
Duminică, ora 10, ia Dupăpiatră

"întâlnirea moților cu istoria”*
Așadar, duminică 4 iulie 

a.c., ora 10, în defileu și 
amfiteatrul natural de la 
Dupăpiatră (Buceș) are loc o 
nouă "Întâlnire a moților cu 
istoria”. Și nu numai a lor, 
pentru că, suntem siguri, și 
de această dată vor fi pre- 
zenți o mulțime de oaspeți 
din județ și din întreaga 
țară.

Cea de a XXVIl-a ediție 
a manifestării programează 
o slujbă de pomenire a ero
ilor, iar la "Crucea Ian-

cului”, simbol al neatârnării 
românilor, vor fi depuse co
roane de flori. Vor urma 
exerciții militare pregătite 
de vânătorii de munte de la 
U.M. Brad; evocarea în fața 
celor prezenți a "Contri
buției moților la apărarea 
gliei strămoșești”; o paradă 
a portului popular și un spec
tacol folcloric susținut de 
cunoscute formații artistice 
din județ și din țară.

Fiți prezenți duminică 
la Dupăpiatră! (M.B.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Jude ful 
Hunedoara

i CUVÂNTUL 
LIBER

ANUL XI ■ Nr. 2427 ■ Sâmbătă, 3 - Duminică, 4 iulie 1999 8 pagini u 1000 LEI

Palatul Parlamentului va avea 
si coafor*

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat un 
memorandum intern prin care se propune înființarea unei unități 
de coafură în incinta Camerei și se majorează tarifele de 
frizerie. La Camera Deputaților funcționează din 1991 o unitate 
de frizerie și a fost constituită, începând cu data de 1 iuliș, și o 
unitate de coafură. Memorandumul vizează majorarea tarifelor de 
la frizerie și stabilește prețul viitoarelor servicii ale salonului de 
coafură: un coafat special cu adaosuri aduse de client - 7000 lei, 
o ondulație permanent rece - 83.000 lei, pieptănat coc - 6.000 lei, 
un spălat - 8.500 lei, decoloratul părului - 24.000 lei, manichiura - 
16.700 lei și vopsitul părului șuvițe degrade - 94.500 lei. Salariul 
brut al unei frizerițe sau al unei coafeze este stabilit, prin memo
randum, la 2.500.000 lei/lună.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat reali
zarea unor dotări în valoare de 900 de milioane de lei pentru 
îmbunătățirea activității de alimentație la Palatul Parla
mentului, fiind vizate blocurile alimentare de la saloanele 
Rustic și Brâncovenesc, cât și bucătăria ce deservește 
saloanele de la nivelurile S1 și S2. (Mediafax)

COMENTAM/

Handicapații și 
guvernanții

în esența ei, "Ordonanța de 
urgență privind protecția spe
cială și încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap", ca
re prevede, între altele, înfiin
țarea Fondului Special de Soli
daritate Socială pentru Per
soanele cu Handicap, este o 
măsură bună. Acest fond ar 
urma să fie alimentat, în prin
cipal, din taxa suplimentară de 
3 la sută aplicată lunar fondu
rilor de salarii acordate agen- 
ților economici ori persoanelor 
fizice. Și acest lucru este de 
înțeles și de acceptat. Această 
categorie socială atât de ne
fericită trebuie ajutată.

Numai că domnii guver
nanți au săvârșit o mișelie, sti
pulând în ordonanță excep
tarea de la această taxă a "să
racilor” de la Președinție, Par
lament, Guvern, ministere, pre
fecturi, consilii județene și în 
jos până la cele locale, ceea 
ce a creat nemulțumire și ten
siune în rândul celor mulți și cu 
bani puțini. Este mai mult decât 
cinism. Este o crasă descon
siderare a oamenilor de rând. 
Este o nouă mostră de "sa
crificiu” din partea guvernan
ților, cum pompos clama la ur
carea pe tron președintele Emil 
Constantinescu. Adică gloata 
mai poate fi păgubită cu niște 
bănuți din veniturile ei mai mult

decât modeste, însă buzuna
rele burdușite ale parlamen
tarilor și guvernanților nu tre
buie atinse nici cu un sfanț. 
Bătaie de joc mai mare nici că 
se putea.

E drept că, luați la întrebări 
pe această temă, unii parla
mentari consideră această dis
criminare neavenită, se simt 
rușinați, declarând că în Par
lament vor milita pentru îndrep
tarea erorii, respectiv pentru 
ca acest coeficient suplimentar 
de 3 la sută să fie aplicat tu
turor bugetarilor, tuturor cate
goriilor de cetățeni. în fond, așa 
cum se stipulează în Consti
tuție, “nimeni nu este mai pre
sus de lege”. Numai că iată la 
noi legile se fac după bunul 
plac al celor care conduc des
tinele națiunii. Și n-am auzit 
vreunul dintre acești ocrotiți de 
numita OUG - fără handicap - 
să-și exprime nemulțumirea că 
au fost excluși de la omenes
cul gest de a-i ajuta pe semenii 
lor, ai noștri, cu handicap.

Ba mai mult, atunci când 
Secretariatul de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap a îna
intat Executivului un nou act 
normativ care prevedea

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

• O curcă le 
spușe puilor ei:

- V-ați certat 
toată ziua! Dacă 
tatăl vostru v-ar 
vedea, s-ar întoar
ce în cuptor de 
supărarel

Ș| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
X la 30 de zile - 

65% /an 
prin capitalizare - 88%/an 

X la 90 de zile - 
67% /an 

prin capitalizare - 86%/an 
•- .

r......  .

Privatizarea comerțului ta sate

Numai bani să fie...
Un fenomen pozitiv apărut firește după ’89 s-a dovedit 

a fi privatizarea în domeniul comerțului. Mai mult sau mai 
puțin rentabile pentru patroni, unitățile aparținând între
prinzătorilor particulari au stârnit interes în rândul cum
părătorilor, comparativ cu magazinele cooperativelor de 
consum care, chiar dacă mai există, sunt destul de 
sărace în aprovizionare, lucru care nu prea atrage clienți. 
Optând în general pentru profil mixt, societățile comer
ciale privatizate au o aprovizionare bogată și diversificată, 
încercând să acopere pe cât posibil cerințele cumpără
torilor.

Situată în centrul localității Băița, SC Freya Comserv 
SRL aparținând dnei Florica Demean oferă potențialilor 
clienți o gamă largă de produse alimentare, dar și câteva 
articole de îmbrăcăminte (cămăși, tricouri, ciorapi etc) la 
prețuri accesibile. Rafturile și vitrinele frigorifice etalează 
o multitudine de produse din seriile dulciuri, conserve, 
sucuri, mezeluri, dar și detergenți și cosmetice.

“Alimentele, îndeosebi cele de bază - ulei, zahăr, făină
- sunt adesea solicitate. Se vinde foarte bine și pâinea 
proaspătă și de calitate pe care o aducem zilnic de la 
brutăria Dorex din Deva, ținând cont, bineînțeles, de 
cerințele clienților. Volumul vânzărilor este mulțumitor, 
sunt zile în care realizăm venituri de cca un milion de lei, 
dar sunt și zile mai slabe. Clientela este mai numeroasă 
după ce se dau salariile, pensiile și în zilele țle târg. Chiar 
dacă vadul comercial este foarte bun, funcționând în plin 
centru, se simte totuși concurența celorlalte magazine, 
care vând cam același gen de marfă", spunea dșoara 
Maria Demean. într-adevăr, intrând în câteva magazine 

__________ Cristina CÎNDA 
(Continuare în pag. 2)
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Pentru o zi Județul Hunedoara a fost 
Capitala cartofului din România

“Să lăsăm plantele să 
vorbească”

într-o organizare de ex
cepție, simpozionul național pri
vind “Ziua verde a cartofului" - 
manifestare aflată la cea de-a 
XXIII-a ediție - a constituit un 
prilej deosebit pentru a pune în 
evidență însemnatul potențial 
existent în județul nostru, în 
special în zona Țării Hațegului, 
pentru a obține producții mai 
bune, în condiții de eficiență la 
cultura cartofului pentru să
mânță și de consum, gazdă a

acestei acțiuni de interes 
aparte fiind firma SC Nirvana 
SRL Hațeg, al cărei director 
este dl ing. Iustin Vasiu.

Manifestarea s-a bucurat 
de o largă participare. Spe
cialiști din domeniul cercetării 
științifice și cultivatori de car
tofi au purtat un dialog fructuos 
atât la Casa de cultură din 
Deva, unde s-au prezentat o 
serie de rezultate în legătură 
cu cultura cartofului, cât și în

în tarlaua cu cartofi a SC Nirvana SRL, unde se anunță o 
producție notabilă

câmp, la fața locului, în Totești 
și Cârnești, acolo unde se gă
sesc cele 30 de ha cultivate cu 
cartofi pentru sămânță și con
sum, aparținând SC Nirvana.

Lucrările simpozionului, 
având ca temă "Cultura carto
fului pentru sămânță și consum: 
calitate și eficiență", au fost 
conduse de dl dr.ing. Constantin 
Draica, director general al Insti
tutului dt cercetare și producție 
a cartofului Brașov, care este și 
președinte al Federației culti
vatorilor de cartofi din România, 
în cadrul prezentării făcute, dl 
Draica a arătat, între altele, că 
producția medie ce se realizea
ză în prezent în țara noastră - 
de circa 13 tone cartofi/ha - nu 
este nici pe departe mulțumitoa
re comparativ cu rezultatele 
înregistrate la nivel european. în 
același timp a evidențiat factorii 
care stau la baza unor producții 
ridicate, constante și profitabile 
la cultura cartofului.

