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Situația din Kosovo

Cam toate merg pe dos 
în lumea asta de la o 
vreme, mai ales de când s-a 

ivit tendința de globalizare a 
problemelor și a vieții în 
ansamblul ei. în condițiile când 
călăii, trădătorii și ucigașii sunt, 
în unele situații, tratați ca 
victime, când valorile sunt 
considerate nulități, când 
dictatura este luată drept 
democrație și invers, când 
infractorii și mafioții sunt liberi, 
iar oameni cinstiți se mai 
găsesc prin pușcării este ușor 
de constatat că s-au produs 
mutații de substanță în 
conduita omenirii.

Nu este departe de un 
asemenea "tratament" nici 
situația din Kosovo, iar la orizont 
se mai anunță și alte puncte 
fierbinți pe glob cum sunt cele 
din Siera Leone, Cașmir, Timolul 
indonezian, poate și Liban.

Cu referire directă la ceea 
ce se întâmplă azi în lume îmi 
revine mereu în memorie 
expresia formulată de către 
John Milton potrivit căreia: “Ingrat 
poate fi un om, dar nu rasa 
umană". Deci dacă cuiva i s-a 
pus pata pe cineva, de ce să 
sufere alții de pe urma 
neînțelegerii dintre beligeranți? în 
timpul războiului din Kosovo știm 

cum au evoluat, lucrurile. Ne 
reamintim și despre 
“succesele" nemaipomenite 
înregistrate de forțele aliate ale 
NATO, care după comunicatele 
date au distrus o mare parte din 
armata sârbă. Acum când 
numără tancurile distruse, văd 
că adevărate n-au fost decât 
vreo treisprezece, restul fiind 
machete, adică falsuri din lemn 
(!)• .

în altă ordine de idei este de 
semnalat faptul că parlamentul 
iugoslav a hotărât ca începând 
din 26 iunie a.c. să înceteze 
starea de război, decretată în 
luna martie, în Iugoslavia.

th
Totodată s-a formulat cerința ca 
atacatorii să acorde despăgubiri 
de război celor atacați, ceea ce 
ar fi normal într-o lume normală 
și democrată.

Pe de altă parte însă, sub 
privirile blânde ale aliaților, în 
Kosovo continuă, în numele 
răzbunării, atrocitățile albanezilor 
împotriva sârbilor, fără să se mai 
interpreteze însă că aceasta ar 
fi purificare etnică sau 
catastrofă umanitară. în același 
timp se apreciază că distrugerile 
provocate sârbilor se ridică la 
câteva zeci de miliarde de dolari, 
refacerea țării putând să dureze 
circa 40 de ani.

Pentru a-și încheia însă 
socotelile, care înseamnă și 
căutarea țapilor ispășitori, 
americanii s-au grăbit deja să 
instituie și un premiu de 5 
milioane de dolari pentru 
prinderea criminalilor de război 
din Iugoslavia, inclusiv a lui 
Miloșevici. Cum se vor finaliza 
acțiunile în regiune și cât vor 
mai dura ostilitățile rămâne să 
vedem și mai ales să simțim pe 
propria piele fie prin planul 
Marshal fie prin plata 
despăgubirilor ce ni se 
datorează.

Nicolae TÎRCOB

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
X

Noi donații ale 
Fundației 

“înfrățiți pentru 
Sarmizegetusa”

Județul 
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Vânătorii de 
Munte de la Brad, 

la 30 de ani

Incertitudinile privind privatizarea SC Avicola 
Deva-Mintia s-au risipit

“Drumul este acum 
fără întoarcere”

Interviu in exclusivitate cu dl ing zootehnist 
Marin State, acționar majoritar

- Mulțumindu-vă die ing. 
pentru exclusivitatea 
interviului acordat ziarului 
“Cuvântul liber”, vă rog să 
ne spuneți care sunt 
motivele ce v-au determinat 
să faceți un pas decisiv, 
devenind acționar majoritar 
al SC Avicola Deva-Mintia?

- Opțiunea mea s-a întemeiat 
pe câteva considerente clare, 
în primul rând aș situa faptul că 
am deplină încredere în actuala 
echipă managerială a firmei, în 
frunte cu directorul său, dl loan 
Simion. Apoi, oarecum sunt legat 
sentimental de Avicola, întrucât 
aici mi-am început activitatea ca 
specialist și îi cunosc bine 
potențialul uman și material, cât 
și nevoia de a răspunde 
cerințelor pieței, ale consuma
torilor, având în vedere că un 
principiu sănătos pentru 
avicultură este acela de a nu 

Cea de a cincea promoție de absolvenți 
ai Facultății de Management în Economia 
Turismului și Comerțului Internațional a 
Universității Ecologice Deva și-a luat ieri 
rămas-bm de la cei care i-au călăuzit pe calea 
anevoioasă a unei pregătiri deja recunoscută 
și apreciată pretutindeni.

In cadrul festiv găzduit de sala mare a 
Prefecturii, s-au reunit absolvenți și 
profesori, părinți și reprezentanți ai 
autorităților locale și județene, împărtășind 
cu toții emoțiile inerente unui astfel de mo
ment ce marchează pentru tinerii deveni un 
sfârșit, dar și un alt început de drum. A 
participat, de asemenea, la această festivitate 
ministrul Tineretului și Sportului, Crin 
Antonescu (aflat într-o scurtă vizită în 
județul Hunedoara).

Sărbătoarea de ieri a reprezentat și un 
nou prilej pentru prorectorul universității, 
Sigismund Duma, de a invoca succesele 
dobândite pe parcursul ultimilor ani de către 
absolvenții tuturor promoțiilor facultății, la

locurile lor de muncă, fie în țară, fie în alte 
orașe ale lumii. Performanțe care nu fac 
decât să oblige pe mai departe ca instruirea 
și specializarea tinerilor să se mențină la un 
nivel cât mai ridicat, necesitatea unei calități 
competitivefiind una dintre cerințele de bază 
ale societății, după cum subliniau și 
reprezentanții Ministerului Tineretului și 
Sportului, ai Prefecturii, Consiliului 
Județean, Primăriei locale și Corpului 
profesoral al facultății (mai puțin al 
studenților, care de această dată n-a fost 
invitat la cuvânt).

Totuși, șefa actualei promoții de 
absolvenți, Petronela Busuioc, ne-a 
mărturisit că este foarte mândră că termină 
această facultate, ai cărei profesori au 
reușit să facă să se adeverească pentru 
studenți cuvintele înțeleptului: “să fii 
propriul tău profesor, cel mai aspru și cel 
mai bun ”.

Georgeta BÎRLA

produce pe stoc. Având o 
oarecare experiență anterioară 
în domeniul privatizării și o serie 
de cunoștințe de specialitate 
dobândite după un stagiu în 
America, am învățat bine să aplic 
în practică principiile după care 
trebuie să nu lucrezi cu credite 
neperformante și să mergi în 
afaceri step by step, adică pas 
cu pas pentru a nu da greș.

- Cum ați devenit 
acționar majoritar?

- După publicitatea de 
licitație am depus oferta la FPS 
București (Avicola Deva-Mintia 
fiind cotată în rândul societăților 
comerciale mari), precum și 
garanția de participare pentru 
pachetul de 70,01 la sută scos 
la vânzare de către FPS.

A consemnat
Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 8) o

Este știut faptul că în toată 
istoria sa milenară poporul 
român a respectat oștenii țării. 
Cu atât mai mult, societatea 
noastră modernă este datoare 
să așeze la loc de onoare 
armata - principala forță de 
apărare a statului național.

în vederea bunei organizări 
a armatei române, în anul 1916 
a fost înființat primul Corp al 
Vânătorilor de Munte. Acesta 
s-a acoperit de glorie în timpul 
primului război mondial și mai 
ales în luptele din anii 1919- 
1920 de pe Valea Crișului Alb și 
a Mureșului împotriva 
invadatorilor maghiari, care nu 
recunoșteau hotărârea istorică 
a Marii Adunări Naționale de la 
Alba lulia din 1 Decembrie 1918 
de unire veșnică a 
Transilvaniei cu România.

în timpul celui de-al doilea 
război mondial, vânătorii de 
munte din garnizoana Brad, 
conduși de neînfricatul erou - 
generalul Leonard Mociulschi, 
și-au făcut datoria luptând atât 
pe frontul din Est, cât și pe cel 
din Vest.

4

După cel de-al doilea 
război mondial, la “indicația" 
puterii sovietice de la Est, 
aceste trupe de elită ale 
vânătorilor de munte au fost 
desființate. Munții Apuseni au 
rămas fără nici un vânător de 
munte, deci fără apărare!

De-abia după invadarea 
Cehoslovaciei, din 21 august 
1968, de către fosta Uniune 
Sovietică și aliații ei, cu 
excepția României (I), 
autoritățile de atunci de la 
conducerea țării și-au dat 
seama de lipsa vânătorilor de 
munte, cât și de necesitatea 
lor. De aceea, la începutul 
anului 1969 au fost înființate 
câteva unități de vânători de 
munte, printre care și cea de 
la Brad. De la apariția sa și 
până azi unitatea a fost un 
model de instituție publică,

Prof. Viorel VULTURAR, 
căpitan (r) al Armatei 

Române, primarul 
comunei Buceș

(Continuare în pag. 8)
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J&L, Venind în întâmpinarea solicitării clienților băncii
W BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR

* o

prelungește emisiunea privind constituirea de DEPOZITE de către 
persoanele fizice, cu umiătoarele termene și dobânzi

- pe două luni, cu DOBÂNDA FIXĂ de 78% pe an
- pe patru luni, cu DOBÂNDA FIXĂ de 80% pe an 

•Valoarea minimă a unui depozit este de 1.000.000 lei
• La depozitele de patru luni, dobânda se va vira lunar în contul 
curent, urmând a fi pusă la dispoziția depunătorului

Deva, B-dul Decebal, bl. 8
Program de lucru: luni-vineri: 8 - 18 • sâmbăta: 8-12

Membrii Fundației 
olandeze “înfrățiți pentru 
Sarmizegetusa” sunt deja o 
prezență familiară printre 
cetățenii comunei. Aproape că 
s-a statornicit o tradiție ca ei 
să vină în fiecare an aici, cu 
diverse ajutoare umanitare, fie 
pentru școală sau grădiniță, fie 
pentru dispensarul medical ori 
pentru alte instituții. In cei nouă 
ani de la înființarea fundației 
valoarea materială a acestui 
sprijin consecvent se ridică la 
peste un milion de mărci, după 
evaluarea făcută de 
președintele și inițiatorul 
fundației, Jan vani Veer.

De această dată, donațiile 
fundației din Akkrum (estimate

BFÂR8IVDB

^Aniversare Radio 
COLOR Hunedoara

Radio COLOR Hunedoara 
aniversează astăzi doi ani de 
emisie neîntreruptă pe 92,1 
FM. Evenimentul va fi marcat 
de o serie de manifestări 
artistice (decernarea premiilor 
Radio COLOR, spectacole, 
concursuri, discotecă), ce se 
vor desfășura, începând cu

Redistribuirea candidaților 
clasei a IX-a în licee

în urma admiterii (cu sau 
fără examen) în liceele și 
grupurile școlare din județul 
nostru, în nu mai puțin de 22 
de unități școlare au rămas 
locuri disponibile pentru 
candidații clasei a IX-a 
respinși la examenul de 
admitere. Conform așteptă
rilor, preciza inspectorul 
general adjunct al Inspec
toratului școlar județean 
Simion Molnar, liceele cu 
prestigiu din județ și-au 
onorat numele, înregistrând 
o concurență apreciabilă 
(cum e cazul Colegiului 

/a peste 10.000 de mărci) s- 
au îndreptat în cea mai mare 
parte spre grădinița din 
Sarmizegetusa; în curtea 
acesteia a fost construit un 
atractiv și cochet spațiu de 
joacă, a cărui inaugurare a 
avut loc într-un cadru festiv, 
cu două zile în urmă. Cu acest 
prilej a fost dezvelită și o 
placă purtând inscripția 
“Nelly’s Oanset" (“începutul 
lui Nelly” - educatoarea de- 
aici, Cornelia Macra), care 
marchează practic o nouă

A consemnat
Georgeta BfRLA

(Continuare in pag. 8)
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ora 12,00, la Casa Albă și la
Motelul din Cinciș. (G.B.)

Farmacii de 
srviciu

La finele acestei 
săptămâni va fi de gardă în 
Deva farmacia “Terapia" din 
strada I. Creangă, nr.29.

La Hunedoara va fi 
deschisă, în zilele de 26-27 
iunie, farmacia “Aura San”, 
situată în zona Complexului 
"Dunărea", telefon 713166. 
(E.S.)

Național “Decebal” Deva 
sau al Liceului de Infor
matică Petroșani), în timp 
ce altele au avut foarte 
puțini elevi înscriși, ținând 
seama mai ales de cifrele 
prevăzute în planul de 
școlarizare. Acestea însă 
vor putea fi “rectificate” 
astăzi, când are loc 
redistribuirea celor 
respinși de la liceele cu un 
număr mare de candidați, 
conform metodologiei în 
vigoare, în ordinea 
descrescătoare a mediilor. 
(G.B.)
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Sâmbătă
26 iunie
TVR1

9.05 Unde este Wally? 
(d.a) 11.00 întâlnirea de 
sâmbătă 13.00 A doua 
alfabetizare 13.30 Ecranul
14.30 Turnul Babei 16.30 
Sarabanda 17.20 Express 
muzical 19.00 Teleenciclo- 
pedia 19.50 Săptămâna 
sportivă 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Surprize, surprize
22.30 Farmece (s) 23.25 Mai 
introduceți o fisă (co. SUA 
1973)

TV R 2
8.00 Tenis Marele Turneu 

Internațional de la 
Wimbledon (rez. zilei a 5-a/ 
r) 9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 10.30 Documente 
culturale 11.20 Marea 
cruciadă (SF SUA ’94) 12.50 
Rima și rațiunea (do) 14.00 
Trei familii (s, ep. 25) 14.45 
Miniaturi muzicale 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Cântecul 
amintirii, amintirile

^cântecului... 18.00 Serial de

Duminică
27 iunie
TVR IB

8.30 Mica Sirenă (d.a) 9.05 
Kiki Riki Miki (mag. pentru 
copii) 9.30 Arca lui Noe 11.00 
Viața satului 14.00 Știri 14.30 
E șansa ta! (div.) 16.30 
Sarabanda 17.30 Super gol- 
show 18.00 Star Trek (s, ep. 
18) 19.00 Camera ascunsă 
19.25 Aproape perfect (s, 
ep. 15) 19.50 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Hornblower: Broaștele și 
homarii (f.a. Anglia 1988, ul
tima parte) 22.40 Vizitatorul 
(s)

TVR 2
8.30 Să stai acolo (do, p. 

