trăsăturile de personalitate ca 
supunerea, pasivitatea și maleabilitatea devin note definitorii ale 
caracterului. Tendința generală a comportamentului este de a 
evita conflictele, de a controla (înfrâna) emoțiile și sentimentele 
proprii, atât cele pozitive cât și cele negative și de a “evada", de 
a se refugia compensatoriu într-o activitate eficientă.

Comparativ cu normotensivii, hipertensivii au o percepție 
alterată a stressului, acceptând suprasolicitările profesionale ca 
fiind lipsite de risc și identificându-se cu activitatea (job-ul). De 
asemenea, ei evaluează eronat conflictele și consecințele lor, 
ambele aspecte determinând acumularea ostilității refulate. 
Neavând altă cale de descărcare în afară, acestea se 
somatizează si se exprimă prin pusee de hipertensiune.

în familiile cu adulți (în special tați) bolnavi de HTA, stressul 
psihic la care sunt supuși copiii, generat de modelul de viață 
familial, grăbește instalarea hipertensiunii arteriale esențiale la 
descendenți, la propriii copii. Astfel, interzicerea manifestărilor 
conflictuale, evitarea confruntărilor verbale, a privirilor directe, 
predominanța comunicării nonverbale (negativă, frustrantă și 
încărcată de falsități), concomitent cu cvasiabsența comunicării 
directe firești, interzicerea jocurilor zgomotoase, supravegherea 
și controlul având ca scop atenuarea stressului adultului 
hipertensiv, funcționează ca agent stressor nociv pentru 
copil. Fiind în contradicție cu natura deschisă, dornică de 
comunicare și participare a copilului, acest model de socializare 
favorizează, pe fondul predispozițiilor ereditare, instalarea HTA 
mai devreme decât perioada la care s-a manifestat boala la 
ascendenți (părinți).

Psiholog loan CRIȘAN

Actualizarea documentelor 
pentru cumpărarea de 

apartamente 
în atenția tinerilor căsătoriți 

Primăria municipiului Deva anunță cetățenii- 
tineri căsătoriți care au depus cereri 
in vederea cumpărării de apartamente 

in blocul 26, str. Dorobanți, să se prezinte 
la Primărie, camera 36, până in data de 

9 iulie 1999, in vederea actualizării 
documentelor existente la dosar.

Informații suplimentare in fiecare zi, 
de luni până vineri, intre orele 8-10 și 14-15 

sau la telefon 213435, int. 144.

rSC Agro Company SRL Sântuhalni^
nr. 123

Angajează:
• instalator apă;
• electrician întreținere. 
Informații la sediul firmei.

VTelefon: 233388_______ _______________J

BANCA DACIA FELIX SA
Sucursala Deva

Anunță pe toți deținătorii de acțiuni 
cumpărate de la banca noastră - Sucursala 
Deva și Filiala Vulcan - să se prezinte la sediul 
BDFdin Deva, B-dul Pi. Băicescu, nr. 34, până la 
data de 26.06.1999, pentru clarificarea situației 
acestor acțiuni, având în vedere și dreptul de 
referință acordat de art. 206 și 211 din Legea nr. 
31/1990 republicată, spre a cumpăra noi acțiuni.

I Conducerea SC METAL0TEX SA Deva^j 

| convoacă Adunarea______Generală I
I Extraordinară a Acționarilor în data de I 
| 05.07.1999, ora 12.00, la sediul societății, j 

I cu următoarea ordine de zi:
| 1. Aprobarea vânzării unor spații | 
I comerciale: I
J 2. Majorarea capitalului social cu j 
I valoarea terenurilor pentru care se dețin j 
| certificate de atestare a proprietății; ; 
I 3. Aprobarea bugetului de venituri și I 
I cheltuieli pe anul 1999; ■
I 4. Diverse.
I în caz de neîntrunire a cvorumului, a | 
| doua ședință va avea loc în data de | 
I 09.07.1999 în același loc, la aceeași oră.J

DAIDIID DIEVA 
S9..3 IFM

Liderul necontestat al audienței radio din Județul 
Hunedoara, radioul cu cea mal mare acoperire (Deva, 
Orăștle, Simeria, Hațeg, Călan, Cuglr, Hunedoara șl 
numeroase alte localități rurale), anunță deschiderea a 
4 posturi de agenți publicitate pentru Deva șl celelalte 
orașe acoperite.

Responsabilitățile postului:
• negocierea șl urmărirea derulării contractelor 

comerciale cu cllenții;
• întocmirea unei baze de date cu cllenții șl potențialii 

cllențl.
Candidatul Ideal va avea:
• abilități de lucru în echipă;
• vârsta cuprinsă între 22 și 35 ani;
• cunoștințe operare PC; *
• experiența nu este necesară.
Veți putea beneficia de un salariu motlvant, bonusuri 

atractive și un mediu tânăr de lucru. Cei interesați sunt 
rugați să trimită un CV la fax: 234490 sau la sediul din 
incinta Liceului Pedagogic.
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