Cristina CiNDA 
Nicoiae TÎRCQB 

(Continuare în pag. 2)

Anunță VÂNZAREA, in data de 14 iuliel999, ora 10.00 
Prin LICITAȚIE PUBLICĂ

a imobilului situat în Deva, B-dul Decebal, bl. 16, et. I, ap. 75 
(apartament compus din 3 camere, 2 băi, cămară, debara, 

hol și balcon - în suprafață de 68,18 mp)
Prețul de strigare a fost stabilit la suma de 158.000.000 lei 

Licitația are loc la sediul Judecătoriei Deva - biroul executorilor 
Judecătorești

Informații suplimentare se pot obține de la:
- Judecătoria Deva - biroul executorilor Judecătorești

- Sucursala Deva a Băncii - serviciul credite/oficiuljuridic
tel. 234231/234232

DEPOZITE ÎN LEI PE TERMEN DE
2 LUNI -cu o DOBÂNDĂ FIXĂ de 78% pe an,
4 LUNI -cu o DOBÂNDĂ FIXĂ de 80% pe an

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 
SOCORSALA DEVA

B-dul Decebal, bl. 8
Tel. 234231/234232

Program de lucru cu clienții: 
luni-vineri: 8-18 • Sâmbătă: 8-12
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Conferință de presă PDSR

"După câștigarea 
alegerilor vom 

repune în funcțiune 
fluxul primar la 

Siderurgica"

Handicapați! și 
guvernanții

Principalul obiectiv al 
conferinței de presă orga
nizată joi, 1 iulie a.c., de 
către organizația hunedo- 
reană a Partidului Demo
crației Sociale din Româ
nia a fost prezentarea noii 
echipe de conducere 
aiese după conferința ju
dețeană care a avut loc 
săptămâna trecută. Dom
nul președinte Mihail Ru- 
deanu a ținut să facă o 
analiză a situației în care 
se află în acest moment ju
dețul Hunedoara din punct 
de vedere economic, soci
al și politic. Domnia sa a 
reafirmat rolul extrem de 
nociv pe care l-a avut ac
tuala guvernare asupra 
economiei hunedorene, 
majoritatea întreprinderilor 
fiind în pragul falimentului. 
Distrugerea cu bună știință 
a siderurgiei este numai 
unul dintre multele “pă
cate” aie guvernanților. "Nu 
suntem de acord cu modul 
în care s-a făcut și se face 
restructurarea, iar la Hu
nedoara - imediat după 
câștigarea alegerilor - vom 
repune în funcțiune fluxul 
primar.” Domnul Rudeanu 
a propus constituirea unui 
forum la sare să participe 
reprezentanți din toate ca
tegoriile sociale ale jude
țului, pentru a căuta și a 
găsi soluții de scoatere din 
dezastrul în care ne aflăm.

Completându-I pe dl. pre
ședinte Rudeanu, dl. Cor- 
neliu Duca, președintele 
organizației municipale 
Hunedoara a PDSR, a afir
mat că există sesizări con
form cărora actuala condu
cere a Combinatului Side- 
ru-gic încearcă cu bună 
știință să distrugă anumite 
instalații pentru vinderea lor 
ulterioară ca fier vechi în 
străinătate.

Din punct de vedere po
litic PDSR Hunedoara a avut 
o activitate extrem de intensă 
în ultimul timp, existând foar
te multe cereri de adeziune 
în rândurile partidului atât la 
nivel individual cât și colectiv. 
Recent, organizația muni
cipală Hunedoara a Parti
dului Socialist a fuzionat prin 
absorbție cu PDSR. Există 
semnale că și o parte a fos
tului PDAR ar dori o fuziune 
cu social-democrații. “Noi 
avem o deschidere totală 
față de oricine dorește să 
vină în rândurile noastre - a 
afirmat dl. Rudeanu - fără să 
punem condiții, dar și fără să 
acceptăm condiții." Conlu
crare fructuoasă există și cu 
alte partide aflate la stânga 
eșichierului politic, rămâ
nând ca pe viitor să se vadă 
în ce sens aceste relații vor 
evolua spre viitoare alianțe 
sau, de ce nu, chiar fuziuni.

Andrei NISTOR

(Urmare din pag. 1)

repararea acestei inechități, 
mai marele finanțelor, durul 
Decebal Traian Remeș, și-a 
exprimat dezacordul cu acest 
demers, considerând că pen
tru acest scop va fi nevoie de 
un capitol special în buget. Cine 
știe ce-i mai trece prin cap bă
țosului nostru ardelean - spe
răm că nu ceea ce bănuia un 
vecin șugubăț al său - pentru

Numai bani să fie
(Urmare din pag. 1)

din imediata apropiere, am 
observat că sunt la fel de 
bine aprovizionate, oferind 
sortimente bogate, multe 
fiind identice ca produse, 
însă diferite ca preț.

SC Daracom Serv SRL, 
administrat de dl Teodor 
Dobra, funcționează într-o 
clădire nouă și modernă, 
încăperea spațioasă, zu
grăvită în culori deschise, 
dotată cu rafturi și vitrine 
elegante, îmbie potențialii 
cumpărători la o paletă 
largă de mărfuri alimen
tare, dar mai ales indus
triale. Prețurile, vizibil afi
șate, sunt pe măsura buzu
narelor, căci “trec toate 
produsele, în cantități mai 
mari sau mai mici, depinde 
de puterea de cumpărare 
și de nevoile fiecărui cum
părător”, spunea Mariana 
Demian, vânzătoare. Din 
bogata aprovizionare a ma
gazinului nu lipseau produ- 

o noua taxa, o acciza, o majo
rare de preț, în vederea con
stituirii Fondului Special de 
Solidaritate Socială pentru 
Persoanele cu Handicap - acți
une umanitară strict neceară. 
Că nu are dl DTR idei prea 
multe se știe, în schimb cele pe 
care le are sunt fixe. Vezi taxa 
pe scaune, de exemplu.

Lumea mai speră în min
tea de pe urmă a guver
nanților...

♦ ♦♦

sele alimentare din cele 
mai diverse: cafea, dul
ciuri, articole de menaj din 
material plastic sau por
țelan, îmbrăcăminte și în
călțăminte modernă pentru 
adulți și copii, cosmetice 
și jucării.

Și la Băița am observat 
că, la fel ca peste tot, în 
unitățile comerciale sunt 
zile bune și zile rele. Pute
rea de cumpărare a scăzut 
enorm de mult, mai cu 
seamă în zonele declarate 
ca defavorizate. Cu toate 
acestea, o pâine, un ulei 
sau o pungă cu sare este 
indispensabilă traiului, în 
timp ce îmbrăcămintea și 
încălțămintea se solicită 
mai cu seamă în preajma 
sărbătorilor. Părerea lo
cuitorilor zonei Băița pri
vitoare la oferta comerci- 
anților și la puterea lor de 
cumpărare este unanimă 
și general valabilă: “Bani 
să fie, că în rest găsim de 
toate".

“Să lăsăm plantele 
să vorbească”
(Urmare din pag. 1)

La simpozion au participat 
dnii Nicolae Stanca, prefect al 
județului nostru, lulius Winkler, 
subprefect, Gheorghe Barbu, 
președinte al Consiliului jude
țean, alți invitați din partea Mi
nisterului Agriculturii și Alimen
tarei, Academiei de științe agri
cole și silvice "Gheorghe 
lonescu Sinești", reprezentanți 
ai mass-media.

Dl Winkler a subliniat pre
ocuparea cultivatorilor din ju
dețul Hunedoara pentru a do
bândi, în condițiile economiei de 
piață, rezultate cât mai bune la 
cartofi - cea de-a doua pâine a 
țării. De asemenea, dl Gheor
ghe Barbu a reliefat necesi
tatea de a pune mai bine în va
loare potențialul cultivatorilor de 
cartofi din județul nostru.

Dl dr. docent Matei Berindei, 
care este inițiatorul manifestării, 
a reliefat semnificația “Zilei 
verzi a cartofului", afirmând că 
trebuie să lăsăm plantele să 
vorbească pentru că ele sunt 
mai deștepte decât omul, aici 
regăsindu-se preocuparea sa 

t------  - ............-........................... . .........
Fondul Proprietății de Stat a 

realizat două treimi din 
veniturile propuse

Fondul Proprietății de Stat a realizat, până la sfârșitul lunii mai, 
două treimi din veniturile propuse a fi realizate de instituție din 
privatizarea întreprinderior cu capital de stat, în acest an, și care 
urmează să fie vărsate la buget, a declarat președintele Fondului 
Proprietății de Stat, Radu Sîrbu.

“Până la sfârșitul lunii mai am vărsat la buget douâ treimi din 
veniturile pentru întregul an, adică peste 6.000 de miliarde de lei", 
a afirmat Radu Sîrbu.

La întocmirea bugetului pentru acest an s-a estimat că FPS 
va contribui cu 9.000 de miliarde de lei, sumă care provine din 
vânzarea societăților din portofoliul FPS în acest an, dar și din 
privatizările încheiate la sfârșitul anuiu» trecui.

de o viață pentru a face ca re
sursele naturale, condițiile pe
doclimatice favorabile ale țării 
noastre să fie deplin fruc
tificate.

De menționat faptul că la 
Totești și la Cârnești dl Vasiu a 
prezentat în detaliu tehnologia 
aplicată la cultura cartofului, 
participant la simpozion având 
numai cuvinte de apreciere la 
adresa specialistului care a 
făcut și face cu mult profe
sionalism meseria de cultivator 
de cartofi.

în cadrul simpozionului un 
loc de seamă a revenit pre
zentării pesticidelor utilizate la 
cultura cartofului și firmelor 
producătoare, precum și cu
noașterii utilajelor performante 
care sunt destinate lucrărilor 
specifice acestei culturi.

în legătură cu tehnologia 
aplicată la cultura cartofului vom 
reveni cu detalii, astfel încât să 
punem la îndemâna cultivatorilor 
măsurile care conduc la rezul
tate performante, comparative 
cu cele ale țărilor avansate, un
de se realizează constant re
colte de 30-50 tone cartofi la ha.