I) 9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 9.30 Arca lui Noe 10.30 
Integrale Patrick Bruel, 
France Gali 11.30 TVR lași 

l14.00 Trei familii (s, ep. 26)

Luni
28 iunie

TVR I
12.05 Căsuța din prerie 

(s/r) 13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.10 Sunset 
Beach (s, ep. 476) 19.00 
Jumătatea ta 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Preotul și 
cârciumărita (s, Anglia 
1995, ep. 6) 21.50 Teatrul TV 
prezintă: „Stâlpii socie
tății” 22.40 Călător în Țara 
Eclipsei (ep. 7) 23.10 Jurnal 
de noapte. Sport 23.25 
Scena

TVR 2
12.00 Marele Turneu 

Internațional de la 
Wimbledon (rez. zilei)
13.15 Rebelul (s) 15.11) 
Limbi străine. Engleză 
16.00 Grecia (s, ep. 77)
16.45 Santa Barbara (s) 
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Portrete în acvaforte

K__________________________ 

călătorii 18.55 Filmele 
săptămânii 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 
Clepsidra cu imagini 20.30 
Teatru TV:,,Sub clar de 
lună” 22.40 Judo Liberty 
Oradea - Istanbul

ANTENA 1
9.30 Poveștile prietenilor 

mei 11.00 Secolul XX „Vox 
Scandal” (do) 12.00 Legea lui 
Burke (s, ep. 18) 13.00 
Constelația cinema (mag.) 
14.00 Burlacul (s, ep. 20) 14.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 37) 
15.00 Noi suntem îngeri: S-a 
ales praful (f.a. coproducție 
’96) 17.00 Pe cont propriu (s, 
ep. 38) 17.50 Fashion Club 
18.00 Leonela (s, ep. 49) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete (div.) 20.00 Un act de 
conștiință (thriller SUA 1997)
21.45 Observator 22.00 Pre
tender (s, ep. 56) 23.00 
Bancnota de un milion de lire 
sterline (SUA).

PRO TV
9.00 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 29) 11.00 
ProMotor 11.30 Audiență

14.45 Miniaturi muzicale
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 
15.35 Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 76) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Un secol de 
cinema: Martin Scorsese 
(do) 18.25 Timpul trecut 20.00 
Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmania (mag. sportiv)

ANTENA 1
8.15 Contele de Monte 

Cristo (d.a) 9.00 Teo și 
Mircea Șou 12.15 Un întârziat 
la Time (co. Anglia 1966) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Leonela (s, ep. 
50) 19.00 Observator 20.05 
Capcanple extazului (thriller 
SUA 1992) 23.00 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV
8.00 Piticfi din mușuroi 

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

20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 56) 22.00 Diavolul în 
școală (f.a. Franța 1997)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Sâmbete și zâmbete (r)
12.30 Sparks (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda (s, 
ep. 62) 14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 66) 16.10 Luz 
Maria (s, ep. 37) 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s, ep. 51, 52) 
19.00 Observator 20.30 
Pericol iminent (s, ep. 36) 
21.20 Raven (s, ep. 13) 22.15 
Observator 22.45 Corbul alb 
(SUA)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Wyatt Earp 
-Justițiarul Vestului Sălbatic 
(f/r) 13.00 Știrile PRO TV
15.30 Ștrengărită (s) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 

națională (talkshow) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 Susan (s, 
ep. 16)13.35 Bebe (s,ep.24) 
15.00 Babylon 5 (s, ep. 6)
15.45 Buffy, spaima 
vampirilor (s) 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Profashion 
(mag.) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 21) 19.30 Știriie PRO 
TV 20.00 Rețeaua (s, ep. 17) 
21.00 Expertul (s, ep.17) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Poștașul sună întotdeauna 
de două ori (dramă SUA 1981)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.30 
Trandafirul roșu din Cairo (r) 
16.00 Guadalupe (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor (s) 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s, rezumatul 
săptămânii) 21.15 Minciuna 
(s, ep. 86) 22.00 Milady (s) 
23.00 40° la umbră (dramă 
SUA/Anglia 1975)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s) 

13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Ministerul comediei 15.00 
Marele Premiu de Fomula 1
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 22) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 43) 
21.00 Wyatt Earp - Justițiarul 
Vestului sălbatic (w. SUA 
1994)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s, 2 ep.) 
16.00 Guadalupe (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor (s) 19.30 
Jackie Collins: Hollywood 
20.00 Poirot (s) 21.15 
Minciuna (s, ep. 87) 22.00 
Milady (s) 23.00 O altfel de 
iubire (f. romantic SUA 1963)

• 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) 12.00

Știrile PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 21) 18.15 
Inimă de țigancă (s, ep. 23)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Stare de urgentă (dramă 
SUA 1994) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
48) 23.00 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
O altfel de iubire (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Minciuna 
(s, ep. 88) 22.00 Milady (s) 
23.00 Viața lui Brian după 
Monty Python (co. Anglia 
1979)

PRIMA TV
9.00 Capsula de oxigen 

13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 19.00 Camera

10.30 Malcolm și Eddie (sp 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin 14.00 
Jerry Springer Show 14.30 
Călătorii în lumi paralele (si
15.30 Dosarele Y 16.30 Mo
tor Plus 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 Vi
per (s, ep.62) 20.00 Sliver 
(thriller SUA 1993)

HBG>
10.30 Războiul fiarelor fs) 

11.00 Dragă, am micșoiat 
copiiil (s) 11.45 Trezirea lui 
Horton (f. familie SUA 19S 7)
13.15 Beverly Hills Cop III 
(f.a./co. SUA 1994) 15.00 
Concert Janet Jackson
16.45 Bogus (co. fantastiscă 
SUA ’96) 18.45 Tatăl miresei 
2 (co. SUA ’95) 20.30 Un 
admirator fanatic (dramă 
SUA 1996) 22.30 Ostaticii 
ostili (co. SUA 1994)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 "Ghici cine 

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

Legături de familie (sp
12.30 Povești de iubire
14.30 Un alt fel de înger (co. 
SUA 1996) 16.00 Inimi 
înflăcărate (dramă SUA ’92)
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Viper (s, ep. 63) 20.00 
în cadență (dramă SUA 1991) 
22.00 Frasier (s)

HD®
1Q.00 Dragoste de 

vrăjitoare (f. fantastic Fr. 
’97) 11.45 Obsesia (dramă 
SUA 1995) 14.30 Sabrina 
(co. romantică SUA 1995)
16.45 Suspiciune (thriller 
SUA 1991) 18.30 Puterea 
(thriller SUA ’97) 20.30 
Metro (f.a SUA 1997) 22.30 
Graba strică treaba (co. 
romantică SUA 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena ________________________ z 

ascunsă (div.) 19.3Q Viper 
(s, ep. 64) 20.20 Brooklyn 
South (s) 21.15 Dosarele Y
22.10 Real TV 22.20 Știri

HB®
10.00 Un puști la curtea 

lui Aladdin (f.a SUA1997)
11.30 Războiul fiarelor (s) 
12.00 Mr. Jones (dramă 
romantică SUA 1993) 
14.00 Cei trei Ninja (f.a 
SUA 1994) 15.30 Foamea 
(s) 16.00 Turnul terorii (f.a 
SUA 1997) 17.30 Casino 
(dramă SUA 1995) 20.30 
Hugo și Floyd (co. SUA * 
1996) 22.00 Jaful (thriller 
SUA 1996) 23.45 Dr. Jekyll 
și dna Hyde (co. SUA 1994)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

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

netescep
Perioada 26 - 2B iunie

Z> BERBEC
Nu vă gândiți la serviciu, 

faceți un program cu partenerul 
ca să vă simțiți bine amândoi. 
Duminică totul merge mai bine, 
sunteți fericiți, primiți niște rude 
care vă dau o veste plăcută, 
începeți săptămâna în forță, 
lucru pentru care meritați laude. 
Nu cumpărați decât strictul 
necesar căci nu e momentul să 
cheltuiți necugetat.

3 TAUR
Cu răbdare, depășiți toate 

greutățile mai puțin divergențele 
cu partenerul. Atracția sexuală 
are o putere irezistibilă asupra 
dv, duminică. La fel de 
importante în relația cu 
partenerul sunt înteligența, 
empatia și iubirea. Luni, astrele 
vă pregătesc surprize plăcute. 
Cineva vă răvășește amintirile 
unei iubiri trecute. E un secret 
doar al dv, pe care partenerul e 
bine să nu-l știe.

O GEMENI
Nu vă implicați în tranzacții 

financiare importante, dar nu 
strică să vă informați. 
Doamnele sunt mai echilibrate și 
mai răbdătoare cu cei dragi. 
Duminică majoritatea nu aveți 
nimic important de făcut, vă 
dedicați odihnei și hobby-urilor. 
Munca de rutină vă plictisește, 
aveți nevoie de îndeletniciri noi. 
Dar această dorință nu se 
realizează imediat. Nu fiți 
risipitori.

O RAC
Doamnele ar fi fericite dacă 

și-ar accepta partenerii așa 
cum sunt fără să încerce să-i 
educe mereu. Duminică, bărbații 
nu caută conflictele cu 
lumânarea, dar nici nu trec cu 
vederea ceea ce nu le place. 
Lucrurile ascunse ies la 
suprafață și ar trebui 
soluționate acum. Nu începeți 
lucruri noi, luni. Urmați ideile 
financiare ale Berbecilor și 
Gemenilor.

O LEU
Leii tineri sunt mai echilibrați 

și siguri de sine. Vă 
interesează armonia în familie 
mai mult decât banii și luxul. O 
schimbare neprevăzută și 
inconvenabilă - duminică, 
încercați să evaluați cât mai 
obiectiv situația. Luni aveți o zi 
bună mai ales profesional. Dar 
ziua e ideală și pentru afaceri.

O FECIOARĂ
Doamnele au în față o 

perioadă plină de succese și 
bucurii. Simțiți schimbarea cum 
totul merge mai ușor și mai 
rapid. Duminică pentru tinere se 
poate ivi despărțirea de vechi 
prieteni. O dragoste aflată la 
început ar trebui ținută secretă 
și față de cele mai bune 
prietene. Zi tensionată luni, dar 
dacă vă folosiți energia pentru 
un scop important va fi bine.

O BALANȚĂ•
Fiți atenți la orice mișcare și 

acceptați locui secund într-o 
întrecere. Gelozia, care vă 
otrăvește, lăsați-o altora.
\____ ____________  

Duminică ratați unele șanse, 
dar nu fiți triști că vor fi și 
altele. Din motive bănești nu 
vă înțelegeți cu partenerul, 
care luni are nevoie de 
ajutorul dv. Rugați-I să vă 
spună problemele lui și 
sprijiniți-l cu tot ceea ce puteți.

O SCORPION
începeți să preluați 

controlul afacerilor și al vieții 
de zi cu zi și e bine. Bani» 
neașteptați vă scot din impas. 
Doamnele se pot aștepta la 
schimbări în bine duminică, în 
toate domeniile. Ascultați-vă 
instinctul și fiți curajoși. Luni 
norocul nu vă surâde așa că 
fiți prevăzători. Probleme pot 
apărea din cauza copiilor, a 
banilor. Nu mergeți la 
restaurant, nu dați sfaturi, nu 
jucați jocuri de noroc și nu 
conduceți.

O SĂGETĂTOR
Persoana pe care doriți 

s-o cuceriți rămâne impasibilă 
la farmecele dv dacă nu 
sunteți convinși de farmecul 
dv. Contacte interesante, cu 
succese profesionale, se 
prefigurează duminică. Cei 
născuți înainte de 27 
noiembrie pot avea chiar 
parte de schimbări 
spectaculoase. Luni, situația 
profesională și viața 
personală înregistrează o 
întorsătură pozitivă. E 
momentul proiectelor pe 
termen lung.

O CAPRICORN
Uitați pentru un timp de 

muncă și dormiți bine, 
călătoriți. Amânați problemele 
materiale. Duminică, optimismul 
și avântul vă ajută să treceți 
peste obstacole, să rezolvați 
ușor problemele sentimentale. 
Probleme materiale apar din 
cauza partenerului sau 
copiilor, dar nu vă afectează1 
stabilitatea. Aveți încredere și 
intrați în afaceri, veți primi și 
vești bune în acest sens.

O VĂRSĂTOR
Monotonia muncii de 

acasă vă indispune. încercați 
să vă convingeți partenerul 
să colaboreze prin modalități 
mai bune decât cearta. 
Duminică aveți multe lucruri 
importante de rezolvat și 
sunteți distrat și temător. 
Noroc că vă sprijină 
partenerul în soluționarea lor. 
Pentru doamne, luni e a zi 
foarte bună la serviciu dar și 
în dragoste. Dar să nu-și 
forțeze norocul!

O PEȘTI
E o perioadă a extre

melor: ba vreți să mântuiți 
lumea, ba nu puteți nici să vă 
îndepliniți sarcinile proprii. Fiți 
atenți la aprecierile făcute 
gesturilor partenerului. Du
minică vă preocupă sănă
tatea unor rude. Puteți avea 
de a face cu persoane care 
vor fi nedrepte cu dv. Temei
nici și chibzuiți, luni vă con
centrați serios asupra unui 
lucru a cărui valabilitate se va 
confirma în timp.

____________/
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Sancțiuni pentru cei ce 
încalcă normele

Printr-o Hotărâre a Consi
liului Județean Hunedoara la 
începutul anului 1999 s-a a- 
probat impunerea de tarife 
pentru transporturile agaba- 
ritice și/sau cu tonaj pe osie 
ce depășesc sarcinile admise 
pentru drumurile publice.

Tarifele prevăzute în HCJ 
Hunedoara sunt în concor
danță cu normele republicane 
stabilite prin reglementările 
Ministerului Transporturilor și 
ale Administrației Naționale a 
Drumurilor, care sunt abilitate 
prin lege să facă politica în 
domeniul drumurilor la nivel 
național.

Inspectorii de specialitate 
din cadrul Direcției de Admi
nistrare și Exploatare a Dru
murilor din cadrul CJH au înce
put să efectueze controale pe 
drumurile județene pentru de
pistarea și impunerea la plată a 
acelor transportatori care de
pășesc limitele admise prin lege 
pentru gabarite și tonaje.

Limitele admise au fost 
publicate în presă, respectiv 
în ziarul “Cuvântul liber" în

Pentru continuarea lucrărilor la Palatul Administrativ

Nouă asociere a Consiliului Județean
Recent, printr-o Hotărâre a Consiliului Jude

țean, s-a aprobat asocierea Consiliului cu Casa 
județeană de asigurări de sănătate Hunedoara- 
Deva. Scopul acestei asocieri este continuarea 
execuției lucrărilor la corpul A2 al obiectivului de in
vestiții „Palat Administrativ al județului Hunedoara.”

Această Hotărâre vine în urma rezilierii con
tractului încheiat între Consiliul Județean și SC Tim 
SA Cluj-Napoca. în calitate de beneficiar la corpul

A2 al investiției, respectiva societate nu și-a onorat 
obligațiile contractuale față de Consiliul Județean.

Nota de fundamentare a acestei Hotărâri arată 
că, prin semnarea acesteia, se vor asigura con
dițiile de finanțare și punere în funcțiune a corpului 
de clădire A2 cu destinația de sediu propriu - 
birouri pe toată durata existenței construcției.