Piața Obor din munici
piul Hunedoara a fost su
pusă în ultimii 2-3 ani 
unui amplu proces de re
organizare și moder
nizare. A fost mozaicată 
hala, s-a zugrăvit, vânza
rea a fost organizată 
după specificul mărfii, în 
fața acesteia s-a organi
zat o parcare cu plată, a 
fost creat un spațiu pen
tru taximetre ș.a. Ordi
nea este stăpână peste 
tot, s-au stabilit taxe re
ale la închirierea cânta
relor și a locurilor la 
mese. Prețul de desfa
cere a produselor este 
afișat peste tot. Ținând 
seama de toate acestea, 
de modul cum arată 
acum piața, se poate afir
ma. fără teama de a gre
și, că se ridică la stan
dardele actuale.

La această vreme 
este marfă din abundență 
în piață. Cartofii vin din 
zona Brașov, Făgăraș, 
legumele proaspete din 
Oltenia, în general, din

Piața Obor - din Hunedoara
t

ordonată, bine organizată
județul Mehedinți. Din Io-
calitățile din jur, în special 
din Țara Pădurenilor, vin 
laptele proaspăt,
lactatele.

- Vin la piața din Hune
doara de mulți ani - îmi zice

un om ce vindea roșii. Din 
Oltenia. Vin că este o piață 
bună, marfa se vinde re
pede.

- Cu cât vindeți?
- Cu 5.000 lei/kg. Nu e 

mult și nici nu forțăm la 
preț.

Prețurile mărfii sunt 
rezonabile: cartofii noi
3.500 lei/ kg, cei vechi cu
2.500 lei/ kg, litrul de 
lapte 2.500 lei/ I, brânza 
de oaie - 35.000 lei/ kg. 
Doar fructele se vând mai 
scump - 10.000 lei/ kg ci
reșele, iar căpșunile cu 
12.000 iei/ kg.

*La standardele cele mai înalte *Abundență 
și prețuri rezonabile *Două păreri asupra 
unui fenomen *în respectul legii și ordinii

în legătură cu pro
blema ce o vom aborda în 
continuare sunt două pă
reri. Una susține că în 
piața Obor au apărut In
divizi care cumpără en 
gros marfa de la produ

cători cu preț mic șl o 
vând la prețul pieței. A 
doua susține că nu a apă
rut o astfel de practică. 
De altfel. într-un ordin al 
primarului, dat în martie 
a.c., se stipulează că n- 
au voie să vândă decât 
cei ce au certificat de 
producător eliberat de 
localitatea unde-și au do
miciliul înscris în buletin.

O lucrătoare la admi
nistrația pieței ne spunea:

■ Se petrec asemenea 
lucruri, dar nu în piață, ci în 
afara ei. Eu știu de un caz 
cu căpșuni.

- Efectuăm - împreună 
cu gardienii publici și cu 
lucrători de la administra
ția pieței controale în pia
ță, mai ales atunci când 
apar vânzători noi - ne 
spunea plutonierul Ionel 
Danci.

- Și ați întâlnit cazuri de 
genul de care vorbim?

- Nu încă. De altfel sun
tem permanent, de la 6,30 
până seara, inclusiv sâm
băta și duminica dimineața 
- doi polițiști în piață și in
tervenim prompt când se 
întâmplă ceva neplăcut.

- Ce se întâmplă?
- Lipsă la cântar, fur

turi, oameni beți ce fac 
scandal. Eu apreciez că în 
piața Obor se respectă or 
dinea și legea.

Piața “Obor” din Hune
doara este - cum am scris 
și la începutul acestor rân
duri - una ordonată, bine 
organizată, modernă. Din 
această pricină poate fi con
siderată și este o mândrie 
a municipiului de pe Cerna. 

Traian BONDOR

Piața agro-alimentară din Deva este bogată în produse, 
după cum “bogate” sunt și prețurile care în ultimele zile au 

cam explodat
Foto: Traian MÂNU
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Interpelarea senatorului 
hunedorean, Constantin

Blejan, adresată 
ministrului de Interne

Am primit !a redacție

Să înceteze pângărirea 
memoriei lui Petru Groza!

Este cunoscut de către toată lu
mea că, în România, una dintre cele 
mai importante instituții ale statului, 
și anume Poliția, este in grea sufe
rință. Presa și, în general, toată 
mass-media abundă de cazuri de 
polițiști acuzați de corupție, luare de 
mită, construcții de case și vile 
somptuoase, care depășesc posi
bilitățile bănești asigurate de salariul 
lor legal. Mai nou, sunt semnalate și 
acte de banditism la care se dedau 
unii polițiști legați de unii dintre cei 
mai importanți șefi ai acestei in
stituții. Vezi cazul de la Brașov, 
București etc.

Trebuie subliniat că, în cadrul 
poliției, sunt mult mai mulți polițiști 
corecți, onești, care își fac meseria 
cu multă conștiinciozitate și care se 
simt lezați și rușinați de ceea ce fac 
unii dintre colegii lor. Mai mult, 
acești polițiști corecți cer să se ia 
măsuri împotriva celor care pătează 
onoarea poliției.

Știm că există Corpul de Control 
al M.I., care ar avea atribuția de a 
cerceta și a lua măsurile care se 
impun pentru a asana cât de cât 
fenomenele amintite. Se pare că 
acest corp de control nu și-a făcut și 
nu își face datoria, ba mai mult, sunt 
voci care spun că aceste controale 
sunt mână în mână cu cei controlați

Răspunsul 
dlui Constantin Dudu-lonescu

Urmare interpelării 
dumneavoastră din data de 
23.06.1999, primită la Mi
nisterul de Interne cu nr. 
7348/27.05.1999, am 
onoarea să vă comunic ur
mătoarele:

Actuala structură a Mi
nisterului de Interne spe
cializată în obținerea, ve
rificarea, valorificarea și 
stocarea de informații, ne
cesare asigurării protecției 
misiunilor și cadrelor Mi
nisterului de Interne, a fost 
înființată în anul 1998, în 
baza unei Hotărâri a Con
siliului Suprem de Apărare 
a Țării.

Reorganizarea concre
tă a vechii Unități Militare 
0215 București din cadrul

La mai puțin de 100 m 
de Crucea metalică ce 
dăinuie pe vârful “Straja’’, pe 
coama ce delimita liziera 
pădurilor de fagi și granița 
cu România anilor de până 
la Unire, se va înălța o 
bisericuță din lemn, un viitor 
schit de călugări.

Locul, atât de drag 
momârlanilor și miilor de 
turiști ce vara și iarna urcă, 
a fost sfințit de părintele 
Traian Ciocan în prezența 
sutelor de credincioși cu 
ocazia zilei Sânzienelor, 
chiar din pridvorul ridicat, 
străjuit de bârnele de lemn 
încă proaspăt cioplite.

Slujba de sfințire a în
semnat pentru cei prezenți 
nu numai o binemeritată 
credință geto-dacică, dar și 
o pioșenie respectabilă 
pentru cel ce s-a încumentat 

Ministerului de Interne s-a 
făcut conform dispozițiilor 
unei hotărâri a Guvernului, 
care, având caracter mili
tar, în temeiul art. 107 alin 
4, teza ultimă din Constitu
ția României, nu s-a publi
cat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

Odată cu reorganizarea 
Ministerului de Interne, con
form unei noi concepții, 
această unitate a primit de
numirea de Direcția Gene
rală de Informații și Protec
ție Internă și se află sub co
ordonarea directă a minis
trului de interne. Structura 
organizatorică, precum și 
Regulamentul de organiza
re și funcționare au fost de
ja aprobate, conform legii,

i
a ridica acest lăcaș - Emil 
Pârău.

La sfințirea locului au 
ținut să ia parte și “frații" de 
dincolo de vârf, gorjeni în 
frumoasele lor costume 
populare, cei apropiați nouă, 
care chiar în zilele de cruntă 
teroare austro-ungară se 
strecurau de Sânziene 
sărbătorind laolaltă bucuria 
revederii, schimbându-și 
bunurile meșteșugite cu 
migală și chiar unii 
încuscrindu-se.

S-au făcut fotografii, s-au 
legat noi prietenii și s-au 
cinstit' cu țuică de prună 
veche și cireașă de mai, mai 
să “crape" măselele. Și s-au 
încins apoi în hore înlănțuite 
de-o parte și alta a platoului

și cercetați, favorizându-le actele 
reprobabile.

Știm că U.M. 0215 s-a transformat 
într-o unitate de informare și pro
tecție internă a M.l. Este un lucru 
foarte bun și absolut necesar, mai 
ales având în vedere ceea ce se 
întâmplă în cadrul poliției române. 
Multe poliții ale lumii au asemenea 
unități.

Vă întreb, domnule Ministru:
• Această unitate cu atribuții în 

culegerea de informații și de pro
tecție internă a M.l. este deja orga
nizată?

• Are un regulament intern de 
funcționare?

• Dispune de împuternicirea ne
cesară pentru a-și îndeplini atri
buțiile și, mai ales, își îndeplinește 
ea aceste atribuții?

Credem că este absolut necesar 
să se atribuie toate împuternicirile, 
astfel încât unitatea de culegere de 
informații și de protecție internă a 
M.l. să-și poată îndeplini toate atri
buțiile în mod corect.

în același timp, trebuie luate 
măsurile ce se impun pentru a se 
împiedica încercările de denigrare a 
componenților acestei unități de 
către unii lucrători ai Poliției, care 
au interes să împiedice funcționarea 
acestei unități în condiții optime.

prin ordin al ministrului de 
interne, care are caracter 
intern, nefiind destinat pu
blicității.

în exercitarea atribuții
lor specifice legale, con
sider că unitatea și perso
nalul acesteia dispun de 
împuternicirile necesare.

în ceea ce privește ac
țiunea de combatere a 
cazurilor de corupție, 
abuzuri și ilegalități, vă 
asigur, domnule senator, 
că aceste probleme se 
află permanent în atenția 
conducerii ministerului, 
care se preocupă cu prio
ritate de descoperirea și 
sancționarea acestora, 
precum și de lichidarea 
cauzelor generatoare.

Sfințire de suflet
muntelui de-au vuit 
împrejurimile.