Execuția lucrărilor este contractată cu antre
prenorul general SC Condor SA Deva. (V.N.)

i Expoziție de icoane pe sticlă
I In perioada 21-24 iunie, ne 
| informează prof. Nicolae Iga, 
. directorul Clubului copiilor din 
I Brad, la Casa de Cultură Brad 
| a fost organizată de către 
^Clubul Copiilor din localitate o

BNR CUMPĂRĂ ZILNIC CIRCA 8-10 MILIOANE DE DOLARI DE PE PIAȚA VALUTARĂ INTERBANCARĂ
Banca Națională a Româ

niei a cumpărat, zilnic, din a 
doua parte a lunii iunie, în medie, 
circa 8-10 milioane dolari de pe 
piața valutară interbancară.

De două luni și jumătate, 
oferta de valută este siste
matic mai mare decât cererea, 

luna mai a.c., pagina de publi
citate. Astfel inginerii Călin 
Betea, Marius Tomoescu și 
Victor Doană, inspectori de 
specialitate în domeniul con
strucțiilor de drumuri și poduri,

în atenția 
transportatorilor

al administrării și exploatării 
acestora, au efectuat con
troale pe DJ Hunedoara - Te- 
liuc - Ghelari, DJ Deva - Păuliș 
- Chișcădaga în zilele de 16 și 
17 iunie a.c. și vor continua 
acțiunea de verificări pejDJ 
(Orăștie), DN 7 (Căstău) și DJ 
Bejan - Brănișca - Ilia.

Transportatorii depistați 
că vor avea gabaritele depă
șite (lungime, lățime, înălțime), 
respectiv sarcina pe osie de 
7,5 t pe drumuri nemoder
nizate și 8,5 t pe drumuri mo
dernizate, vor fi avertizați, 
urmând ca începând de săp
tămâna viitoare să se aplice 
amenzile prevăzute.

expoziție de icoane pe sticlă cu 
tema „Creștinismul în viziunea 
copiilor”, expoziție ce a pre
zentat un număr de 54 lucrări 
realizate în cadrul cercului de 
pictură pe sticlă condus de 

acest lucru datorându-se in
trărilor de capital și îmbună
tățirii balanței comerciale, care 
se manifestă prin reducerea 
importurilor.

în prima parte a lunii iu
nie, BNR a atras de pe piață 
circa 50 milioane dolari.

Amenzile, cu valori destul 
de mari, de ordinul milioa
nelor de lei, se vor aplica a- 
celor transportatori care ști
ind că depășesc limitele ad
mise nu se prezintă la admi
nistratorul drumului pentru a 
declara gabaritele și tonajele 
și a plăti tarifele proporțio
nale cu uzura accentuată pe 
care o produc.

Banii încasați din aceste 
tarife se regăsesc în bugetul 
județului alocat pentru între
ținere, reparare și modernizare 
a drumurilor publice.

Sperăm să găsim înțele
gere din partea publicului și a 
utilizatorilor drumurilor publice 
în sensul că măsurile luate vin 
în înfăptuirea interesului public 
general, acela de a avea dru
muri de calitate și de a avea 
mijloace financiare adecvate în 
vederea înfăptuirii acestui de
ziderat.

tng. Ștefan Ajtay,
directorul Direcției de admi

nistrare și exploatare a drumu
rilor din cadrul Consiliului jude
țean Hunedoara

către dl Mihai Blânda. La ver- . 
nisajul expoziției au participat ■ 
elevi, părinți, cadre didactice, alte | 
personalități ale orașului. Pe ■ 
parcursul celor 4 zile, alte zeci 1 
de elevi și părinți au vizitat ex- | 

poziția, unică în felul său până la i 
această dată în oraș. (M.B.)

Vasilescu a menționat că 
BNR “cumpără rațional”, în 
sensul că urmărește două 
obiective: încadrarea în pro
gramul monetar și echili
brarea cererii cu oferta de 
valută.

“BNR nu urmărește nivelul

W7FWO^7//®0W/
Eminescu să ne 

judece...
La recenta aniversare a 110 

ani de la trecerea în eternitate a 
poetului nepereche Mihai Emi
nescu, la statuia sa din parcul 
de la poalele Cetății Devei ci
neva a săvârșit un frumos gest, 
așezându-i pe frunte o coroniță 
și la picioare o coroană de ga
roafe roșii. Nimeni însă nu s-a 
gândit să repare și soclul de pe 
care ne privește prin vreme ge
niul poeziei românești, soclu 
urât și murdar, descompletat 
din toate părțile de plăcile de 
marmură care-l încadrau. Con
damnabilă indiferență. Poate 
vreun expozant de la 
"Marmodev", sau altcineva, se 
va gândi și la un minim demers 
cultural, reparând cu materiale 
corespunzătoare soclul statuii 

w uJfci ' X
Magazinul “Jiul" din

l •>- Petroșani.
< Foto: Traian MÂNU j

cursului de schimb", a sus
ținut Vasilescu.

De la începutul lunii, cur
sul leu/dolar a fost destul de 
stabil, evoluând, în cea mai 
mare parte a timpului, între 
15.700-15.800 lei/dolar. Vi
neri, datorită unei creșteri 

marelui poet român din parcul 
Devei.

De avem sau nu dreptate, 
Eminescu să ne judece...

Starea 
dezastruoasă a 

drumurilor
La mai multe solicitări ale 

unor primari și lideri de sindicat 
minieri din Valea Jiului adresate 
ministrului Transporturilor, Traian 
Băsescu, de a-i ajuta în repa
rarea unor drumuri locale, acesta 
le-a răspuns:

- îmi dau seama că rețeaua 
drumurilor locale din țara noastră, 
care însumează 56.000 de kilo
metri, de trei ori mai mult decât 
cea a drumurilor naționale, se află 
într-o situație dezastruoasă. 90 la 
sută dintre ele sunt la stadiul de 
drumuri de pământ, pe care, atunci 
când plouă, nu se mai poate cir- 

speculative, BNR a fost nevoită 
să intervină pe piață, prin 
vânzare de valută, pentru a 
preveni o depășire a cursului 
de 15.900 lei/dolar. Luni s-a 
înregistrat o creștere la 15.810 
lei/dolar, dar a urmat imediat o 
scădere la 15.706 lei/dolar. 

cula nici cu căruța. Pentru repa
rarea lor, inclusiv în județul Hu
nedoara, sunt necesare programe 
etapizate în 3-5 ani deoarece ne
cesită mari eforturi financiare.

16 iulie - un nou 
termen în procesul 

Stoenești
în data de 18 iunie a.c. a 

fost programată la instanța de 
judecată din Caracal audierea 
celor patru lideri sindicali minieri 
din Valea Jiului inculpați în eve
nimentele de la Stoenești din 
luna februarie a.c. S-au pre
zentat Romeo Beja, Dorin Loiș și 
Sterian Casapu. Miron Cozma 
nu s-a prezentat pe motiv că are 
alte procese în București. Vii
torul termen de judecată a fost 
programat pentru data de 16 
iulie, deși avocații liderilor sin
dicali au cerut amânarea pro
cesului până după vacanța jus
tiției (19 iulie -19 august).

Dumitru GHEONEA

Film și 
scenariu - pe 

primul loc

La Festivalul - instruire a 
cinecluburilor de la 
Muntele Băișorii - Cluj, membrii 

cercului de profil de la Palatul 
Copiilor Deva ^.-au bucurat de 
aprecieri deosebite. Unul din 
cele 2 filme Tv prezentate, “O 
zi de Paști”, a fost considerat 
cel mai bun din festival, 
obținând locul I. La concursul 
ad-hoc de scenarii cu un 
început dat, tot devenii au 
ocupat locul I, obținând premiul 
de 250.000 al ziarului “Ade
vărul” Cluj. Grupul de copii 
deveni, care au realizat aceste 
performanțe, a fost apreciat în 
special pentru cunoștințele 
sale tehnice.

Fără a avea timp să se 
bucure de succese ori să se 
odihnească, membrii foto - 
cineclubului de la Palatul Copi
ilor Deva s-au apucat imediat 
de treabă pentru a se putea 
prezenta cu fruntea sus la o 
altă manifestare la care au 
fost invitați. Este vorba despre 
Festivalul internațicTnal “Niște 
țărani" de la Rîmnicu Vâlcea, 
organizat de fundația cu 
același nume condusă de 
Dinu Săraru și având tematica 
“Ecologie și etnografie”. 
Succes! (V. ROMAN)
\_ _________ ✓

z—— —------
ign seara aceea de 

/g iunie din preajma 
solstițiului de vară, în sala 
festivă lumina zilei a stăruit 
mult după ora 20. De peste 
două ore se înălțau aici a- 
corduri muzicale și nimeni - 
nici părinți, nici copii, nici 
dascăli - nu părea grăbit. 
Dimpotrivă. Ochii înrourați 
de emoții erau îndreptați 
spre pianul la care elev și 
dascăl cântau. “Muzica es
te oglinda sufletului ome
nesc. Ea pornește din inimă 
și se adresează inimii.” Dna 
prof. Elena Tămășan a 
simțit nevoia să amintească 
acest dicton enescian 
pentru că, în seara aceea, 
așa a fost: muzica pornea 
din inimă de copii și se 
cuibărea în inimă de pă
rinte. “Datorăm bucuria a- 
cestei seri doamnei profe
soare Tămășan, recunoaș
te, emoționată, dna Breazu, 
mama Lidiei” - eleva care 
ne-a copleșit cu talentul în 
interpretarea unui ales re
pertoriu.

•—------------ -- ---------- --------------

Aceai oglliiiridlai ai suifletuilluiii
De peste 13 ani dna 

prof. Elena Tămășan pre
gătește copiii în cercul de 
educație muzicală și pian 
de ia Clubul "Construc
torul” al Sindicatului liber 
de la SC Condor SA din De
va. Sunt copii ai construc
torilor (și nu numai ai lor) 
care frecventează cercul 
săptămânal, învățând mu
zică. Multe alte cercuri s-au 
risipit după decembrie ’89, 
dar dna Tămășan, depășind 
multe obstacole, a reușit 
să-l mențină pe cel de edu
cație muzicală și să-l facă 
viabil. Au sprijinit-o, desi
gur, sindicatul, consiliul de 
administrație al societății 
“Condor”, părinții care n-au 
vrut să-și lipsească fiii de o 
educație muzicală atât de 
necesară. De două ori pe 
an ■ iarna și vara - dna Tă
mășan invită părinții co

piilor pe care-i instruiește să 
le prezinte crâmpeie din 
munca ior.

Așa a fost și duminica a- 
ceea de Cireșar. Spectaco
lul, care s-a prelungit mult 
peste două ore, a fost des
chis de Bianca Corina Ma
rin, drăgălașa de 5 ani și 
jumătate pe care au urmat-o 
frățiorii mai mari - veselul 
Alexandru Ciotloș (d. a II-a, 
Șc. gen. nr. 1) cu “Dansul 
ursuleților”, Adela FUip (d. a 
H-a “Andrei Șaguna’j cu un 
“Mic vais” și "Joc de doi", 
Andrei Doboș (d. a III-a, Șc. 
gen. “A. Șaguna’j cu “melo
dii” din Rapsodia / de Geor
ge Enescu, cei de dasa a IV- 
a - Emil Stoica, Alex. FUip, 
Raiuca Dubar, ca să se simtă 
cum cresc pretențiile inter
pretative o dată cu cei de ci. 
a VI-ar Coste!Avrămescu, 
Simina Stoica, Alexandru

Uică care au “venit” cu 
piese la 4 mâini, cu vechi 
melodii franceze. Cei de ci. 
a Vil-a - Lidia Breazu, Răz- 
van Rugescu - și-au etalat 
talentul prin studii și vechi 
melodii, iar Alina Florea și 
Anca Pasere (ci. a Xl-a) în 
piese ca “Promenadă”, 
“Marea albastră”, "Dunărea 
albastră".

Partea a doua a spec
tacolului a oferit piese vo
cale și piese interpretate ia 
4 mâini. Au fost momente 
în care Bianca, Andrei, 
Costei, Raiuca, Alexandru, 
1, 2 și 3, frații Emil și Si
mina și-au dovedit talentul 
în melodii de Enescu, Chi- 
rescu, Botez, Mozart, Dia
bet! i ca apoi Lidia, Alina și 
Anca să ne umple sufletele 
de lumină cu “Serenada" 
de Brahms, “Cântecul nop
ții” sau cu piesa religioasă 

“în Domnul nu e Nord și 
Sud”. Invitata serii - Corina 
Ocoș din ci. a IX-a a Lie. de 
arte “S. Toduță" - a dat mă
sura talentului în “Cântec 
de leagăn” de Schubert. 
Corina a adus celor mici și 
un mesaj de încurajare din 
partea fratelui ei, Călin, fost 
membru ai cercului de edu
cație muzicală și pian de- 
vean, care în curând va în
cheia primul an de studen
ție la conservator, unde a 
intrat cu nota maximă.

Dar câți dintre foștii în
vățăcei din cercul muzical al 
clubului devean nu sunt azi 
elevi ai liceelor pedagogice 
și de arte! Ei sunt răsplata 
muncii, interesului, răbdării, 
profesionalismului, pasiunii 
cu care profesoara lor, dna 
Elena Tămășan, le insuflă 
dragostea pentru notele de 
pe portativ, pentru muzică, 
acea “oglindă a sufletului 
omenesc" care “pornește 
din inimă și se adresează 
inimii. ’’

Lucia LICIU 

r ȘOMERII 1 
! DIN IIATEG ! 

i FAG I 
! MOFITJRI ! 
I De curând, la Hațeg pri- I 
| măria locală a inițiat cu spri- | 
■ jinul Băncii Mondiale un pro- ■ 
1 gram de ocupare a forței de ’ 
I muncă disponibilizate în baza I 
| Ordonanțelor 9, 22 și 69. în | 
I cadrul acestui program s-au ■

creat 20 de locuri de muncă la 1 
| igienizarea orașului. i
I Deși s-a creat posibilitatea I 
. unor locuri de muncă cu durata ! 
I a șase luni, cu un venit lunar I 
| net de 750.000 de lei, nu s-a | 
■ reușit să se angajeze decât 16 ■ 
1 persoane. O explicație a aces- J I tei situații, spun autoritățile I 
| locale, este și aceea că oa- | 
. menii refuză să presteze ■ 
■ munci necalificate, iar marea • 
| majoritate au case la țară unde | 

| își au o sursă de trai. Sau o | J altă parte spun: "Eu să lucrez . I la curățenia orașului?!" (C.P.) I
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Ion Cristoiu părăsește ziarul Cotidianul
Ion Cristoiu nu va mai fi, 

începând de luni, 28 iunie, direc
tor al ziarului “Cotidianul1’, ur
mând să fie înlocuit de Dan 
Diaconescu, realizatorul emi
siunii “Dintre sute de ziare", 
difuzată de Tele 7 abc, și pre
ședinte fondator al cotidianului 
popular “Oglinda

“Renunțarea a venit ca ur
mare a unei decizii bilaterale, 
atât a conducerii ziarului cât și 
a mea”, a declarat, pentru ME
DIAFAX, Ion Cristoiu. "Consider 
că mi-am încheiat mandatul de 
a construi un ziar, care acum 
mai trebuie doar consolidat. 
Deja începusem să intru în ru
tina unui director de ziare obiș
nuit și nu mai puteam schimba 
vechea formulă”, a precizat Ion 
Cristoiu. “Până luni îi voi pre
zenta noului director al ziarului 
situația existentă și îl voi iniția în

------

activitatea de la Cotidianul”, a 
precizat ziaristul.