începutul spectacolului 
de pe teresa din fața cabanei 
“Montana" unde pe rând 
formațiile “Cocs”și “Montana" 
își desfășurau programul ar
tistic, i-au făcut pe 
petrecăreții focoși să 
coboare încetul cu încetul. Iar 
când a venit rândul să cânte 
Taraful de la Vața, cu ale lor 
țarine, ne-am minunat de 
acea zvâcnire spontană a 
voioșiei celor prezenți. încinși 
de pe coama muntelui, mai 
toți momârlani, gorjeni și 
turiști s-au întrecut care pe 
care în învârtite, înlănțuind 
statuia lui Avram lancu, 
invitându-l parcă și pe el să 
se prindă bărbătește la braț

Scrisoare deschisă adresată Prefecturii județului 
Hunedoara

Domnule prefect,
Ne adresăm dv cu rugămintea de a lua în atenție 

chestiunea respectării memoriei marelui om politic dr. 
Petru Groza, fiu al meleagurilor hunedorene, care a 
apărat interesele fundamentale ale țării și poporului 
român în cele mai grele momente ale istoriei noastre 
contemporane. Demersul nostru are la bază 
următoarele:

- Dr. Petru Groza a participat, ca delegat ales al 
Cercului teritorial Deva, la Marea Adunare Națională 
de la 1 Decembrie 1918 din Alba lulia, unde s-a hotărât 
unirea Transilvaniei cu România. El s-a pronunțat 
energic pentru unirea imediată și necondiționată a 
acestei provincii cu Patria-Mamă. în anii' 1912-1919, 
el a fost președinte al Consiliului Național Român din 
Deva.

- în preajma și în timpul celui de-al doilea război 
mondial, dr. Petru Groza a luat parte activă la unirea 
forțelor antifasciste și antirăzboinice, fiind arestat și 
anchetat de Siguranță.

Dr. Petru Groza a acționat, în fruntea Frontului 
Plugarilor, pentru ușurarea situației grele a țărănimii 
în perioada interbelică, iar guvernul condus de el a 
legiferat reforma agrară în anul 1945.

- în timpul guvernării Groza; poporul nostru a 
reușit să evite un dezastru național, să readucă la 
patrie Ardealul de Nord răpit prin Diktatul de la Viena, 
și să împiedice pierderea Banatului românesc.

- în perioada următoare a fost reconstruită 
economia națională distrusă de război, s-au creat 
condiții pentru lichidarea analfabetismului și ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

- Dr. Petru Groza a militat pentru conviețuirea în 
bună înțelegere a tuturor etniilor din țara noastră, 
pentru relații de prietenie și colaborare cu țările vecine 
și cu toate popoarele lumii, motiv pentru care a fost 
apreciat și prețuit în țară și peste hotare.

- Deși nu făcea parte din partidul unic care

Vaccin fârâ ac
Liderul mondial al 

vaccinurilor Pasteur Merieux 
Connaught, din grupul Rhone- 
Poulenc, a realizat o invenție 
revoluționară în prevenirea 
bolilor, și anume vaccinarea 
fără ac, informează Asociația 
Națională a Exportatorilor și 
Importatorilor din România.

Noua invenție Pen Jet 
constă într-o seringă de 
mărimea unei țigări, de unică 
folosință, conținând un gaz 
inert, sub presiune, care 
activează vaccinul. (Rompres) 

cu vânjoșii ficiori și 
frumoasele lor. Nici 
părintele Traian Ciocan nu 
a rămas mai prejos, 
tropotind alături de muzica 
taragotului lui Pera Bulz, 
de cântecele lui Vârtei 
Marcel (Cireașă), Viorica 
Brândușan, Elena Evsei și 
Mariana Anghel.

A fost o zi de 
sărbătoare de neuitat. 
Timpul închis, mai, mai să 
înceapă ploaia, pâcla de 
ceață groasă învăluind 
toate împrejurimile, a fost 
și el un aliat de nădejde. 
S-au despărțit cu greu, 
gorjenii urcând muntele 
spre “țara" lor, momârlanii 
și turiștii luând fiecare 
drumul spre vale, unii pe 
jos, alții cu mașinile, iar cei 
mai mulți cu telescaunul.

Eugen POPA 

exercita rolul conducător în stat, dr. Petru Groza a 
fost un factor de echilibru și toleranță, împiedicând 
săvârșirea multor abuzuri și ilegalități, luând 
apărarea bisericii străbune, ca și a cetățenilor 
reprimați pe nedrept. La insistențele lui au fost 
eliberați numeroși oameni arestați samavolnic, iar 
ca ultimă dorință înainte de moarte a cerut să fie 
puși în libertate un grup de 60 de intelectuali, dorință 
ce i-a fost îndeplinită.

• - Ca președinte al Prezidiului M.A.N., dr. Petru 
Groza a făcut parte din delegația română care a 
negociat cu partea sovietică retragerea trupelor 
de ocupație din România, operațiune încheiată în 
anul 1958.

- în anul 1956 dr. Petru Groza s-a împotrivit 
participării României la intervenția armată în 
evenimentele din Ungaria.

- Dr. Petru Groza a fost unul din ctitorii 
catedralelor ortodoxe din Deva, Timișoara, Orăștie, 
Tg. Mureș și al altor biserici. în timpul guvernului 
său n-a fost demolat nici un lăcaș de cult, ci au 
fost construite unele noi, iar altele au fost restaurate.

- Dr. Petru Groza a avut un rol important în 
modernizarea orașului Deva, contribuind financiar 
la construirea și dotarea Uzinei electrice din 
localitate, dând sprijin la aprobarea introducerii 
gazului metan în oraș.

în semn de recunoștință pentru meritele sale în 
slujba țării și poporului, lui Petru Groza i-a fost 
ridicată o statuie la Deva, care timp de 30 de ani, 
între 1963 și 1992, a străjuit Piața Unirii din centrul 
municipiului. La peste doi ani de la evenimentele 
din decembrie 1989, sub pretextul "strămutării" 
statuii, aceasta a fost demolată și profanată, 
ignorându-se împotrivirea populației din localitate 
și din împrejurimi. Opiniei publice nu i s-au explicat 
clar motivele pentru care statuia a fost înlăturată 
de la locul ei.

întrucât la nivelul primăriei locale sunt nesocotite 
repetatele proteste ale numeroșilor cetățeni 
nemulțumiți de această stare de lucruri, vă rugăm, 
domnule prefect, să dispuneți elucidarea îm
prejurărilor în care a fost demolată statuia și să 
asigurați respectarea sentimentelor publice față 
de memoria acestui mare patriot român.

Ne alăturăm cetățenilor care cer ca statuia lui 
Petru Groza să fie repusă pe soclul din Piața Unirii 
Deva.

Deva, iunie 1999 
Scrisoarea este semnată de reprezentanții 

următoarelor partide (n.n.): 
Asociația "Dr. Petru Groza" 

Partidul Democrației Sociale din România 
Federația Națională a Revoluționarilor din 

România 
Partidul Socialist al Muncii 

Partidul România Mare 
Partidul Socialist Muncitoresc Român 

Liga Pensionarilor 
Partidul Pensionarilor din România 

Partidul Socialist 
Partidul Unității Naționale Române

Brățara care-ti ia
V •

tensiunea
Hipertensiunea arterială, mai ales cea 

provocată de stres, afectează un adult din cinci. 
După ce a monitorizat variațiile de tensiune, 
firma Braun a pus la punct Vital Scan, un 
tensiometru care se fixează la încheietura 
mâinii și realizează măsurătorile necesare în 
câteva secunde. "Brățara inteligentă” se 
fixează ușor pe mâna stângă și se ține în dreptul 
inimii. Un semnal sonor indică sfârșitul 
măsurătorii declanșate după apăsarea butonului 
de pornire. Brățara se " desumflă”, iar 
rezultatele - sistolic (nivelul cel mai înalt al 
tensiunii) și diastolic (cel mai scăzut) se 
afișează cu frecvența pulsului pe un ecran. 
Aparatul funcționează cu două baterii alcaline 
de 1,5 V. Prețul - 700 FF.

Ce fel de termometre 
folosim?

De curând comercializarea termometrelor 
medicale cu mercur a fost interzisă în țările UE, 
pe motiv de toxicitate. Din păcate, n-a fost 
recomandat oficial nici un alt tip de termometru. 
Cele chimice, de folosință unică, cele cu cristale 
lichide, cele cu tetină și cele cu amestec etan- 
galium-indium nu au fost testate pe scară largă. 
Cel mai sigur rămâne termometrul electronic, cu 
condiția controlării prealabile a stării bateriei.
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MONETARIA STATULUI A 
PREGĂTIT PENTRU ECLIPSĂ 
UN SET DE CINCI MEDALII

Monetăria Statului întâm
pină eclipsa totală de Soare din 
11 august cu un set de cinci 
medalii, din tombac și argint.

“Piesele au un diametru de 
37 de milimetri, au greutatea 
de 24 de grame (cele din tom
bac) și 27 de grame (cele din 
argint) și sunt executate în 
calitate Prouf, partea gravată a 
medaliei este mată iar fondul 
este lucios, obținându-se un 
efect de relief remarcabil", a 
declarat, pentru MEDIAFAX, 
inginerul Cristian Ciornei, co
ordonatorul proiectului.

Medaliile, realizate de sculp
torii meaaliști ai Monetăriei, vor 
putea fi achiziționate din aceas
tă săptămână de la Centrele de 
bijuterii ale Monetăriei Statului, la 
prețul de 50.000 de lei bucata 
(tombac) sau 173.600 bucata 
(argint). Ele se vor vinde și în 
seturi, într-o cutie specială, căp
tușită cu piele, cu 350.000 lei 
setul de tombac și 968.000 lei, 
cel de argint. Tirajul seturilor din 
tombac este de o mie iar al 
celor din argint de două sute.

Modelul 1 are pe avers, în 
jumătatea stângă, imaginea 
unei eclipse totale de Soare, iar

în cea dreaptă Ateneul Român. 
Pe revers a fost gravată o re
prezentare populară a Soarelui, 
călărit de un leu.

Modelul 2 are pe avers har
ta României, străbătută de ban
da de totalitate, iar pe revers 
Observatorul astronomic “Amiral 
Vasile Urseanu" și portretul ami
ralului.

Modelul 3 are avers comun 
cu modelul 2, iar pe revers este 
înscris textul “11 august 1999 - 
România - 12:41 - 15: 28".

Modelul 4 are avers co
mun cu modelele 2 și 3 iar pe 
revers se află imaginea Ob
servatorului Institutului Astro
nomic al Academiei și portretul 
primului său director, Nicolae 
Coculescu.

Modelul 5 are pe avers ima
ginea marelui sanctuar circular 
de la Grădiștea Muncelului, su
prapusă peste harta României, 
cu banda de totalitate a eclipsei, 
iar pe revers se află imaginea 
Ateneului Român.

Concepția medaliilor apar
ține creatorilor de la Mone
tăria Statului, sculptorii meda- 
liști Maximilian Fetița, Vasile 
Gabor și Codruț Ciobănescu.

reședințele Emil Constantinescu 
f a promulgat o Lege privind unele 

drepturi de călătorie pe calea ferată pentru 
veteranii de război, invalizii și văduvele de 
război, se arată într-un comunicat al Pre
ședinției remis agenției MEDIA FAX.

i Legea se înscrie în cadrul actelor nor
mative care urmăresc acordarea unor recom
pense morale și materiale veteranilor și

Lege privind unele 
prepturi be cÂlÂtorîe 

pe caIca feratĂ 
pentru veteranii be 

rÂzboi
invalizilor de război, în semn de recunoștință 
a luptei și suferințelor acestora pentru cauza 
României, se arată în comunicat

Potrivit reglementărilor legii, muti- 
lații, invalizii de război, precum și vete
ranii de război decorați cu ordine și me
dalii beneficiază, în cursul unui an calen
daristic, de câte 12 călătorii interne gra
tuite, dus-întors, sau de 24 de călătorii 
simple, pe calea ferată, la clasa I, la tren 
de orice rang.

De asemenea, veteranii de război ne
decorați, precum și văduvele de război, au 
dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 
șase călătorii interne gratuite, dus-întors, 
sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, 
la tren de orice rang.

UN BĂTRÂN DIN 
BOBÂLNA A 

REAMENAJAT 
TERMELE ROMANE

Un bătrân din satul hunedo- | 
rean Bobălna și-a dedicat o mare i 
parte a vieții reconstruim unor vechi 
băi romane, transmite corespon- i 
dcntul MEDIAFAX.

Iosif Lascău are 76 de ani și în i 
tinerețe a fost ucenic cofetar, slugă | 
la boier, munc.tor geolog, chimist și | 
a luptat în război. Cea mai stator- I 
nică dintre ocupații a fost însă alta: 
timpdeaproape iumătatedeveac. I 
ei și-a folosit energia și timpul liber 
pentru a reamenaja termele romane 
descoperite pe Valea Bobâlnci.

Iosif Lascău spune că a început | 
să lucreze la vechile izvoare numite : 
astăzi “La Feredie”, după ce apele j 
tămăduitoare ale acestora l-au pus I 
pe picioare pe fratele său, grav i 
bolnav.

Pe lângă vechile terme romane, . 
frații Lascău au construit încă două i 
bazine, pe locui unde veneau să se j 
scalde nobilii austro-ungari. Iosif a | 
zidit bazinele fără să ceară ajutorul I 
nimănui, cu bani adunați de familia I 
sa de-a lungul anilor.

In sezonul cald, Valea cu Nuci I 
de la Bobâlna se umple de oameni i 
care vin să se vindece de reuma- > 
tism, artrită sau astm. I

MĂSURA
LUCRURILOR

Oare în ce sunt măsurate lucrurile 
bune pe care le facem? Poate în pulbere 
de stele - ce vom fi după ce vom fi zburat 
din trupurile de carne și sânge - și cu cât 
vom avea mai multă pulbere luminoasă cu 
atât vom străluci mai mult?!... luminând 
bolta nopții și așteptând să fim numărați de 
către îndrăgostiții lumii...

Și tot ce emană rău în noi să ie doar 
acele găuri negre ce duc spre niciunde?

Dar oare știm noi, sau ne putem imagina, 
cât și cum ne iubește ființa pe care noi o 
numim Dumnezeu? Ne putem doar imagina si 
uneori încercăm să fim precum copiii, căci 
doar ei știu să se bucure fără a avea griji. 
Doar copiii pot trăi aici și acum fără a se gândi 
cu teamă la ziua de mâine, fără a fi încrân
cenați pentru tot ce înseamnă VIAȚĂ. Și într- 
adevăr nimic nu e mai important decât Iubi
rea, căci numai din iubire poate naște adevă
rul, bucuria și gingășia sufletului de copil.

Dar hai să uităm pentru o cliuă cât sun
tem de bătrâni și să ne întoarcem la puritatea 
sufletului de copil, a copilului care am fost. 
Hai să visăm frumos la ziua de mâine, să ne 
umplem sufletul de speranță și să avem 
credință în binele făcut pentru viitor.

Și-apoi hai să ne jucăm de-a oamenii 
mari și buni care au grijă de tot ce înseam
nă Viață și iubind animalele și copiii să 
culegem pentru viitor pulberea de stele până 
ce devenind o stea să luminăm în nopțile de 
vară pentru sufletul îndrăgostițiior.

Ina DELEANU •f

Fostul dictator elen Geor
gios Papadopoulos, care a 
impus Greciei Dictatura Co
loneilor, în perioada 1967- 
1974, a decedat, la vârsta de 
80 de ani, din cauza unui in
farct miocardic, a anunțat con
ducerea spitalului Laiko din 
Atena, informează AFP.

Suferind de cancer, Geor
gios Papadopoulos era spi
talizat aici din august 1996. El 
fusese transferat la spitalul 
Laiko din închisoarea ate
niană Korydallos, unde ispă
șea o condamnare pe viață 
pentru înaltă trădare.

Conducerea spitalului a 
anunțat că fostul dictator a 
murit, din cauza unui infarct 
miocardic, la capătul unei săp

tămâni petrecute sub asis-

Georgios 
Papadopoulos 

a încetat 
din viata

i_______ •
tență respiratorie. Familia sa 
nu a făcut publice data și locul 
funeraliilor.

în absența oricărui co
mentariu oficial din partea 
autorităților sau a foștilor cola
boratori, mass-media elenă nu 
a relatat decât succint despre 
decesul celui care a fost cel 
mai puternic om al juntei 
Coloneilor. Canalul public NET 
a difuzat informația abia în 

încheierea buletinului său de 
știri de la prânz.

Dintre toți colaboratorii 
defunctului, aflați în închisoare 
la Korydallos după revenirea 
democrației în Grecia, în iulie 
1974, au mai rămas în viață 
numai doi: fostul general Ni
kos Dertillis, artizanul repre
siunii sâgeroase din noiem
brie 1973 a revoltei studen
ților de la Politehnică, și Di
mitris loannidis, șeful poliției 
militare. Ceilalți camarazi au 
decedat sau au fost eliberați 
din motive de sănătate.

Fratele fostului dictator, 
Costas Papadopoulos, care a 
fost brațul lui drept, a decedat 
pe 11 apri'ie anul acesta, la 78 
de ani, la Korydallos, tot în 
urma unei crize cardiace.

Pe litoralul românesc se va 
putea face și turism subacvatic, în 
programele Autorității Naționale 
pentru Turism (ANT) figurând și un 
proiect privind această formă de 
turism, a declarat consilierul ANT, 
Alina Feldman, transmite cores
pondentul MEDIAFAX.

Proiectul este propus de So
cietatea de Cercetări, Explorări, 
Filmări și Agrement din București 
și costă peste 200 milioane lei. 
ANT contribuie cu 40 la sută din 
valoarea proiectului.

în programul prezentat de 
inițiatori se precizează că cel 
puțin o treime din cei 200 de 
kilometri ai litoralului oferă “un 
tărâm subacvatic fascinant, virgin 
și greu de egalat în imagine și 
potențial la nivel european". Alina 
Feldman a spus că proiectul va 
cuprinde izvoarele sulfuroase din

CAwa 
FORMflOR

ac
zona Mangalia, singurele de a- 
cest gen din Europa, care oferă 
o imagine inedită prin micro- 
sistemele trofice, ruinele așe
zărilor antice, arheologie subac
vatică, epave ale navelor militare 
care se găsesc în zona stân- 
coasă de pe fundul mării.

Proiectul mai include vizi
tarea sub apă a peșterei Rapa- 
nelor situată în sistemul carstic 
al falezei din stațiunea Costi- 
nești, care oermite accesul nu

mai prin scufundare. în plus peș- ■ 
tera Rapănelor este amplasată • 
lângă epava emblemă a stațiunii. 1 
Un alt punct de atracție subac- 
vatică îl constituie lacurile sărate a 
ale litoralului, rămase după retra- ■ 
gerea mării. ■

Turiștii vor fi atrași “sub* 
apă", cel mai probabil în sezonul ’ 
estival 2000, beneficiind de cos- a 
tume de scafandri și ambar- a 
cațiuni. Până atunci, a mai spus ■ 
Alina Fledman, vor apărea pliante 1 
cu litoralul subacvatic românesc, 1 
casete video cu imagini subac- . 
vatice de pe litoral și postere cu a 
specific subacvatic. ■

ANT dispune de 6,5 miliarde • 
de lei pentru programele turis- 1 
tice, sumă care reprezintă 40 Ia ’ 
sută cofinanțare pentru proiectele , 
celor interesați să investească în a 
agrementul turistic. ■

0 fetită canadiană de doi»

ani va deveni cel mai 
tânăr explorator polar

O fetiță canadiană de doi an. va deveni cel 
mai tânăr explorator polar, după ce în această 
vară va participa la o expediție în Marea 
Arctică, pe traseul ales de un norvegian în 
urmă cu o sută de ani.

Keziah Winter Magor va călători cu părinții 
săi, Lynda și Graeme, cunoscut explorator, 
într-o expediție la Polul Nord, cu un vas ce va 
rămâne prins în gheață timp de 18 luni, din 
septembrie 1999 până în august 2000. Vasul 
este proiectat pentru a rezista presiunii gheții.