“La cererea acționarilor, voi 
continua să scriu editorialul de pe 
prima pagină, însă nu va mai fi 
zilnic. Mi-am reînnoit permisul la 
Biblioteca Academiei și mă voi 
concentra pe activitatea editurii pe 
care o conduc. Deocamdată nu 
am nimic în plan, dar sunt sigur 
că ofertele nu vor întârzia să a- 
pară", a adăugat Cristoiu.

Odată cu plecarea de la Coti
dianul, Ion Cristoiu a cesionat cele 
20 la sută din acțiunile pe care le 
deținea societății londoneze 
Regent House, care rămâne astfel 
unicul acționar al ziarului.

Noul director al ziarului, Dan 
Diaconescu, va face câteva 
schimbări în politica editorială a 
cotidianului. “Vor dispărea co
mentariile de pe prima pagină, cu 
excepția editorialului lui Ion Cris

toiu, și vom prezenta poze «do
cument», nepublicate în alte 
ziare", a declarat pentru ME
DIAFAX noul director.

“Editorialele vor fi susținute și 
de colaboratori mai vechi ai ziarului, 
dar și de personalități politice din 
toate taberele, pentru ca publicația 
să rămână cât se poate de echi
distantă. Voi încerca o transpunere 
în presa scrisă a ceea ce fac în 
emisiunea de pe Tele 7 abc”, a 
adăugat Dan Diaconescu.

Potrivit lui Dan Diaconescu, 
cotidianul popular "Oglinda” va 
continua să apară. “Acolo sunt doar 
președinte fondatator, iar «Oglinda» 
este un ziar diferit de «Cotidianul», 
cu alt format, alt public, alt specific", 
a mai spus Diaconescu.

Propunerea pentru funcția de 
director a venit din partea lui Ion 
Rațiu, fondatorul ziarului “Co
tidianul".

-------------- ■

Prima fabrică de 
cnmpact-discuri din 

România

Festivalul de Muzică 
Ușoară Românească 

Mamaia '99 - la sfârșitul 
lunii august

ț^estivalul de Muzică Ușoară Românească
M Mamaia '99 va avea loc la sfârșitul lunii 

august. Unicul producător al acestui eveniment 
muzical va fi Mega Music.

“în momentul de față nu am stabilit cu exac
titate perioada de desfășurare a festivalului. 
Consiliul Local Constanța, oraș care este doar 
gazda acestui festival, a propus ca manifestarea să 
înceapă la 19 august. Acest lucru este imposibil din 
punctul meu de vedere, pentru că firma noastră 
este producătorul altor două festivaluri de muzică: 
cel de la Amara și “Mihaela Runceanu", la Buzău, 
care vor avea loc în perioada 25 iunie - 25 iulie”, a 
declarat pentru MEDIAFAX, Adrian Ștefănescu, 
președintele Mega Music. El a adăugat că va 
încerca să convingă Prefectura județului Constanța 
să amâne festivalul până la 25 august.

în afară de secțiunile clasice ale Festivalului 
de la Mamaia: "Interpretare" și “Creație", orga
nizatorii speră să readucă în concurs secțiunile 
“Albumul Anului"și “Șlagăre".

Kanami este o firmă românească înființată în 
septembrie anul trecut de Nicolae Sota și Nestor Ion, 
principalul acționar, având ca obiect de activitate 
producerea de CD-uri CD-ROM-uri, iar investiția în 
fabrică se ridică la două milioane de mărci germane.

“Am calculat o amortizare a aparatelor în cinci ani 
de zile și dorim să ajungem la break even point, să 
mergem în profit, atunci când vom produce două 
milioane de CD-uri anual, și sperăm că aceasta se va 
întâmpla în 2002", a declarat Nicolae Sota, directorul 
general ai firmei.

Fabrica, în care lucrează zece angajați, are 
capacitate de producție de maximum șapte milioane de 
discuri anual, ceea ce reprezintă, potrivit acționarilor 
firmei, o sumă de cinci ori mai mare decât cerințele 
pieței românești în acest moment.

“în prezent avem comenzi pentru luna aceasta, și 
chiar am început producția în urmă cu o săptămână, cu 
o comandă de la Intercont Music, cu 5.000 de bucăți 
ale albumului formației Taxi și de la j^st&Arts, cu 5.000 
de CD-uri pentru Genius", a declarat pentru MEDIAFAX 
Alexandru Stamate, directorul de marketing al Kanami. 
“Editura Teora are o comandă de 3.000 de bucăți, cu 
două enciclopedii, pe care o executăm la momentul 
actual, iar Zone Records a comandat pentru săptă
mâna viitoare două albume, Cătălin Crișan și Iris, câte 
trei mii de exemplare", a mai spus el.

George Bush junior îl 
devansează pe Al Gore în 

cursa pentru prezidențialele 
americane din anul 2000

Guvernatorul republican de Texas, 
George W. Bush, are un avans considerabil 
în cursa pentru alegerile prezidențiale 
americane, din anul 2000, față de principalul 
său rival, vicepreședintele democrat Al Gore, 
conform unui sondaj publicat de ‘Washington 
Post-ABC News", informează AFP

Din sondaj rezultă că Bush - fiul fostului 
președinte George Bush - ar obține 53% din 
voturi față de 36% cât ar obține Gore.

Bush și Gore sunt candidații favoriți ai 
partidelor lor la alegerile din anul 2000.

Gore și-a anunțat candidatura la Cartha
ge, Tennessee, orașul său natal, iar Bush a 
făcut un anunț similar la începutul săptămânii.

Sondajul “Post-ABC News"precizează că 
51% dintre alegători îl consideră pe Gore un 
conducător slab. însă nimic nu este definitiv: 
13% dintre alegători au mărturisit că nu au 
urmărit cursa prezidențială cu foarte mare 
interes.

Sondajul a fost realizat, între 9 și 13 iunie, 
de Centrul de cercetare pentru presă și 
populație, telefonic, pe un eșantion de 1.045 
de persoane adulte americane, având o marjă 
de eroare de 3%._____________________ z

ONU a acordat statutul consultativ 
Fundației Universitare a Mării Negre

Comitetul pentru organizațiile 
neguvernamentale al ONU a a- 
cordat, în luna iunie, statutul 
consultativ ECOSOC/ONU Fun
dației Universitare a Mării Negre, 
informează purtătorul de cuvânt 
al Fundației, lulia Sala.

Statutul deschide posibili
tatea participării Fundației la 
lucrările Consiliului Economic și 
Social al ONU și ale organis
melor lui, precum și la reuniunile 
și conferințele internaționale, și 
poate primi din partea ONU 
misiuni de elaborare a unor 
studii de specialitate.

Fundația Universității Mării

Negre a fost înființată în urmă cu 
șapte ani cu scopul de a iniția o 
rețea de universități asociate în 
zona Mării Negre, de a crea 
centre de cercetări și pentru 
publicarea unor lucrări de știință 
avansată și aplicată. Sub numele 
Universiatea Mării Negre, fundația 
a asigurat, anual, de la înființare, 
funcționarea cursurilor inter
naționale postuniversitare care 
au inclus câte 1000 de parti
cipants din 40 de țări.

Centrul dedicat dezvoltării 
durabile creat de Fundație cu asis
tența ONU și sprijinul Academiei 
Române este pe punctul de a

deveni institut regional, iar un alt 
centru, cel pentru prevenirea con
flictelor, militează pentru un climat 
de stabilitate în regiunea Mării 
Negre și a Balcanilor. Sub aus
piciile celui din urmă s-a des
fășurat la Sala de conferințe a 
Băncii Naționale a României, o 
conferință la care au participat 
ambasadorii Sergiu Celac și Vasile 
Șandru, Gheorghe Buzatu, direc
torul Centrului de istorie și civili
zație europeană din lași și Cor
nel Codiță, decanul departa
mentului de relații internaționale 
din cadrul Școlii Naționale de 
Studii Politice și Administrative.

Valoarea capitalului social în valută 
investit în România în luna mai

f

SERVICIUL MILITAR ALTERNATIV
Valoarea capitalului social în 

valută investit în România în luna 
mai se ridică la circa 10,6 milioa
ne dolari, în creștere față de luna 
anterioară, când nivelul acestuia 
a fost de 3 milioane dolari, dar se 
situează în continuare sub aș
teptări.

Cel mai mare volum al capi
talului în valută, de 28,9 milioane 
dolari, a fost atras în România în 
luna martie. în luna ianuarie, capi
talul în valută a fost de 4,7 milioa
ne dolari, iar în februarie - de 18,6 
milioane dolari. în luna mai au 
fost înmatriculate 630 societăți 
comerciale cu participare străină 
la capital, reprezentând 21,9% din 
numărul total de înmatriculări, 
informează Oficiul Național al Re
gistrului Comerțului.

O valoare semnificativă a ca
pitalului în valută, de 2,6 milioane 
dolari, a fost înregistrată în județul 
Prahova, reprezentând 25,2% din 
totalul capitalului subscris în va
lută în întreaga țară. Peste 99% 
din capitalul în valută consemnat 
în Prahova este reprezentat de 
participarea germană la capitalul 
firmei British-American Tobacco 
Romania SRL. în București, va
loarea capitalului în valută a fost 

de aprox. 1,05 milioane dolari, re
alizată prin înființarea a 315 so
cietăți comerciale.

Principalele state de prove
niență a capitalului investit în Ro
mânia în luna mai sunt Germania 
cu 2,89 milioane dolari, Italia - 
2,43 milioane dolari, Elveția -1,45 
milioane dolari și Liban -1,10 mi
lioane dolari. Investitorii din aceste 
patru țări concentrează într-un nu
măr de 193 societăți aproape 
74,5% din valoarea totală a ca
pitalului în valută subscris în luna 
mai. Cele mai multe firme înma
triculate în luna mai au avut par
ticipare italiană la capital (102), 
fiind urmate de cele cu capital turc 
(65) și de cele cu capital german 
(62). Valoarea totală a investiției 
directe în valută în perioada de
cembrie 1990-31 mai 1999 este 
de 4,087 miliarde dolari și aparține 
unui număr de 66.754 societăți cu 
participare străină la capital.

Primele trei poziții după valoa
rea investiției în valută realizate în 
România în perioada menționată 
sunt ocupate de Olanda - cu un to
tal al investiției de 589 milioane 
dolari, Germania - 444 milioane 
dolari și Italia - 314 milioane 
dolari.

I Prestarea serviciului militar 
alternativ va putea fi solicitată 

| nu numai de cei care refuză 
■ satisfacerea serviciului militar 
■ din motive religioase, ci și de 
| cei care refuză din motive de 
I conștiință, a stabilit Guvernul, J printr-un proiect de lege.I Proiectul de lege modifică și 
| completează L 46/1996 privind 
. pregătirea populației pentru apă- I rare, care prevede executarea 
| unui serviciu militar alternativ de I către cei care, din motive religi

oase, refuză să îndeplinească
| serviciul militar sub arme.
I Purtătorul de cuvânt al Gu- 
1 vernului, Adriana Săftoiu, a de- 
| clarat că această limitare la 
I motive religioase intră în con- 
’ tradicție cu Declarația Univer- 
I sală a Drepturilor Omului și, în 1 mod implicit, cu Constituția 
* României.

Librarii români își strâng rândurile
Librari români, atât cei din 

fostele structuri de stat cât și 
cei particulari, au decis în a- 
ceasta vară ca, urmând exem
plul editorilor, să se constituie 
într-un organism profesional, 
care să-i reprezinte în fața 
autorităților sau a altor asociații 
similare. “Este momentul să ne 
armonizăm interesele, chiar 
dacă suntem concurenți. Ne-am 
gândit să ne unim atunci când 
am văzut un proiect de lege a ' 
cărții în care nu se spunea nici 
un cuvânt despre distribuitor și 
librar'’, a declarat Mariana Seba, 
director al Centrului de Librării 
București și președinte al Aso
ciației Librarilor din România.

Organismul, pentru înfiin
țarea căruia au semnat 23 de 
persoane fizice din întreaga țară, 
directori de centre de librării, 
distribuitori din edituri, directori 

„ de librării particulare, va căpăta

în nota Consiliului Legisla- ■ 
tiv care însoțește proiectul de > 
lege se arată că "noțiunea de | 
conștiință" are o sferă foarte ■ 
largă, iar refuzului de satis-1 
facere a serviciului militar din | 
"motive de conștiință” nu i s-ari 
putea opune, în lipsa unor pre-! 
cizări exprese, aproape nici un I 
fel de limitare, fiind practicj 
imposibil de controlat. “în! 
acest fel s-ar putea ivi situația I 
ca, într-un an, întregul con-| 
tingent sau o mare parte din { 
acesta să refuze din motive de ■ 
conștiință îndeplinirea servi-1 
ciului militar, creăndu-se astfel ■ 
o situație cu greu rezolvabilă”, • 
se arată în nota Consiliului | 
Legislativ. ;

Proiectul de lege prevede, J 
pentru militarii în termen dini 
toate armele, o durată a servi-1 
ciului militar de 12 luni.

personalitate juridică la sfârșitul 
lunii iulie. Asociația are ca scop, 
potrivit statutului, “solidaritatea 
librarilor din România în spiritul 
apartenenței la această profesie, 
pentru promovarea valorilor reale 
ale culturii și spiritualității 
românești, inclusiv ale mino
rităților etnice și ale diasporei 
românești".

Cifra de afaceri a librăriilor, 
deși nu este foarte mare, este 
susținută acum de cartea de- 
interes profesional și de cea 
educațională, mai ales de ma
nuale, și de raioanele de pape- 
tărie. Spre deosebire de alte 
orașe, rețeaua de librării din 
București a scăpat aproape nea
tinsă, în cei nouă ani post-re- 
voluționari. în prezent, în Ca
pitală funcționează 126 de li
brării, din cele 140 din 1989.