Keziah s-a născut în ianuarie și este 
obișnuită cu frigul, a explicat Graeme Magor, 
de 43 de ani, care a adăugat că geamurile la 
camera micuței au fost întotdeauna lăsate 
deschise în timpul iernii. Cel de-al doilea nume 
al ei este, de altfel, Winter (Iarnă). Graeme a 
subliniat că vor lua pe vas tot felul de jucării, 
jocuri și tot felul de alte lucruri, care să o țină 
ocupată pe fetiță.

La expediție vor partic.pa patru canadieni, 
doi norvegieni și un neozeelandez. Fiecare 
membru va efectua cercetări științifice, printre 
care și un studiu psihologic al comporta- I 
mentului în grup, pentru NASA. Călătoria va ' 
urma traseul norvegianului Otto Sverdrup, care j 
a alcătuit harta insulei Ellesmere și ale altora 
din Oceanul Canadian Arctic. El a făcut această 
expediție în urmă cu o sută de ani, cu vasul 
Fram, care acum se află expus într-un muzeu 
din Oslo. Nava norvegianului a fost prinsă de 
gheață în timp ce căuta o trecere mai rapidă 
spre Pacific din Eurooa decât prin Cape Horn.

RITMUL BIOLOGIC 
NU SE SCHIMBĂ 

CU VÂRSTA
Ritmul biologic nu se schimbă la om, în func

ție de vârstă, așa cum se credea până în prezent, 
se arată într-un studiu apărut în revista Science, 
citat de AFP.

Omul funcționează urmând un ritm mediu de 
24 de orc și 18 minute, fie că este tânăr sau bătrân, 
explică autorul principal al studiului, Charles 
Czeisler, de la Facultatea de Medicină Harvard.

Ca și la animale și plante, ritmul circadian 
nu variază de-a lungul vieții, deși până în prezent 
se credea că după 25 de ani ritmul scade.

Potrivit cercetătorilor, numai factorii exte
riori pot schimba ritmul biologic. Printre aceștia 
se numără “o activitate fizică intensă, expunerea 
continuă la lumină, călătoriile, boala sau pro
blemele genetice”.

La persoanele vârstnice, sistemul care per
mite continuarea unui ritm de 24 de ore, situat în 
hipotalamus, nu este diferit de cel al tinerilor. Cu 
toate acestea, ceva, poate expunerea la lumină, 
întrerupe somnul și decalează ciclul somn-veghe 
Ia bătrânețe. Acest lucru are ca rezultat apariția 
fazei profunde a somnului mai devreme decât la 
tineri.

Pentru cele mai multe persoane, tendința 
către somn atinge faza critică către ora 21.00 sau 
22.00. Temperatura corpului începe atunci să 
scadă pentru a urca din nou începând cu ora 4.00 
dimineața, moment din care tendința de trezire se 
accentuează.

In studiul apărut în Science, cercetătorii subli
niază că precizia ritmului biologic se menține. în 
ciuda numeroaselor alterări ale funcțiilor cre
ierului, ce apar odată cu vârsta. Aceasta este o 
descoperire remarcabilă, pentru că pune în evidență 
o funcție umană care nu se deteriorează cu timpul.

^xakistanul realizează o nouă 
versiune a rachetei balistice
Shaheen cu o rază de acține de 

trei ori mai mare decât a primei rachete 
testate în aprilie, a informat agenția de presă 
PPI, citată de AFP.

Punerea la punct a planurilor rachetei 
Shaheen II, cu o rază de acțiune de 2.400 de 
kilometri, a început la Complexul Național de 
Dezvoltare, potrivit agenției naționale de presă.

Prima versiune a Shaheen, rachetă sol- 
sol cu rază medie de acțiune (700 de kilo
metri) testată pe 15 aprilie, poate fi echipată

PAKISTANUL 
PREGĂTEȘTE O NOUĂ 
RACHETĂ BALISTICĂ

cu încărcătură convențională sau nucleară. 
Această informație a fost dată publicității în 
timpul ciocnirilor dintre Pakistan și India, în 
regiunea Kashmir, care au început acum 
șapte săptămâni. Cele două armate se în
fruntă în jurul “liniei de control" care împarte 
Kashmirul între cele două țări vecine care, din 
1947, au purtat trei războaie.

Pakistanul a testat cu succes, pe 14 
aprilie, racheta Ghauri-II, cu rază de acțiune 
de 1.500 de kilometri, și putând fi echipată cu 
încărcătură nucleară sau convențională, la 
patru zile după testele efectuate de India, cu 
racheta Agni-ll, cu rază de acțiune de 2.500 
de kilometri. A doua zi, Islamabadul și-a testat 
cea de-a doua rachetă balistică, Shaheen.

India și Pakistanul au devenit puteri nucle
are prin efectuarea testelor din mai 1998, 
condamnate de comunitatea internațională.

DEPRESIA A FOST 
DECLARATĂ BOALA 

SECOLULUI XXI
Depresia a fost declarată de Organizația 

Mondială a Sănătății ca fiind boala secolului 
XXI, a anunțat, în deschiderea Conferinței 
Naționale de Psihiatrie, profesorul univer
sitar George lonescu, președintele Aso
ciației Psihiatrice Române, informează : 
corespondentul MEDIAFAX.

Un alt flagel al lumii în care trăim este 
dependența de droguri, o boală apărută în 
mod artificial, au mai spus psihiatrii. în 
ultimii zece ani, cercetătorii au descoperit 
noi medicamente antipsihotice și antine- 
vrotice, care au schimbat nu numai trata
mentul, ci și esența bolii. Pentru următorul I 
secol se prevede creșterea numărului sinu
ciderilor datorate depresiilor.

Confehnța, având ca temă ‘Tratamentul 
psihofarmacologic modern; asocieri psiho- 
terapeutice moderne", a reunit, la Poiana 
Brașov, 200 de medici psihiatri din toată i 
țara, în organizarea Direcției Județene de 
Sănătate Publică și a Asociației Psihiatrice 
Române.

Medicii psihiatri vor propune raportarea 
tuturor cazurilor de bolnavi psihic, precum și 
câți dintre ei lucrează, câți sunt integrați în 
familie și câți sunt pensionați pe caz de 
boală. Până în prezent OMS nu a cerut 
Ministerului Sănătății date și raportări în 
ramura bolilor psihice. Acestea sunt nece
sare pentru a se încerca destigmatizarea 
socială a bolnavului psihic.
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Reflecția săptĂmÂnii

“Din punct de v^ucic 
estetic lumea pare un mu
zeu de caricaturi; din 
punct de vedere intelec
tual o casă de nebuni; iar 
din punct de vedere mo
ral un han de tâlhari”.

C.W

^Scfionenkciuzz

(1788-1860) - 

țiLozcf cjszman.

• "Marile spirite sunt 
în timpui scurtei lor vieți 
precum monumentele 
grandioase plasate într-un 
spațiu meschin’’.

Ur.i
® - Știi ce face

© Un ascultător ne 
reproșează că a fost în 
Siberia să vadă blocurile 
cu 30 de etaje, despre 
care a aflat că s-au con

olteanul când nu are timp?
- Nu.
- la de la ardeleni...

© - Abia te-ai angajat
și am auzit că deja te-a 
bruscat șeful!

- Da, ieri a venit lângă 
biroul meu și mi-a spus: 
“Și acum, la treabă!”

© - Domnule director,
zise secretara, după ce so
ția directorului ieși din ca
binet, nu știu ce e cu soția 
dumneavoastră, dar nu-mi 
place deloc cum arată.

- Nici mie. Dar ce să fac 
cu ea?

© Un bătrân colhoz
nic ne scrie că se află 
într-o situație disperată: e 
muritor de foamei Ne- 
având altceva să mă
nânce, mănâncă paie.

- Păi, bine măi omule, 
de ce nu gândești? 
Acum a dat firul ierbii. 
De ce nu mergi la păs
cut? Paiele sunt pentru 
la iarnă...

© Un ascultător ne 
întreabă:

- Care este cel mai fru
mos oraș al Rusiei?

- Cel mai frumos oraș 
e Erevanul!

- Poate o bombă ato
mică să distrugă Erevanul?

- Cel mai frumos oraș 
este Moscova!

• "Când un om este 
mai presus de ceilalți și nu 
vrea să rămână singur, tre
buie să coboare el la ei, 
ceilalți nu se vor ridica nici
odată până la el”.

• "Singurătatea este 
soarta tuturor oamenilor în
zestrați cu o capacitate de
osebită: ei o vor deplânge 
uneori, însă o vor alege tot
deauna ca pe cel mai mic 
dintre două rele ’.

• "Moartea este 
marele regizor al vieții. Nu
mai înțelegând marea tre
cere. ordinea și ritmul ei 
vom fi împăcați cu noi 
înșine”.

struit citind ziarul 
“Pravda” și că acolo nu a 
văzut nimic.

Noi îi recomandăm să 
călătorească mai puțin și 
să citească mai des 
“Pravda”.

© Un tânăr din Extre
mul Orient ne reproșează 
faptul că a fost de trei ori la 
Kremlin să vorbească cu 
tovarășul Hrușciov și că a 
primit invariabil același răs
puns:

- Tovarășul Hrușciov 
este ia vânătoare de urși în 
Siberia.

Tânărul ne cere ajutorul 
și vrea să știe când se în
toarce tovarășul Hrușciov:

- Nu știm, pentru că este 
acolo pe post de mo
meală...

© - Domnule, zise
chirurgul către pacient, ai 
avut mare noroc că ai ve
nit și operația de apendi
cită a reușit perfect.

- Ce apendicită, ce 
operație, domnule doc
tor? Eu sunt poștașul și 
venisem să vă aduc o re
comandată...

© - Vai, tu Getuțo.
după cununie soțul m-a 
dus pe brațe în locuință!

- Erai atât de beată?!