O problemă serioasă cu care 
se confruntă librarii este cea a

Poluarea provocată de automobile 
ucide anual mai mulți oameni 

decât accidentele rutiere
Poluarea provocată de 

automobile ucide anual mai 
mulți oameni decât acciden
tele de mașină, se arată într- 
un studiu al Organizației 
Mondiale a Sănătății, efec
tuat în trei țări europene, 
transmite AFP. Expunerea 
pe termen lung la poluare 
se află la originea morții pre
mature a 21.000 de adulți de 
peste 30 de ani, care ajung 
să aibă probleme respira
torii și cardiace grave. Stu
diul a fost realizat în Franța, 
Elveția și Austria. Totodată, 
numărul deceselor în acci
dente de automobil este mai 
mic decât jumătate: aproape 
zece mii, dintre care 8.300 în 

^Franța, 1.031 în Austria și

personalului. “în librării media de 
vârstă a angajaților este de 40-45 
de ani. înainte de revoluție or
ganizam la centru cursuri de 
pregătire și de perfecționare, 
încercăm acum, împreună cu 
Ministerul Culturii și cu Ministerul 
Educației Naționale, să Înființăm 
up colegiu, cum este cel de Bi
blioteconomie, dar în care să se 
predea și cunoștințe economice, 
pentru că librarul are și gestiune. 
Iar salariile sunt destul de moti- 
vante, media este de 1.800.000 
de lei", a relevat Mariana Seba.

După ce s-a privatizat prin 
metoda MEBO și a obținut de la 
diverse societăți comerciale 40 
dintre spațiile în care funcțio
nează librăriile, Compania de 
Librării București încearcă să 
cumpere de la Primăria Capitalei 
și restul de 80 de spații în care 
se vinde carte. “Chiar dacă ne 
vom îndatora din nou, vom ști că 

616 în Elveția. Transporturile 
rutiere reprezintă sursa cea 
mai importantă de poluare a 
aerului, și se află în creștere 
permanentă. Această polua
re se adaugă altor efecte ale 
traficului, ca zgomotul și acci
dentele, a explicat medicul 
Carlos Dora, de la divizia 
europeană a OMS, pentru 
sănătate și mediu. “Plătim un 
preț enorm pentru acest ex
ces al mijloacelor de trans
port: cu bani și sănătate", a 
continuat el. Studiul OMS a- 
rată că poluarea aerului este 
generată în proporție de o 
treime de transporturile ru
tiere, în unele orașe, acest 
procent putând ajunge până 
la 50 la sută.,

suntem propriii noștri stăpâni și 
că ne putem dezvolta și mo
derniza pentru a deveni cît mai 
competitivi. Din 2000 suntem 
pregătiți să informatizăm cartea, 
introducând, mai întâi în librăriile 
mari, codul cu bare. Vom începe 
însă de anul acesta o acțiune de 
renovare a spațiiilor, începând cu 
librăria de pe Calea Moșilor și 
continuând cu Librăria Acade
miei, unde vom face, împreună 
cu zece edituri, un fel de centru 
de carte", a adăugat Seba.

Librarii, cei veritabili, spun că 
nimic nu se compară cu plăcerea 
și mândria de a vinde carte. Ma
riana Seba speră că în viitor în 
librării vor lucra tineri pregătiți, 
care să-și poată îndruma clientul 
spre carte și că, prin informa
tizare, eficiența cu care titlurile 
Vor fi puse în vânzare în cât mai 
multe puncte ale Capitalei, în 
funcție de cerere, va crește.
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CUPA DE PCI RATATE

- din frumusețea și înțelepciunea Bibliei .

îs. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un 
har pe care-l capătă de la Domnul."

îs. “Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu 
asprime.”

x “Mai mult prețuiește săracul, care umblă în neprihănirea 
lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun."

îs. “Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine 
aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău."

îs. “Nebunia omului îi sucește calea, și apoi cârtește 
împotriva Domnului cu inima lui.”

■» “Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, și cel ce 
spune minciuni nu va scăpa.”

îs. "Omul darnic are mulți lingușitori, și toți sunt prieteni cu 
cel ce dă daruri.”

îs. “Toți frații săracului îl urăsc; cu cât mai mult se 
depărtează prietenii lui de el!”

îs. “Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul; cine 
păstrează priceperea, găsește fericirea."

îs. “înțelepciunea face pe om răbdător, și este o cinste 
pentru el să uite greșelile."

"TIC - TAC../'

păsările care străbat țara 
i noastră zboară cu viteze de la 60 

km la 320 km pe oră? Astfel: prepelița 
realizează 60 km pe oră; porumbelul, în jur 
de 100 km pe oră; vulturul atinge 112 km 
pe oră; rândunica zboară cu 240 km pe 
oră; lăstunul parcurge ușor 320 km pe oră.

O în Columbia crește copacul 
■ denumit “Tamai - Caspi” (copacul 

cu ploaia)? El are diametrul de un metru și 
poate atinge înălțimea de 18 m. Curiozi
tatea e că acest copac înmagazinează 
umezeala din atmosferă, o depozitează, 
iar surplusul îl lasă să cadă din frunze și 
crengi, încât terenul din jurul lui e în per
manență o băltoacă. Ploaia acestui arbore 
nu încetează oricât de mare ar fi arșița.

O... țârâitul greierului este mai des 
sau mai rar, în raport cu tempe

ratura? La o temperatură de 30 de grade, 
greierele țârâie de 36 de ori pe minut. Cu 
cât temperatura scade, și țârâitul greierului 
se mișcorează ca număr, în proporție de 4 
țârâituri la un grad de temperatură.

O... lacrima se compune din 99 % 
f apă și 1 % sare? Plânsul e un 

fenomen natural. Glandele lacrimale pro
duc încontinuu lacrimi care umezesc 
ochiul, apărându-l de praf și frecare. 
Când glandele lacrimale sunt iritate de o 
durere fizică sau psihică, lacrimile pro
duse în cantitate mai mare nu mai pot fi 
absorbite de canalele ce fac legătura cu 
nasul și se revarsă pe obraz.

Un cântăreț de excepție
Unul dintre marii cântăreți și 

dansatori de music-hall, vedetă 
la radio, aptor de cinema, 
având producții discografice și 
show-uri TV, a fost Bing 
Crosby, născut la 2 mai 1904 în 
localitatea Takoma - statul 
Washington.

S-a bucurat - în anii '30 - 
'40, de o enormă popularitate, 
atât pe scenă, cât și pe ecran, 
precum și datorită celebrei “tri
plete de aur” a “Paramount"- 
ului, împreună cu Dorothy 
Lamour și Bob Hope. A ocupat 
primul loc în Topul "Money Ma
king Stars” între 1944-1948 și 
locul trei în “Cei mai bine plătiți 
actori ai tuturor timpurilor’ după 
John Wayne și Clint Eastwood.

A debutat în scurt - metra
jul "Two plus Four" (Doi plus 
patru) - 1929, după care își 
începe “Marșul triumfal" spre 
culmile popularității, cu "Going

U PULBERE VESTELE?*
* * * W

Hollywood" (în drum spre H.) - 
1933, în regia lui Raoul Walsh. 
Obține un succes răsunător 
alături de Fred Astaire și Mar
jorie Reynolds în “Holiday Inn" 
(Hanul melodiilor) - 1942, regia 
Mark Sandrich și - în rol dra
matic, în “Going My Way" 
(Merg pe drumul meu) - 1944, 
în regia lui Leo McCarey,

y în Japonia se ser
bează anual (mai precis la 
10 iunie) “Ziua ceasurilor.” 
Această dată a fost aleasă 
pentru că în această zi, în 
anul 671 Î.H., au 
început să funcțio
neze primele cea
suri din Japonia 
(aduse din China), 
care erau puse în 
mișcare de forța 
apei.

y Primul ceasornic în 
sensul contemporan al cu
vântului a fost inventat în 
1370 de H. Devic. El era pus 
în mișcare de o greutate de 
250 kg! Mai târziu, în anul 
1763, un savant francez - 
Guy Elf, a realizat un ceas cu 
arc. Numai cadranul singur 
avea o lungime (diametrul) 
de 66 cm și erau necesari 
doi oameni pentru a-l putea 
urni din loc.

fiindu-i răsplătită creația cu 
un Oscar.

Mai notăm - printre altele, 
succesele obținute cu "Blue 
Sky" (Cer albastru) - 1946, re
gia Stuart Heisler și "White 
Christmas” (Crăciun alb) - 
1954, regia Michael Curtiz a 
cărui melodie “White 
Christmas" a fost înregistrată în 
... 30 milioane discuri! Fiica sa, 
Mary Crosby, a îmbrățișat ac
toria și poate fi văzută în se
rialul “Dallas". S-a stins din 
viață la 13 octombrie 1977, la 
Hollywood. Ultimul film: "Cancel 
My Reservation" (Anulați co
manda) - 1972, regia Paul 
Bogart.

Adrian CRUPENSCH!

y Cel mai vechi ceas 
de buzunar a ieșit din mâi
nile meșterului Peter 
Hinlein în 1511. Se numea 
“Oul de la Nurnberg” și era 

lucrat în întregime 
din fier! în vre
mea aceea ceasu
rile de buzunar 
erau atât de 
grele, încât pose
sorii lor trebuiau 
să se folosească 

de serviciile unui hamal 
pentru a le transporta!

y Ceasul de mână a 
fost “inventat” de împăratul 
Napoleon I. De fapt, el n-a 
făcut decât să-și mute ceasul 
de buzunar la încheietura 
mâinii, pentru a ști în orice 
clipă ce oră este. Dar acest 
lucru a fost apoi imitat și, cu 
ajutorul unor brățări și apoi 
curele, s-a născut ceasul de 
mână.------======= ■'

Gluma paginii
în perspectiva campaniei 

electorale, îmi ofer serviciile. 
^Profesia: vopsitor de ciori. .

LAS/AUM?
• Cu ocazia bicentenarului 

Pușkin, la o școală din Rusia 
(din Rusia, nu din Africa de 
Sud!) s-a distribuit elevilor un 
chestionar cu întrebarea: “Cine 
a fost Pușkin?" lată câteva 
răspunsuri: "primul om în spa
țiu", “un om bun cu copiii", “în
temeietorul Moscovei”, “primul 
țar”, “poetul care va fi viitorul 
nostru președinte”. Cică, das
călul ar fi scris pe fila cu ultima 
perlă: “Va concura cu regizorul 
de film Nikita Mihalkov!" «La 
indienii nord - americani, când 
murea cineva, numele persoa

•
• Prima lege a lui
• Gluck•
• în orice parte te întorci
• când intri în lift, butoanele vor fi
• în partea opusă.

• Axioma ornitologică, 
I a lui Langsman
• Este greu să te iei la
• întrecere cu vulturii când
• lucrezi cu curcanii.

I Legea lui Tarzan
I Ce nu știu nu mă doare.

• Comentariul lui
• Chapman
• Copiilor le trebuie trei ani
• ca să învețe legea lui Paul.

Întâi schimbarea 
interioară

Se zice că Aladin umbla prin 
România cu lampa lui fermecată. 
Toți îl credeau nebun, umblând 
cu lampa aprinsă în miezul zilei, 
într-o zi cineva l-a întrebat ce 
caută și Aladin a răspuns:

“ - Păi m-au chemat ai voștri 
să caut lumina de la capătul tu- 

: netului, cică s-a pierdut undeva 
! pe drumul reformei."

Facem haz de necaz, mai 
i râdem, mai înjurăm parlamentarii 

și guvernul, vrem conducători 
noi și noi schimbări. Cerem, ba
tem cu pumnul în masa la care 
se fac tratative și așteptăm ca 
noile schimbări să se producă 
în bine.

însă orice schimbare începe 
dinspre interior! Dacă nu ne vom 
schimba fiecare din noi, degea
ba mai așteptăm schimbări pro
funde ale societății.

Așa cum spunea Stephen 
Covey - un faimos profesor 
american - adevăratele schim
bări se pot aduce în cercul de 
influență al fiecăruia și nu în 
cercul de interese. Ne intere
sează multe: viața pe Pământ, 
pacea în lume, mafia, războiul și 
pacea din Iugoslavia, avutul na- 

■ țional și cursul leului, la fel cum 
ne interesează viața celor dragi 

; și a prietenilor, curățenia orașului 

nei devenea tabu. *06 la^Vasile 
Ghica citire: “Inteligența este 
veselă. Numai prostia sleită tună 
și se vaită permanent." «în 15 
ianuarie 1855, omul de stat bri
tanic Austin Layard spunea în 
Camera Comunelor: “Dacă omul 
potrivit ar fi la locul potrivit, lu
mea ar arăta altfel.” Habar n- 
avea omul de stat britanic că în 
spațiul carpato-danubiano-pon- 
tic dezideratul era de mult rea
lizat: omul potrivit la locul po
trivit... pentru altul. Și lumea 
noastră arată altfel... «Gândirea 
precede cuvântul; la omul prost

Observația lui 
Launegayer

A pune întrebări tâmpite 
este mai ușor decât să 
corectezi greșelile tâmpite.

Legea lui Lynch
Liftul vine întotdeauna 

după ce ți-ai pus jos sacoșa.

A doua lege a lui 
Connor

Dacă un document este 
confidențial, va fi uitat în ma
șina de copiat.

Legea Iul Paul
Nu poți să cazi de pe 

podea...

și colaborarea optimă cu șefii și 
colegii la locul de muncă. Toate 
aceste interese alcătuiesc un 
cerc mare - cercul de interese - 
în mijlocul căruia este un alt cerc 
mai mic - cercul de influență. 
Acesta din urmă cuprinde acele 
interese asupra cărora putem 
acționa direct, cărora putem să 
le influențăm cursul. Dacă nu 
putem face pace între două 
bande sângeroase ale mafiei, 
cu siguranță putem face pace 
între membrii familiei proprii; da
că nu putem opri uciderea ele
fanților, putem păstra curățenia 
străzii pe care locuim. Poate că 
nu putem vota personal apro
barea unei legi în parlament, dar 
putem să-i alegem pe cei care o 
fac și putem să ne facem 
munca în mod conștiincios și 
cinstit. Marile schimbări încep cu 
cele mici.

Schimbarea generală pe 
care o așteptăm atât de mult 
trebuie să fie întâi o schimbare 
interioară care să se producă în 
fiecare din noi, la fel cum spe- : 
ranța luminii de la capătul tu
nelului nu va exista pentru popor 
decât atunci când fiecare ce
tățean va trăi în suflet cu 
această speranță.

ina DELEANU >

e invers. Gândirea precede 
fapta; la omul prost e invers. 
• Diogene, cu două mii de ani 
înainte, hăituia cu cinism scli
foseala trândăviei: “N-ai să fii 
mulțumit decât când sclavul îți 
va sufla și nasul. Dar atunci 
vei fi paralitic." «Un NOR: “Ce
rule, din ce ești tu făcut? Ești o 
boltă de gheață curată și 
adâncă pe care ziua fulgeră 
luminile Soarelui, iar noaptea 
patinează, ușori și tăcuți, îngeri 
cu făclii, în jurul Lunii? Sau ești 
fața mării de aer pe fundul că
reia trăim și-acolo sus valurile 
și spumele tale se lovesc de 
țărmurile Raiului?"

Hie LEAHU

ICU MĂSURĂ
6 75

ORIZONTAL: 1) Stridențele 
unei interpretări superficiale; 2) 
Antrenor rigid la o probă de 
înălțime - Nu le țin picioarele; 
3) Cameră a divanului ad-hoc 
- Servește masa în mediul 
agrest; 4) Naufragiat în ape 
tulburi - Exponent al mișcării 
artistice; 5) Perlă din șiragul 
Euterpei - Ansamblu de jocuri 
populare; 6) Face o figură 
asemenea - Vine Ene pe la 
gene!; 7) Porție de tobă re
dusă la jumătate - Gen de 
întreprindere falimentară; 8) 
Produs apreciat pentru gustul 
său salin - Copil poreclit în 
glumă; 9) Geană de lumină în 
esență - Concurenți sui-ge- 
neris la lungime; 10) Dare de 
seamă mai aparte.

VERTICAL: 1) Mesele întinse de odini
oară; 2) E de-a dreptul zguduitoare - Ajuns la 
trecere prin strâmtoare; 3) Sămânță de mac - 
Fără forme în regulă; 4) Domeniu pe lângă 
casa de la țară - Curs de limba spaniolă; 5) 
Venit cu răceală și ținut cu căldură - Ser într- 
o formulă condensată; 6) Stau la gazdă în 
garsonieră! - Simbol al hărniciei agreste; 7) 
Verdict pentru viza de trecere - Multicoloră 
într-un aranjament ikebana; 8) Subtilă indi
catoare de sensuri - Dar al pământului cu 
utilizări estetice; 9) Complet de judecată (pl.) 
- Ansambluri din anii noștri; 10) Ultima în
scrisă la cuvânt.

Vas iie MOLODEȚ
Dezlegarea careului “MAESTOSO" 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) CICATRIZAT: 2) OCOLI - NOTE; 3) LASĂ - 

TEREN; 4) ERA - VALINA; 5) S - SPERA - TC; 6) 
TD - ILARI -1; 7) ERATIC - DAT; 8) RĂRIT- MICA; 
9) OMĂT-PALAT; 10) LABILITATE.
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Controlul poziției: 
Alb: Rc8. Dh5. Nh2 
Negru: Re6. p;a6. 
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Soluția problemei 
din nr. trecut:
1 Nb5'Ra8
2 Nc6 mat
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LA MATEX SA DEVA, UN NOU 
VAL DE DISPONIBILIZĂRI

- Die director general, 
anii de după 1989 au adus 
mari probleme în industria 
textilă românească, impli
cit în activitatea societății 
Matex Deva. Se poate spu
ne că ce a fost mai greu a 
trecut?

- Perioada grea se 
menține și în prezent pen
tru că nu există bani. Ce 
producem reușim să vin
dem la diverse fabrici care 
au activitate pentru export, 
în special căptușeală. Ma
rea majoritate a fabricilor 
românești lucrează în lohn.

Activitatea în lohn este 
benefică pentru unitățile 
mici, dar amploarea care a 
luat-o nu face altceva decât 
să termine toată industria 
textilă românească în final. 
Aș dori să vă dau câteva 
exemple: în București func
ționau cinci mari unități 
textile - Flamura, Select, 
Borangicul, Relonul Pan
duri și Mătasea Populară - 
iar acum sunt pe butuci.

Coșmaruri ce se repetă în fiecare an
De câțiva ani buni locu

itorii străzilor Matei Corvin, 
Râului și( zonei 16 Febru
arie trăiesc mari coșmaruri 
după ploile torențiale.

O parte din apa pluvială 
ce se scurge din zona 
Dealului Cetății și a Viilor- 
Noi se revarsă în gospo
dăriile oamenilor. Mai bine 
de 40 de case și grădini 
sunt afectate de aceste 
ape, iar .munca de luni în 
șir a celor ce locuiesc aici 
este zadarnică.

Cauza principală a ne
norocirilor derivă din 
proasta canalizare în prin
cipal a străzii Matei Corvin 
în zona DN7 care în de
cursul anilor mai ales în 
dreptul podului de la drum 
îngreunează scurgerea 
apelor. Deși s-a semnalat 
de nenumărate ori faptul că 
apele nu se scurg datorită 
colmatării canalizării în zo
na podului de la DN 7 ad

Garofița Timișoara și-a în
chis porțile, iar dacă discu
tăm despre noi nu știm cât 
vom mai rezista.

Convorbire cu dl Aurel Bălan, 
director general la Matex SA Deva

- Die director general, 
ne aflăm la zece ani de la 
1989, timp în care producția 
și numărul de salariați au 
scăzut dramatic. Dacă ar fi 
să faceți o comparație cu 
1989 ce idei s-ar desprinde?

- Dacă în anul 1989 fa
brica avea aproximativ 
1100 de salariați și reali
zam 10,5 milioane de me
tri pătrați de țesătură, în 
prezent avem 397 de an
gajați, iar producția pe 
acest an nu știm dacă va 
ajunge la 4 milioane de 
metri pătrați. în acest timp 
s-au făcut eforturi financi
are pentru a schimba mul
te din utilajele existente - 
din războaiele de țeșut 

ministratorii drumului cât și 
ai Primăriei Locale au ră
mas indiferenți. Mai mulți 
locuitori ai străzilor de față 
au solicitat sprijin pentru de- 
colmatarea zonei, dar ni
meni nu i-a băgat în seamă.

Inconștiența multor fami
lii de țigani care locuiesc în 
zona Viile Noi face ca aproa
pe la fiecare ploaie zdra
vănă grătarele de scurgere 
de pe străzile Dimitrie 
Cantemir și Râului să fie 
înfundate cu resturile arun
cate - inclusiv haine vechi, 
oale, cratițe sau te miri ce 
alte lucruri.

Dacă gospodăriile care 
se află în zona de sus a 
străzilor sunt afectate într-o 
mai mică măsură de ploi 
în schimb cele din ime
diata apropiere a DN 7 ră
mân săptămâni întregi 
acoperite de apă. în zona 
16 Februarie, spre exem
plu, familia Teofil Onețiu 

vechi în număr de 500 mai 
avem 60 - tocmai pentru a 
crește productivitatea mun
cii pe țesătoare și parametrii 

de calitate. Potențialul fa
bricii ar fi de până la 7 mili
oane de metri pătrați de 
țesătură pe an, dar nu avem 
cui să o vindem.

- Ce credeți că duce la 
acest dezastru în industria 
textilă indigenă?

- în primul rând piața 
românească este invadată 
de confecții la mâna a do
ua - care sunt foarte ief
tine, situație în care se pre
feră acest lucru din lipsă 
de bani. Iar în al doilea 
rând faptul că se lucrează 
în lohn afectează serios în
treaga producție indigenă.

- Aminteați între altele că 
nu știți ce va aduce ziua de 
mâine. Vor mai fi disponi

de la numărul 5 de trei ani 
nu mai poate obține nici o 
recoltă din grădina casei. 
După ultimele ploi toren
țiale în curtea acestei fa
milii apa a fost de aproxi
mativ 60 de centimetri. 
Adresele și audiențele că
tre primărie au rămas 
"într-un sertar prăfuit”, iar 
promisiunile celor îndrep
tățiți și care au obligația să 
decolmateze canalul de pe 

bilizări în perioada urmă
toare?

- Suntem obligați să 
gândim un nou program 
de restructurare la care nu 
este exclus ca încă apro
ximativ 100 de salariați să- 
și piardă locul de muncă, 
ceea ce înseamnă 25 la 
sută din personalul 
existent.

- Unde credeți că se va 
ajunge și ce apreciați că 
trebuie făcut pentru schim
barea situației în industria 
textilă?

- Este nevoie de o altă 
viziune a lucrurilor la mo
dul general, întrucât cu o 
floare nu se face primă
vară. Oamenii trebuie să 
ajungă în situația să-și 
poată cumpăra un lucru 
nou, nu vechituri sau ceea 
ce aruncă alții. Sperăm să 
nu ajungem în situația de a 
închide definitiv fabrica, 
chiar dacă în perioada ur
mătoare vor mai fi dispo- 
nibilizați salariați.

strada Matei Corvin au ră
mas vorbe în vânt.

Probabil odată cu noua 
campanie electorală se vor 
găsi mulți doritori de funcții 
să facă promisiuni locui
torilor zonei, cum au făcut- 
o de altfel și actualii edili, 
că le vor rezolva această 
tragedie ce se repetă an de 
an, dar fără să precizeze 
când se va întâmpla totuși 
minunea.

18 miliarde 
datorii!

Un bilanț recent al sumelor pe care le are de în
casat SC Apaterm SA Deva de la clienții săi pentru 
prestațiile în domeniul gospodăriei comunale și loca
tive se ridică la 18 miliarde de lei.

Din acest total al datoriilor, cinci miliarde de lei 
sunt din subvenții de la Primărie, alte cinci miliarde 
de la unitățile bugetare, iar diferența de opt 
miliarde de la asociațiile de locatari și alți agenți 
economici.

Potrivit celor prezentate de către dl Liviu Antal, 
directorul general al SC Apaterm SA, prin noul program 
de recuperare a datoriilor care s-a dispus pentru 
datornici, în special, în asociațiile de locatari s-a reușit 
o recuperare sub substanțială a datoriilor mai vechi de 
60- 70 de zile cu excepția sumei de 800 milioane de lei 
care se înregistrează în câteva asociații de locatari rău 
platnice.

- — -

Buget: 
experimental

într-o recentă întâlnire cu presa, dl Dumitru 
Gâlcescu - viceprimar al municipiului Deva - a precizat 
că încasările efective în cadrul bugetului local pe 
primele patru luni ale anului în curs sunt în proporție de 

-65- 70 la sută față de cele planificate.
Deși Deva se bucură pe undeva de o conjunctură 

favorabilă, viceprimarul Dumitru Gâlcescu crede că pe 
total procentul de realizare a bugetului local se va situa 
în jurul a 85- 90 la sută. Realizarea unui asemenea 
procent ar fi un succes, întrucât majoritatea agenților 
economici cât și a locuitorilor Devei se confruntă cu 
probleme financiare, iar din ’99, taxele și impozitele au 
crescut substanțial.

—--------- ----------------------------

Candidat la 
alegerile viitoare
Conducerea organizației municipiului Deva a 

PNȚCD a precizat recent că noul candidat la funcția de 
primar al municipiului Deva pentru alegerile din anul 
2000 va fi domnul Dumitru Gâlcescu, în prezent vice
primar al Devei.

Propunerea este motivată de experiența pe care a 
dobândit-o în cei patru ani în administrație cât și de 
dorința de a schimba multe lucruri din viața locui
torilor care sunt încă departe de cerințele unei vieți 
moderne.

iȚNr WfisZPU/lL

Recent, din inițiativa Pri
măriei Deva, în municipiu au 
fost montate câteva sute de 
tomberoane de gunoi pentru 
păstrarea curățeniei. Sur
priza gospodarilor deveni a 
fost mare întrucât la scurt 
timp adolescenți fără căpătâi 
au și început să distrugă 
ceea ce s-a făcut cu eforturi 
financiare mari - costul unui 

tomberon de gunoi fiind de 
peste 30 de dolari.

Pentru a atrage atenția lo
cuitorilor municipiului, primarul 
Devei, Mircia Muntean, a dispus 
montarea a trei tomberoane de 
gunoi într-o vitrină special 
amenajată unde trecătorii pot 
vedea isprava unora dintre cei 
puși pe rele. Ideea primarului 
Devei este una originală ...

I------------------------------------- !

i PRAF CÂT | 
I CUPRINDE! |

Ploile torențiale din J 
I luna mai au lăsat pe o I 
I bună parte din străzile I 
| municipiului noroaie. | 
| Imediat, Primăria a luat | 
. măsuri de curățire a . 
[ acestora, dar fără a fi J 
I înlăturat tot stratul de I 
| nămol. Vremea caldă a | 
| uscat pământul adus de | 
■ torenți și l-a transformat i 

ulterior într-un strat de praf
' zdravăn. Noroc cu ploile I 
I din ultimele zile! I
I________________________ I

Pagina realizată de 
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Andrei NISTOR
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Eclipsa din 11 august va fi marcata cum se 
cuvine și la Deva

Cu toate că bugetul lo
cal al municipiului Deva 
nu este extraordinar de 
mare, evenimentul care va 
avea loc în această vară - 
ultima eclipsă de soare a 
mileniului din data de 11 
august -vafi marcat cum 
se cuvine și în orașul de la 
poalele Cetății.

In ultima ședință a 
Consiliului local al muni
cipiului Deva a fost apro
bat bugetul destinat mani
festărilor ce vor avea loc cu 
ocazia eclipsei. Propune-

V ... ........ ..

rea inițială de alocare din 
buget a sumei de 300 de mi
lioane de lei a fost contes
tată de către unii consilieri; 
au fost introduse două amen
damente care prevedeau re
ducerea cheltuielilor până 
la valoarea de 200, respec
tiv 100 de milioane de lei. 
Amendamentele au fost în 
cele din urmă respinse și s-a 
Votat varianta inițială a 
proiectului de hotărâre. In 
privința finanțării autorită
țile municipiului au luat 
contact și cu unele societăți 

care pot să sponsorizeze ac
țiunea, existând în acest 
sens promisiuni ferme.

Manifestările au fost re
unite sub genericul "Serbă
rile Cetății Deva 1999", săr
bătoarea anuală a orașului 
fiind astfel devansată com

parativ cu anii anteriori.
Cel mai important mo

ment al sărbătorii va fi spec
tacolul artistic intitulat 
"Cândsoarele se oprește... ", 
spectacol care se va desfă
șura chiar în Cetatea Devei, 
pe parcursul a nu mai puțin 

de 18 ore. Vor fi prezentate 
cele mai importante momente 
ale istoriei poporului român, 
proiectul acestui mega-show 
fiind conceput și condus de 
către regizorul Emil Mândru. 
Pornind de la momentul 
eclipsei, folosit ca un prilej 
de a arăta cultul soarelui la 
daco-geți, se va face o tre
cere în revistă a celor mai im
portante obiceiuri și tradiții 
păstrate din străbuni.

Spectacolul -va începe la 
ora 18 dimineața cu un ri
tual de inițiere în cultul soa

relui din vremea lui 
Zamolxes; va avea loc și un 
sacrificiu animal, care va fi 
urmat de o masă în stil tra
dițional românesc.

Un moment interesant 
va fi și încheierea de căsă
torii valabile până la răsă
ritul soarelui.

Spectacolul va beneficia 
de o logistică impresionantă, 
primarul Mircia Muntean 
afirmând că va fi nevoie de 
intervenția militarilor care 
să asigure buna desfășurare 
a "ostilităților
= , =«=,



______ pact disc videorecorder, telefon
portabil, combină muzicală. Tel.

ANIVERSARI

• Pentru Nagy Magdalena, cea 
mai frumoasă și tânără mamă, 
bunică și prietenă, un călduros “La 
multi ani!” cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 50 de ani. 
Cristina, Raul și Mihaela. (4319)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc intravilan, cu pomi 
fructiferi, comuna Ruși. Tel. 717482 
(3040)

• Vând casă pentru materiale 
de construcții, tel. 191, Ilia. .