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

CUPA DE PCWTATE
din frumusețea și înțelepciunea Bibliei

O “Un martor stricat își bate joc de drep
tate, și gura celor răi înghite nelegiuirea”.

O “Vinul este oatjocoritor, băuturile tari 
sunt gălăgioase: oricine se îmbată cu ele nu 

; este înțelept”.

o “Este o cinste pentru om să se fe
rească de certuri: dar orice nebun se lasă 
stăpânit de aprindere ’.

I O "Toamna leneșul nu ară: la secerat ar 
vrea să strângă roade, dar nu este nimic!”

O “Sfaturile în ir.ima omului sunt ca niște 
ape adânci, dar omul priceput știe să scoată 
din ele”.

O “Multi oameni își trâmbițează bunătatea; 
dar cine poate găsi un om credincios?."

o “Cel nepnhănit umblă în neprihănirea lui; 
ferice de copiii tui după el!”

o “Copilul lasă să se vadă încă din fap
tele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără 
prihană".

O “Urechea care aude, ochiul care vede, 
și pe unul și pe celălalt Domnul le-a făcut’.

O “Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; 
deschide ochii, și te vei sătura de pâine".

O “Este aur și sunt multe mărgăritare; 
dar buzele înțelepte sunt un lucru scumo”.

Selecție de /. LEAHU

MURPHOLOCIA

Șase teorii pentru bolnavi
1. Dacă medicul tău îți ghicește 

boala, asta nu înseamnă că și știe 
despre ce este vorba.

2. Cu cât mai plictisitoare sunt zia
rele și levistele într-o sală de așteptare, 
cu atât trebuie să aștepți mai mult.

3. Doar adulții nu reușesc să des
chidă capacele sticlelor periculoase 
pentru copii.

4. La ultima zi a curei cu medi
camente nu-ți ajung tabletele.

5. Tabletele pe care trebuie să le iei 
înainte de masă sunt cele mai dezgus
tătoare. (Și apa are un gust dezgustător 
dacă este recomandată de medic!)

6. Dacă începi să te însănătoșești 
este din cauză că medicul tău s-a 
îmbolnăvit.

< îa “Nu-I poți iubi 
nici pe cel ce se teme 

' de tine, nici pe ce! de 
care te temi tu!

îs. "Condiția 
£ obligatorie a prieteniei

După câștigarea a două 
concursuri de frumusețe, 
SOPHIA LOREN, născută 
la 20 septembrie 1934. la 
Roma, începe o scurtă ca
rieră de fotomodel și "des
coperită” de p-oducătorul 
Carlo Ponti - devenit ulte
rior soțul ei - o lansează pe 
firmamentul ecranului ita
lian. Debutează cu “Cuore 
sul mare" (Inimi pe mare) - 
1959. în regia lui Giorgio 
Bianchi.

Dotată cu un fizic plă
cut. de un talent actoricesc 
deosebit, se impune defi
nitiv odată cu creația din 
comedia “L’oro di Napoli" 
(Aurul Neapolelui) - 1954, 
în regia lui Vittorio de Sica, 
avându-i parteneri pe 
“stâlpii" comediei italiene 
Paolo Stoppa și Toto. Foar

De ta CICSRQ 
citire 

constă în a nu prezenta și 
îndeplini cerințe care 
contrazic cinstea".

Hamsun,
te repede câștigă simpatia 
publicului și după primele 
succese artistice își cuce
rește o uriașă popularitate 
pretutindeni în lume. Cu co
media “Pane, amore e..." 
(Pâine, dragoste și...) - 
1955, îr regia lui Dino Rissi, 

cu Vittorio de Sica. își "ne
tezește" calea peste Ocean, 
unde apare alături de Cary 
Grant și Frank Sinatra în fil
mul istoric “The Pride and 
the Passion" (Mândrie și pa
siune) - 1957. regia Stanley 
Kramer.

Are o prezență notabilă 
în superproducția istorică “El 
Cid” (Cidul) - 1961, în regia 
lui Anthony Mann, alături de

îs. “încă n-a existat 
poet care să pună un 
alt poet mai presus de 
propria persoană”.

îs. “Nu-i de ajuns „ 
să ai înțelepciune, trebu- * 
ie să știi s-o și folosești”

Charlton Heston și în “The 
Fall of the Roman Empire” 
(Căderea Imperiului 
Roman) - 1964, în regia lui 
Anthony Mann, cu Stephen 
Boyd.

A mai fost prezentă, 
printre altele, în "Crossbow 
Operation" (Operațiunea 
Crossbow)- 1965, regia 
Michael Anderson, sau în 
filmul Biografic “Sophia 
Loren: Her Own Story” (Po
vestea vieții sale) - 1981. 
regia Mel Stuart și “Aurora" 
- 1984. regia Maurizzio 
Ponzi, alături de Philippe 
Noiret și fiul ei, Eduardo.

A fost distinsă cu un 
“Oscar" pentru creația din 
“La Ciociara" - 1960, în re
gia lui Vittorio de Sica.

Adrian CRUPENSCH!

BANUL ÎN' 
EXPRESII 
CELEBRE
3 BANI GIIEAȚÂ 

sau BANI PEȘIN - 
Expresia "Bani gheață" 
vrea să arate că banii 
sunt puși deoparte -. în |. 
bloc, pentru o anume | 
târguiala, precum și i 
faptul că sunt plătiți în 
bloc, toți o dată. Se mai 
întrebuințează și formula 
"bani peșin", care vine 
din turcește, adică ; 
pregătiți pentru a se face I 
plata sau cumpărătura pe 
bani gata. Era un cuvânt 
foarte "la modă" pe vre
muri, când țările române i 
trebuiau să plătească tri- | 
buturi, haraciuri, peșche- I 
șuri și bacșișuri grase în î 
bani "peșin ".

S BANUL N-ARE
MIROS - împăratul Ves
pasian (69 - 79 e.n.j, gă- . 

\ sind vistieria goală, după 
; domnia lui Nero și a ur- 
j mușilor acestuia, nu s-a i, 
i dat în lături de la nici un | 
\ mijloc pentru a strânge i 

bani. Printre taxele pe care i 
le-a pus a fost și una asii- î 
pra closetelor publice, (de | 

; aici și numele de vespa- 
siene dat acestor toalete). 
Intr-o zi, fiul său Titus 
(viitorul împărat) i-a spus 

I că poporul râde și bârfește 
i fiindcă se scot bani dintr- , 
i o asemenea sursă. Vespa- I 

sian i-a pus o monedă sub j 
I nas, zicându-i "Non o'iet " 
1 (nu miroase), adică: "Uite. I 
I banul n-are miros! ” Vorba I 
' a prins și a fost întrebuin- ț 

tată spre a-i ironiza pe cei : 
, care folosesc, fără scrtt- 

; puie, chiar cele mai urâte 
I mijloace pentru a câștiga 

bani. Piesa dramaturgului 
englez George Bernard 
Shaw "Casele văduvilor ". : 
care s-a jucat pe cele mai

; multe scene străine cu ti- : 
tiu! "Banul n-are miros ".

I a satirizat asemenea oa- 
I meni și metode. Iar marele 
scriitor francez Balzac spu
nea că Parisului i-ar con- 

I veni "această axiomă a lut 
Vespasian: "..

ORIZONTAL: 1) Spasmodic 
vibrant cu paradoxale exudații; 2) 
Panoptic tradițional al figurilor de 
ceară - Membră a unui cerc ex
clusiv de spiță veche; 3) Capriciile 
luminii cu irizări molcome - Ajuns 
efemer în stare de suspendare; 4) 
Vestigiu polignit al unei prăbușiri 
spectaculare - Inadvertența expre
sie a impoliteții ofertante; 5) Strân
geri de mâini cu premisa puterii - 
Unitate restrânsă cu tentă cazonă: 
6) Cucurigul. metalic al cocoșilor 
cazoni’- Avatarurile materiei in 
spațiu și timp: 7) Direcție strămo
șească spre urbea traiană - Străin 
fără vrere în casa rațiunii: 8) Haine 
speciale pentru trupuri fluide - Undă 
repetentă ce tulbură tăcerea (poet.) 
9) Pilulă otrăvită administrată pe 
cale orală - Intrus persistent în ma
rea cultură; 10) Consemnați indu
bitabil cu orientări de dreapta.

VERTICAL: 1) Pendul de fabricație indigenă cu | | 
limbile egale; 2) Afecțiune tegumentară tratată la băi _ . 
- Apă de stins arșița dorului de’ hoinăreală; 3) I I 
“Magna cum laude" pentru slujitorii Thaliei - Orator 
profund cu accente grave; 4) Adresă precisă la 
poarta colegialității - Broderie rustică pe o catrință 
de lut; 5) Companie binefăcătoare de obârșie fran
ceză - Discontinuitate marcantă pe potecile lui 
Cronos; 6) Martora mută a probelor terestre - Mod 
vetust de a sări peste pragul ignoranței; 7) Epavă 
spirituală la țărmul deznădejdii - Corectiv siflant cu 
reducerea volumului: 8) Măsură populară pentru 
hrănirea lăcomiei - Intermediare de contact, sensibile 
la manipulări: 9) Limanul mult visat al tuturor odise- 
elor (pi.) - Cultură de sorginte africană cu utilizări 
apotecare; 10 Purtati în derivă, în zborul spre nicăieri.