• Vând apartament în Cugir, 4 
camere, 2 băi, cu îmbunătățiri, etaj 
1, situat central, preț 9000 DM, 
negociabil. Tel. 058/751789 (4315)

• Vând apartament 3 camere, 
două băi, Orăștie, Pricazului, bloc 
70/7, tel. 242697, preț avantajos. 
(3058)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, E2, scara 4,44, tel. 216995, 
213989 (3872)

• Vând casă în Simeria, str. 1 
Mai, 33.40.000 DM, preț negociabil. 
Informații tel. 260677 (2762)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate. Tel. 212853 (3874)

• Vând tractor U 450, DT, RK. 
Informații Certeju de Sus, nr. 50. 
(4324) '

• Vând Dacia 1310, AF 1992, 
68.000 km, stare perfectă, preț 
2700 DM. Tel. 092/519068 (4316).

• Vând Audi 80 Diesel, an 
fabricație 1985, 6000 DM și Dacia 
1310, fabricație 1987,2500 DM. Tel. 
223943, 094/835494 (4323)

• Vând autobuz RD III, CI, numere 
noi, an fabricație 1985, 53 locuri, 
preț negociabil. Informații tel. 
623039, Deva. (4326)

• Vând Opel Kadett Diesel, cu 
motor rezervă. Informații tel. 094/ 
598636 (6544)

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

• Societate româno-italiană 
. vinde utilaje frigorifice noi și

semiuzate, la prețuri avan
tajoase și în rate. Informații 
Sebeș, tel. 058/733796, 094/ 
558716 (3723)

• Termosanitara vă oferă
centrale termice, calorifere, 
țeava Henko și fitinguri cromate. 
Informații Hunedoara, str. Doro
banților nr. 12, tel. 092/701072 
(3015)_______________________

• Materiale pentru amenajări 
interioare, tavan suspendat, că
rămizi stică, ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală, toate din im
port, la Termoprofil Orăștie. Tel. 
092/740048 (3741)

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

• Cumpăr celulare GSM, de
fecte, decodez și repar urgent și 
ieftin. Tel. 094/859958 (3946)

• fermă particulară de păsări, 
situată în Mintia, zona Casa Agro
nomului, vinde zilnic pui vii, orele 
7-15. Informații la tel. 233484.

• Vând calculatoare 486, preț 
2-2,5 milioane, tel. 211798 (3950)

• Vând centrale termice Vaillant 
(cu boiler), second-hand, import 
Gdrmania, garanție un an, preț 
negociabil. Tel. 092/701072 (3034)

• Instalăm (vindem) interfoane 
(scări, vile, birouri), automate 
scară. Tel. 094/278162 (4306)

• Vând cameră frigorifică 9 mc. 
Tel. 215250. (4308)

• Vând calculator 586, preț 
negociabil. Informații tel. 620231 
(4310)

• Vând două centrale termice 
noi, 24 kW fiecare. Preț foarte 
avantajos, tel. 092/288125.

• Vând vitrină frigorifică. Tel. 
094/600401 (4317)

711063 (3037)
• Vând taur pentru reproducție. 

Informații Hășdat, nr. 90 sau tel. 
718152,’seara. (4320)

• Vând TV Grundig, stereo, 66 
diagonală, preț 2.500.000 lei, 
negociabil. Tel. 215312 (3871)

• Vând chioșc comercial din 
lemn și metal. Informații tel. 054/ 
650152, după ora 20. (1984)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
200 mp, tel. 223468 (3860)

• Caut pentru închiriat garso
nieră mobilată, exclus Micro 15 și 
Dacia. Tel. 092/751500 (3159)

OFERTE DE 
SERVICII

• DUAL - Centru de Competența 
CIEL! organizează cursuri de 
instruire în utilizarea calculatorului 
și a programelor CIEL! de conta
bilitate și gestiune comercială, 
înscrieri la tel. 230449, 211446 
(3922)________________________

• Expert contabil țin evidență
contabilă pe calculator. Tel. 092/ 
748580, 620122. (3863)_______

• Dr. Petruțescu UI piu efectuez 
consultații la domiciliul bolnavului 
prin policlinica cu plată. Tel. 221303, 
624846. (4315)

DIVERSE

• S.C. Combor SA, cu sediul în 
Orăștie, str. Luncii, nr. 3, orga
nizează licitație pentru închirierea 
unor spații de depozitare și vân
zarea unui motocar cu platformă 
în data de 30 iunie 1999, ora 10. 
Informații suplimentare la tel. 
242350 sau la sediul societății. 
(3057)

CI MEMOR Y II

• Se împlinesc 3 ani de când 
nu mai este printre noi cea care a 
fost o bună soție, mamă și bunciă

JULA VALERIA
Comemorarea va avea loc 

sâmbătă, 26.06.1999, la Catedrala 
Ortodoxă din Deva, str. A.lancu. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! Familia. (4324)

• 13 de ani de lacrimi și dor de 
când ne-ai părăsit, pentru tot
deauna, dragul și bunul nostru

NELU MUNTEANU
din Simeria. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu să te ierte 
și să te odihnească în pace, cu 
sufletul tău bun. Familia (2763)

• Se împlinesc 10 ani de la 
moartea celui care a fost soț, fiu 
și frate

IACOB OZEROV IOAN
Nu te vom uita niciodată. Fa

milia. (4333)

DECESE cj

• Conducerea Spitalului Jude
țean Deva anunță cu profundă 
durere trecerea în neființă a dnei

dr. RĂU CARMEN 
ALEXANDRA

și transmite sincere condoleanțe 
familiei greu încercate. (4323)

• Sincere condoleanțe și 
întreaga noastră compasiune 
familiei dr. Rău loan la dure
roasa despărțire de cea care 
a fost un medic deosebit

dr. CARMEN RĂU
Familia Lia și Emil Munteanu.

• Conducerea Spitalului de 
Urgență Petroșani este alături de 
dr. loan Rău în momentele grele 
pricinuite de decesul soției. Sin- 
cere condoleanțe.

• Colectivul Casei de Asigurări 
de Sănătate Hunedoara Deva 
este alături de dr. Rău loan la 
durerea pricinuită de trecerea în 
neființă a soției,

dr. RĂU CARMEN
un om de o deosebită noblețe 
sufletească,care toată viața a 
fost în slujba celor suferinzi. 
Dumnezeu să o ierte și să o 
odihnească în pace! (4432)

• Salariații Direcției de Sănă
tate Publică a Județului Hune
doara sunt alături de familia dr. 
Rău loan, în momentul de grea 
încercare, prin pierderea celei 
care a fost o soție și mamă 
exemplară

dr. RĂU CARMEN
ALEXANDRA

Odihnească-se în pace! 
(4322)

■ Ne despărțim cu tristețe de 
nobila și distinsa noastră vecină,

dr. CARMEN 
ALEXANDRA RĂU

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. Familiile Domșa Lazăr 
și Beldean Petru. (4329)

• Colectivul Spitalului Munici
pal Orăștie este alături de dl. dr. 
Rău loan, în greaua pierdere 
suferită de dispariția prematură 
a doamnei

dr. RĂU CARMEN
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate. (3060)

• în aceste grele și dureroase 
momente la pierderea prematură 
a soției, suntem alături de familia 
domnului dr. Rău loan și-i 
transmitem sincere condoleanțe. 
Familiile dr. Stănescu Romeo și 
dr. Basarab Gheorghe Vasile. 
(4042)

SC szi
caută asociat în vederea continuării și finalizării 

imobilului în construcție, cuprinzând: sediu dispecerat, 
spații comerciale și locuințe, situat în Zona Gării (lângă 
Regulatorul de trafic CFR).

Informații la sediul din str. Depozitelor, nr. 2; 
telefon: 221852

Agenția Trafic Combinat 
Timișoara

tel. 056.193355

Oferă spre ÎNCHIRIERE 
în Terminalul Deva

1. platformă betonată cu acces vagoane 
și camioane, deservită de macara: 850 mp.

2. hală: 330 mp - construcție definitivă
3. birouri în clădirea administrativă: 35

mp.

SC Devatrans SA
organizează licitație pentru vânzarea de mijloace 

fixe (autobaze) propuse pentru casare, în data de 08. 
iulie 1999. Informații la sediul din str. Depozitelor, nr. 
2, tel. 221852.

• Colectivul de medici ai 
Spitalului Municipal Hunedoara 
transmite sincere condoleanțe 
familiei greu încercate a dlui 
dr.Rău loan, prin pierderea 
prematură a soției. (3041)

■ Colectivul Secției de Anes
tezie Terapie Intensivă a Spi
talului Județean Deva este alături 
de dr. Rău loan în momentele grele 
de despărțire de soția sa

dr. RĂU CARMEN
și-i transmite sincere condo
leanțe. Dumnezeu s-o odih
nească. (4334).

• Colectivul secției Chirurgie II 
de la Spitalul Județean Deva este 
alături de domnul dr. loan Rău la 
decesul soției sale

dr. CARMEN RĂU
Sincere condoleanțe familiei. 

Dumnezeu s-o odihnească! 
(4335)

• Un ultim omagiu din partea 
secției Chirurgie I celei care a fost

dr. RĂU CARMEN
Dumnezeu s-o odihnească în 

pace! (3873)

• PersonalOI medico-sanitar 
de la Spitalul Municipal Brad este 
alături de dnul dr. Rău loan în 
marea pierdere suferită prin 
moartea soției sale

dr. RĂU CARMEN
Sincere condoleanțe.

• Familia Decebal anunță cu 
durere dispariția fulgerătoare din 
viață a celui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

CONSTANTIN DECEBAL
în vârstă de 66 ani. înmormân
tarea are loc azi, 26.06.1999, ora 
14, în Geoagiu Băi. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (4325)

• Adrian și Roxana Dascălu 
anunță cu durere încetarea 
din viață a celei care a fost

DASCĂLU MARIA
o minunată mamă. înmor
mântarea va avea loc azi, 
26 iunie I999, ora 16, la 
Cimitirul din str. M.Emi- 
nescu, Deva. Corpul ne
însuflețit se află depus la 
Capela cimitirului catolic. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pacel

BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ SA 

AGENȚIA SIMERIA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 1 iulie 1999, ora 

10, la sediul Judecătoriei Deva, Biroul executor judecătoresc, 
următoarele bunuri imobile:

1. Fermă vegetală Simeria Veche cu construcție aferentă, 
în suprafață de 2 ha. Prețul de pornire al licitației este de 320 mii 
lei.

2. Fermă zootehnică Bîrcea Mare, compusă din:
- 12 grajduri cu terenul aferent - prețuri de pornire a licitației 

cuprinse între 85 mii lei și 140 mii lei;
- Abator și teren aferent - prețul de pornire al licitației - 

400 mii lei;
- Moară și teren aferent - prețul de pornire al licitației - 115 

mii lei; ■
- Atelier mecanic și teren aferent - prețul de pornire al 

licitației - 450 mii lei;
- Pivniță și teren aferent - prețul de pornire al licitației - 20 

mii lei;
- Sediu fermă și teren aferent - prețul de pornire al licitației

- 300 mii lei;
- Atelier + dub și teren aferent - prețul de pornire al licitației

- 360 mii lei;
- Punct alimentar și teren aferent - prețul de pornire al 

licitației - 40 mii lei.
3. Canton piscicol Rîpaș (minihotel Pescăruș) în suprafață 

de 2502 mp cu anexele situate pe acest teren - prețul de 
pornire al licitației - 750 mii lei;

4. Casă, curte, grădină, depozit ți teren intravilan în 
suprafață de 1393 mp, situate în Tîmpa, nr. 11, corn. Băcia. Prețul 
de pornire al licitației este de 200.000.000 lei.

Informații suplimentare Simeria, tel: 261908 și 262007 și la 
sediul Judecătoriei Deva, Birou executor judecătoresc.

BANCA COMERCIALĂ
SUC. JUDEȚEANĂ DEVA 

vinde:
1. Spațiu comercial situat în Deva, str. Horea - complex 

Zahana - măcelărie. Preț pornire 230 milioane lei.
2. Apartament 3 camere situat în Deva, Pța Victoriei, bl. 8, ap. 13.

Relații Deva, telefon 230207 și la sediul Judecătoriei Deva, 
Biroul executor judecătoresc.

S.C. Agromec S.A. 
Baia de Criș

scoate la LICITAȚIE în fiecare zi de lnni, 
ora 10, următoarele:

- mașini agricole, tractor U 650 și combină C14;
- 0,17 ha teren în Tîrnava de Criș;
- atelier mecanic cu 0,25 ha teren în satul Țebea.

SC PANICOll SA 
HUNEDOARA

angajează contabil șef 
Condiții: domiciliul stabil în Hațeg 

sau Câlan. Rel. suplimentare la tel.: 
713421, 713356, orele 7-15.

IMCOMEX SRL 
oferă spre închiriere 

SPATII COMERCIALE 
în DEVA și ORĂȘTIE, zone centrale, vad excelent.

Tel. 247529, 247496, 094/ 633234.

ARABESQUE
MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI FINISAJE

* PAL melaminat
* PFL melaminat
*• Lambriuri
* Parchet laminat
* Blaturl bucătării
* Bandă cant
* PAL simplu
* PFL dur
* Placaje

Cluj Napoca
Str. Cantonului 30 - Tel./ Fax: (064) 416475
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atât în cadrul Ministerului 
Apărării Naționale, cât și în 
societatea civilă. Măiestria 
militară i-a clasat pe ostașii 
Bradului, de multe ori, pe locuri 
fruntașe între militarii țării.

Pe plan local, fiind un bun 
colaborator al acestei unități 
militare, am fost martorul 
lucrărilor de amenajare a 
Pantheonului eroilor de la 
Țebea, a Casei memoriale 
Crișan, a locului istoric de la 
Dupăpiatră și altele. De 
aemenea, militarii de la UM 
01099 Brad și-au adus o 
contribuție deosebită la 
realizarea unor obiective 
social-economice de la Brad, 
Deva, Cugir, “Transfă- 
gărășanul”, Roșia-Poieni și 
altele. Toate aceste frumoase 
fapte au fost obținute datorită 
destoinicilor comandanți pe 
care i-am cunoscut, cu care 
am colaborat și i-am respectat.

îmi face o deosebită 
plăcere să citez numele 
domnilor colonei: Horea 
Șerbănescu, Gheorghe Șișu, 
Gheorghe Ungureanu, Axente 
Miclăuș, Ștefan Andreica, 
Mircea Tămăslăcaru și în 
prezent Vasile Bârea. Tot cu 
deosebită satisfacție doresc 
să aduc la cunoștință bunului 
cititor al acestui ziar de seamă 
din presa românească marea 
contribuție a bravilor ostași din 
Armata Bradului la sărbătoarea 
românească - întâlnirea moților 
cu istoria - de la Dupăpiatră.

încă de la prima ediție din 
anul 1972, dedicată 
centenarului morții eroului 
național Avram lancu, militarii 
UM 01099 Brad au efectuat 
exerciții demonstrative de luptă 
pentru apărarea patriei, 
reeditând, în condițiile războiului 
modern, ambuscada organizată 
de Avram lancu la Dupăpiatră, 
în timpul revoluției române de la 
1848-1849.

în toți cei 27 de ani (1972- 
1999), la toate cele 27 de ediții 
ale acestei manifestări 
cultural-patriotice și religioase 
la care participă circa 100.000 
de oameni și mari personalități 
ale țării: episcopi, generali, chiar 
ministrul Apărării Naționale 
(Gh. Ținea - 1994), 
parlamentari, prefecți, 
președinți de consilii județene

Ing. lacob Vaier loan - noul președinte 1 
al Clubului Corvinul

într-un c omunicat al Consiliului executiv al clubului a dlui ing. lacob | 
de Administrație al clublui FC Vaier loan. .
C rvinul Hunedoara se anunță Dl Octavian Cojocaru rămâne la 
numirea în funcția de președinte dispoziția clubului.
--------------------------------— --------------------------------------------------— —_________ J
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Negocierea directă, făcută în 
spiritul prevederilor legale în 
vigoare, a fost destul de dură, 
acesteia urmându-i încheierea 
contractului de vânzare- 
cumpărare nr.175, valabil 
începând cu data de 18 iunie 
a.c., care se află în derulare, 
perioada pentru transferul 
proprietății fiind de 90 de zile.

Aici cred că este locul să 
amintesc faptul că în ciuda 
presiunilor făcute pentru 
lichidarea firmei, reprezentanții 
din AGA, respectiv dna 
Mornea și dl Mihăescu, n-au 
cedat și au crezut în 
viabilitatea firmei. Firește că 
una din clauzele importante 
ale contractului o reprezintă 
rambursarea datoriilor față de 
creditori. în context aș aminti 
că, ținând seama de principiile 
economice, dorim să facem o 
integrare cu fabrica de 
nutrețuri combinate care se 
găsește în apropierea firmei, 
astfel încât să fie redus costul 
furajelor combinate care acum 
se aduc de la mare distanță.

Vânătorii de
Munte de la Brad

ș.a. - militarii brădeni au făcut o 
demonstrație de virtute 
ostășească, redând moților 
demnitatea și dreptul de a fi 
stăpâni la ei acasă. Pentru tot 
ce fac la Dupăpiatră ca 
sărbătoarea de aici să fie 
unicat în țară, militarii brădeni 
merită toată lauda și 
considerația moților, și nu numai 
a lor, ci a tuturor celor care simt 
românește, așa cum spunea un 
general francez: “Primul mijloc 
de a ridica moralul armatei este 

Tehnica militară în acțiune la Dupăpiatră

acela de a-i acorda 
considerația publică și 
socială".

Reușita acestor exerciții 
militare demonstrative care au 
impresionat până la lacrimi miile 
de spectatori veniți din toate 
colțurile țării pentru a cunoaște 
"pe viu" forța armatei române, 
se datorează tuturor militarilor, 
de la soldat la colonel, în fața 
cărora, noi civilii, în semn de 
respect, ne ridicăm pălăria!

Aplicația militară din anul 
acesta, din 4 iulie, de la 
Dupăpiatră, coordonată de dl 
mr. Dorel Cuc și condusă de dl 
cpt. Marian Petrișor, sunt 
convins că va umple de 
bucurie inimile miilor de 
spectatori, demonstrând încă o 
dată stima și respectul de care 
se bucură oștirea română. Nu 
întâmplător la toate sondajele 
de opinie din țară, de după ’89, 
armata, alături de biserică, s-a 
situat pe primele locuri - o

“Drumul este acum 
fără întoarcere”

- Privind perspectiva 
firmei, ce ne puteți spune?

- Sintetizând intențiile, pot 
să afirm că, pe baza 
marketingului ce-l promovăm, 
vom dimensiona capacitățile 
productive la nivelul cerințelor 
pieței interne, cât și în raport 
de eventualele solicitări la ex
port. Ar fi o naivitate să 
susținem că se vor mai atinge 
vreodată parametrii la care a 
fost proiectată unitatea, având 
în vedere și uzura în timp a 
bazei materiale.

- Referitor ia concurență, 
ce putem consemna?

- Niciodată nu ne-a speriat 
concurența loială. Nu pot fi însă 
de acord cu practicile actuale, 
când se fac importuri la prețuri 
necontrolate după lege, unele 
produse avicole care sunt 
subvenționate în proporție de 
40-50 de procente sau chiar mai 
mult la producătorii străini ce fac 
export fiind și de calitate 
îndoielnică. 

dovadă că armata română 
este o valoare, o mare 
speranță, nădejdea poporului 
român și nicidecum o 
“adunătură de oameni".

Cu ocazia fericită a 
aniversării celor 30 de ani ai 
Batalionului 26 UM “Zarand” 
Brad se cuvine să menționăm 
la loc de onoare numele 
distinșilor comandanți 
superiori - fără aprobarea 
cărora nu s-ar fi putut 

executa absolut nimic: general 
corp armată dr. Constantin 
Degeratu, șeful statului major 
general al Armatei Române, 
general Dorin Gheorghiu - 
comandantul Armatei a IV-a 
Cluj-Napoca, generalul de 
brigadă dr. Viorel Bârloiu, 
generalul Florin Mancu - 
comandantul Corpului V - 
Armata Timișoara și colonelul 
Mircea Tămăzlăcaru 
comandantul Brigăzii Vânători 
de Munte “Avram lancu” Alba 
lulia.

Bravi ostași ai României, 
apărători ai integrității 
teritoriale, ai independenței și 
suveranității naționale, de ziua 
vânătorilor de munte din Brad 
primiți sincerele noastre 
felicitări și urarea de multe 
succese în pregătirea de luptă 
pentru apărarea gliei 
strămoșești și a neamului 
românesc.

Avem specialiști buni în 
avicultura românească și dacă 
am avea condiții similare cu 
producătorii din UE cu 
siguranță că n-ar fi nevoie să 
mai apelăm la importuri.

- în condițiile când 
prețul cerealelor crește 
semnificativ, va fi 
influențat și costul cărnii 
de pasăre și al ouălor?

- Fără îndoială că există o 
legătură directă între prețul de 
achiziție a furajelor și cel la 
care se desfac produsele, 
dorința noastră fiind aceea de 
a nu împovăra costurile la 
consumator.

- Ați fructificat șansa 
privatizării. Ce va urma?

- Am certitudinea că 
drumul este acum fără 
întoarcere. Am nădejdea că 
toți angajații înțeleg acest 
lucru și se vor strădui să 
putem menține unitatea la 
parametri ridicați de 
producție. 

etapă în viața grădiniței, dotată 
aproape în întregime (ie 
prietenii înfrățiți cu 
Sarmizegetusa. De altfel, cei 
cinci membri ai fundației care 
și-au petrecut câteva zile în 
istorica așezare hunedoreană 
(Jan van’t Veer, Gerrit de Boer, 
Foppe van dar Meulen, Ale 
Toering și Wopke van der 
Ploeg) susțin că cele mai 
sigure investiții sunt cele în 
tineri și copii, adică în viitorul 
comunei; motiv pentru care 
școala (care în acest an a primit 
încă 4 calculatoare, mașini de 
scris, mobilier) și grădinița- s- 
au bucurat an de an de grija și 
de preocupările fundației de a 
contribui pe cât posibil la 
îmbunătățirea condițiilor în 
care sunt educați și școlarizați 
copiii.

în paralel cu acestea, atât 
fundația olandeză, cât și cea 
română (creată la sfârșitul 
anului trecut la Sarmizegetusa, 
în ideea de a se putea ocupa 
mai îndeaproape de aceste 
activități) își propun să ajute în 
continuare persoanele cu 
handicap, dar și la dezvoltarea 
economico-socială și mai ales 
a potențialului turistic al zonei, 
după cum conchidea 
președintele fundației locale, 
Mihai Secan. însă ținta finală a

Declarația deputatului hunedorean Petru Șteolea prezentată joi 
în plenul Adunării parlamentare a Consiliului Europei

Respectarea obligațiilor și 
angajamentelor Ucrainei

Apreciez munca depusă de 
către raportorii noștri, doamna 
Severinsen și domnul Kelem, în 
analiza concretă și aprofundată 
a evoluției recente a vieții 
democratice și a construcției 
statului de drept în Ucraina, pe 
linia respectării angajamentelor 
asumate la aderarea sa la 
Consiliul Europei. Cred că 
aspectele consolidării statului de 
drept și ale respectării drepturilor 
omului, evoluțiile uneori prea 
lente, după cum sesizează și 
raportorii noștri, trebuie legate 
determinant și de fenomenele 
economice.și sociale-dure ale 
tranziției spre economia de piață, 
fenomen complex și dificil în 
toate țările foste comuniste.

Este bine de subliniat faptul 
că în ciuda acestor dificultăți la 
care a trebuit să le facă față în 
acești ultimi doi ani, Ucraina a 
reușit să-și mențină stabilitatea 
internă și să contribuie eficient, 
alături de vecinii ei, între care și 
România, țara mea, la securitatea 
regională.

în ceea ce privește 
drepturile minorităților, intrarea în 
vigoare a Convenției-cadru 
privind protecția minorităților în 
mai anul trecut, după ratificarea 
ei în decembrie 1997, a constituit 
un semnal pozitiv. Accelerarea 
procesului de ratificare a Cartei 
europene a limbilor regionale sau 
minoritare este acțiune pozitivă,

STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale poluanților 

gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat și pentru 
perioada 14-22 iunie ’99 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de calitate a aerului nr. 
12574/87. Valorile maxime s-au înregistrat pe 
zona Călan în data de 17.06.’99 pentru amoniac 
și pe zona Hunedoara la data de 18.06.’99 
pentru dioxidul de azot, dioxidul de sulf și fenoli.

Pulberile în suspensie au avut valori medii 
și maxime care s-au încadrat în limita admisă 
de 0,15 mg/mc aer la toate punctele de control 
din județ. Valoarea maximă s-a înregistrat pe 
zona Hunedoara la data de 16.06.’99.

Pulberile sedimentabile continuă să 
înregistreze depășirea limitei admise de 17,0 g/ 
mp/lună doar pe zona Chișcădaga (de 3,9 ori la 
valoarea medie și de 6,82 ori la valoarea 
maximă).

Nivelul radioactivității beta globale și al 
dozei gama absorbite se menține în limitele de 

i variație ale fondului natural de radioactivitate

pentru toți factorii de mediu analizați. 
Comparativ cu valoarea de atenție stabilită 
pentru apă de 2,0 Bq/1, în perioada mențiorjată 
s-au obținut valori medii de 0,28 Bq/1 pentru 
apa brută recoltată din râul Mureș și de 0,12 
Bq/1 pentru apa potabilă.

Materiile în suspensie pe râul Jiu, provenite 
în principal de la unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui, au avut o valoare 
medie de 1012,0 mg/1 și o valoare maximă de 
2937,0 mg/1, înregistrată la data de 16.06.1999. 
Raportându-le la perioada anterioară, a rezultat 
o reducere a cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 398,0 mg/1 pentru valoarea medie 
și cu 541,0 mg/1 pentru valoarea maximă.

Din totalul de ape uzate evacuate în județul 
Hunedoara în cursul anului 1998, de 466,402 
mii. mc, aportul principal este dat de sectorul 
„energie electrică și termică" cu 308,449 mii. 
mc. urmat de industria metalurgică și construcții 
de mașini cu 65,444 mii. mc, de „sectorul captări 
prelevări de apă” cu 57,240 mii. mc și de 
industria extractivă cu 31,894 mii. mc.

Agenția de Protecția Mediului Deva

Noi donații ale 
Fundației “înfrățiți 

pentru Sarmizegetusa”
acestor gesturi de sprijin din 
partea unor semeni generoși 
este aceea de a-i cointeresa și 
încuraja pe cetățenii comunei, 
pentru ca atunci când 
proiectele vor fi bine conturate 
și pornite pe drumul cel bun ei 
să se poată descurca singuri.

Alături de delegația 
olandeză, s-au aflat zilele 
trecute pentru prima dată la 
Sarmizegetusa și doi opticieni 
(familia Schmidt), care au oferit

Membrii Fundației “înfrățiți pentru Sarmizegetusa ” 
alături de “beneficiarii” donațiilor, la inaugurarea 

spațiului de joacă al grădiniței.

care urmată fiind de măsuri con
crete, la nivel guvernamental, de 
punere în practică, vor fi 
apreciate favorabil de membrii 
celor 30 de minorități din această 
țară.

Sunt de fapt acele drepturi 
necesare a fi acordate și grupului 
etnic al minorității române 
(băștinașe), ai cărui membri se 
manifestă constant ca cetățeni 
ucraineni loiali țării în care trăiesc. 
Reamintind, este vorba de 
organizarea învățământului pu
blic în limba maternă, astfel ca 
minoritatea română să poată 
studia în limba proprie pe întreg 
procesul instructiv-educativ, 
inclusiv în învățământul superior, 
prin înființarea de grupe, secții, 
facultăți cu limba de predare 
română la Universitatea de la 
Cernăuți - universitate care până 
în anul 1944 a funcționat în limba 
română. De asemenea, este 
necesară susținerea asociațiilor 
culturale și științifice și restituirea 
către acestea a patrimoniului 
deținut înainte de anul 1944, de 
sprijinirea acțiunilor de refacere 
și de restaurare a lăcașurilor de 
cult, a monumentelor și a altor 
edificii cultural-istorice, de 
subvenționarea editării de 
reviste și ziare.

Măsurile de perfecționare a 
cadrului legislativ intern și 
punerea în practică de către 
executiv a acestora sunt, pe 

gratuit consultații. și circa o 
sută de ochelari. în patru zile 
au avut loc la dispensarul 
medical peste 600 de 
consultații, urmănd ca fiecare 
“pacient" să-și primească 
ochelarii ce vor fi 
confecționați în Olanda în 
următoarele două luni. "Un 
ajutor nesperat, mai mult 
decât binevenit" - aprecia 
medicul comunei, Mariana 
Moraru.

Foto: Traian MÂNU Â

această linie, elemente ce 
decurg din evoluția firească 
în acest context de abordare. 

Poate este momentul să 
facem un apel la colegii noștri 
parlamentari ucraineni să 
încerce să impună și să apere 
principiile Consiliului Europei 
într-o creștere a productivității 
legislative a parlamentului 
național. în acest sens cred 
că Directiva președintelui 
Radei Supreme a Ucrainei, 
adresată Consiliului de 
specialitate, document de care 
trebuie să ținem cont în 
abordarea proiectelor de* 
rezoluție și de recomandare, 
are șanse reale de punere în 
practică în perioada imediat 
următoare. în ce mă privește, 
am încredere în acțiunea 
colegilor noștri ucraineni, aici 
prezenți.

Strasbourg, 24.06.1999

P. S. Consiliul Europei a 
hotărât continuarea procesului 
de monitorizare a Ucrainei, iar 
daca până în luna ianuarie anul 
viitor nu obține progrese 
substanțiale în dezvoltarea 
statului de drept, mandatul său 
poate fi suspendat pe o 
perioadă determinată sau 
nedeterminată, cu efectele 
negative ce decurg de aici în 
relația acestei țări cu celelalte 
organisme europene: Uniunea 
Europeană, OSCE BERD etc.