Va si le MOLODEȚ
Dezlegarea careului “CU MĂSURĂ" apă- | | 

rut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: - -
1} ZDRĂNGĂNIT: 2) ARAC-APODE: 3) IATAC- I I 

TIER; 4) AMARAT-MIM: 5) FA-ETAPA-I; 6) E- | | 
ATARE-EN; 7) TAM-RATATA ■ 8) UMOR-NAGĂȚ: 9) . ■ 
RARIS-LATI: 10) INFORMAȚIE. 1 !
______________

II
aaatÎn 2 mutări

Controlul poziției:
Alb: Rf8, De3, Th4 
Negru: Rf6, p:e6, 
f5, g6

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Df3!f5
2. Dc6 mat

2. De4 mat

1



& 3 - 4 IULIE 1999Cuvântul liber

Sâmbătă
3 iulie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de 

la ...Timișoara! 9.10 Unde 
este Wally? (d.a) 11.00 
întâlnirea de sâmbătă
13.30 Ecranul 15.10 
Sarabanda 16.00 Tenis 
Turneul internațional de la 
Wimbledon 18.00 Edith Piaf 
(do) 19.00 Teleenciclopedia 
19.50 Săptămâna sportivă 
20.00 Jurnal. Meteo 20.40 
Surprize, surprize 22.40 
Farmece (s, ep.9) 23.30 
Smithsonian Festival 23.35 
Transfer de personalitate 
(thriller SUA 1997)

TVR 2
8.00 Tenis Marele Turneu 

Internațional de la 
Wimbledon (r) 9.00 Cronica 
Amazoniei (do) 10.30 
Documente culturale 11.30 
TVR Timișoara 14.00 Trei 
familii (s, ep. 27) 14.45 
Armonii mozartiene 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 călătorii 18.55 Filmele

Z
Duminică

4 iulie

TVR I
8.30 Mica sirenă (d.a) 

9.00 Bacalaureat 1999 
11.00 Viața satului 13.00 
Tezaur folcloric 14.05 E 
șansa ta! (div.) 15.10 
Sarabanda 16.00 Tenis: 
Turneul internațional de la 
Wimbledon (d) 19.05 
Camera ascunsă 19.20 
Aproape perfect (s, ep. 
16) 20.00 Jurnal. Meteo
21.10 Niște „urși” cu 
ghinion (co. SUA 1976) 
22.55 Vizitatorul (s, ep. 3)

TVR 2
9.00 Cronica Ama

zoniei (do) 10.30 
Integrale: Liane Foly 11.00 
Trap Derby-ul României
11.30 TVR lași 14.00 Trei 
familii (s, ep. 28) 15.00 
SUA - țara recordurilor
15.10 Din albumul celor 
mai frumoase melodii 
populare 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia

^(s, ep. 76) 16.45 Santa

Luni
5 iulie

TVR 1
9.35 Prințesa Lunii (s) 

10.00 Guvernantele (f. SUA 
1990) 12.05 Vizitatorul (r) 
13.00 Medicina pentru toți 
14.40 Santa Barbara (r) 
15.00 Tradiții 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, 
ep. 7) 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 480) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Preotul și 
cârciumărița (s, ep. 7) 
23.00 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.15 Talkshow 

■I TVR 2 *
12.05 Aerosmith, Jimmy 

Cliff (r) 13.15 Rebelul (s, ep. 
85) 14.00 Conviețuiri 15.00 
Venezuela - Veneția 
Americii de Sud 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.(78 
Grecia (s, ep. 83) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 899) 

\J9.10 Portrete în acvaforte

săptămânii 19.00 Baschet 
CE de baschet masculin 
22.00 Teatru TV prezintă: 
.....ESCU”

ANTENA 1
8.00 Teo și Mircea Șou

11.45 Roata de rezervă 
(mag.) 12.15 Casa de piatră
12.45 Constelația cinema 
(mag.) 13.15 Nightman (s, 
ep. 1) 14.00 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 38) 14.40 
Răpit de pirați (f.a. SUA 
1995, p. I) 16.20 Pe cont 
propriu (s, ep. 39) 17.10 
Prieteni buni 17.45 Fashion 
Club 18.00 Leonela (s, ep. 
61) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 înlănțuiti (thriller SUA 
’92) 21.45 Observator 22.15 
Pretender (s, ep. 57)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry (d.a) 
9.00 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 30) 11.00 
ProMotor-11.30 Audiența 
națională (talkshow) 13.00 
Știri/O propoziție pe zi 13.10 
Susan (s, ep. 17) 13.35 
Bebe (s, ep. 25) 14.00 Alo,

Barbara (s) 17.30 Un secol 
de cinema (do) 18.20 
Timpul trecut (do. istoric) 
20.00 Cu cărțile pe față 
22.00 Sportmania (mag.)

ANTENA 1
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Diamantele (do)
12.15 Polițist din tată-n fiu 
(co. Anglia 1962) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Leonela (s, ep. 62) 
19.00 Observator 20.05 
Secretul lacului (dramă 
SUA 1988) 23.45 Patru 
prieteni (dramă Fraifta/ 
Italia/Spania 1979) 1.00 
Purgatoriul (dramă Aus
tria 1989)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry 
(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Babylon V(s, 
ep. 7) 12.00 Oamenii 
secolului (do) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.30 Ministerul 
comediei 16.30 Echipa 
mobilă 18.00 Prețul corect 
(cs) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 29) 19.30 

19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 60) 22.00 Diavolul în 
școală (f.a. Franța ’97, p. II)

ANTENA I
7.00 Știri 10.45 Știri 

11.00 A treia planetă de la 
Soare (s) 11.30 Sparks (s) 
12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Nash Bridges (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 71) 16.00 Luz 
Maria (s, ep. 42) 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s, ep. 63, 
64) 19.00 Observator 20.30 
Pericol iminent (s, ep. 37) 
21.20 Raven (s, ep. 14)
22.15 Observator 22.45 
Sărutul vampirului (co. SUA 
1989)

pro rv
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Născut pe 4 iulie (r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.15 
Reversul medaliei (r) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30

Generația PRO 15.15 Buffy, 
spaima vampirilor (s) 16.15 
Lumea filmului 16.45 
Profashion (mag.) 17.15 
Star bucătar 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 28) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Rețeaua (s, ep. 18) 21.00 
Expertul (s, ep. 18) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Moarte 
pe Nil (f. p. Anglia 1978)

ACASĂ
7.00 - 12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Cele trei fețe ale 
Evei (r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce 
(s) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s, rezumatul 
săptămânii) 21.15 Milady (s)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Sport Magazin 
14.00 Jerry Springer 
Show 14.30 Călătorii în 
lumi paralele (s) 15.30

Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 44) 21.00 
Născut pe 4 iulie (dramă 
SUA 1989) 23.30 Reversul 
medaliei (dramă SUA 
1994)

7.00 - 12.45 Filme și 
seriale (reluări) 13.30 
Maria (s, 2 ep.) 14.15 
Aranjamentul (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța
poveștilor 19.30 Jackie 
Collins: Hollywood 20.00 
Milady (s) 23.00 Dulcea 
pasăre a tinereții (dramă 
SUA ’62)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire 
cu Daniela Nane și Marius 
Bodochi (do) 14.00 
Duminica cu Prima 18.00

Ștrengărița (s) 16.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 26) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 30)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Omul din umbră (thriller 
SUA 1995) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 52) 23.00 Millennium 
(s, ep.2)

ACASĂ
7.00 - 12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s) 14.15 Dulcea 
pasăre a tinereții (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. 95) 
22.00 Milady (s) 23.00 Hoți 
de noapte (dramă Franța 
1983)

PRIMATV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 La mare, la

Dosarele Y 17.00^ 
Cinemagia la... Mamaia
17.30 Apel de urgență 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Frasier 
(s) 20.00 Un prinț în 
America (co. SUA ’88) 
22.00 Real TV 22.30 Știri 
23.00 Detectiv particular 
(f. p. SUA 1992)

HB®
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor
(s) 11.00 Dragă, am 
micșorat copiii! (s) 11.45 
Cec în alb (co. SUA 1994)
13.15 Războiul
siliconului (co. SUA 
1997) 15.00 Al șaptelea 
semn (dramă SUA ’88)
16.45 Surplus de bagaje 
(co. SUA 1997) 18.30 
Trenul cu bani (f.a. SUA 
’95) 20.30 Un polițist cu 
explozie întârziată 33 1/ 
3 (co. SUA 1994) 22.00 
Mai iute ca moartea (w. 
SUA 1995)

PRO TV * DEVA
08.00-09.00 “Ghici cine 

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

Știri 18.30 Camera'1 
ascunsă (div.) 19.00 
Karaoke Show 20.00 
Gâște sălbatice (f.a SUA 
1985) 22.00 Știri

HB®
10.00 Muppets și In

sula Comorilor (co. SUA 
1996) 11.45 Joc în doi 
(f.a. SUA ’97) 13.15 
Cavalerii Mesei Rotunde 
(f. romantic SUA 1995)
15.30 Dr. Jekyll și d-na 
Hyde (co. SUA’96) 17.00 
înlănțuiți (f. suspans 
SUA ’92) 18.45 Nopți 
albe în Seattle (co. 
romantică SUA 1993)
20.30 Fetele rele
cuceresc Vestul (w. 
SUA 1994) 22.15
Avionul condamnaților 
(f.a. SUA 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena 
______________________ / 

soare, distracție tare' 
17.00 Pretutindeni cu tine 
(s) 18.00 Știri 20.00 
Brooklyn South (s) 21.00 
Dosarele Y 21.50 Real TV
22.10 Știri 22.30 Show-ul 
de noapte

HB®
10.00 Fugarul (f.a. SUA 

1997) 11.30 Pământul 
făgăduinței (dramă SUA 
1987) 13.15 Formidabilii 
Baker Boys (f. SUA 1989)
15.15 Mulholland Falls (f. 
suspans SUA 1996) 17.00 
Stupizii (co. SUA 1996)
18.30 Un admirator fanatic 
(dramă SUA 1996) 20.30 
Atentat la World Trade 
Center (thriller SUA 1997) 
22.00 Avocatul diavolului 
(f. psihologic SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

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

neseseev
Perioada 3-5 iulie

Z> BERBEC
Norocul vă surâde, 

cuceriți pe toată lumea, 
s-unteți spirituali.
Doamnele sunt tentate să 
înceapă o aventură 
amoroasă; nu vă lăsați 
seduse mai ales dacă 
bărbatul este din zodia 
Taur. Luni începeți săptă
mâna fără a avea o clipă 
de răgaz. Faceți-vă timp și 
pentru partener, căci altfel 
s-ar putea să caute pe 
altcineva.

O TAUR
Vă place munca, dar și 

comoditatea. învățați 
ordinea lucrurilor: mai 
întâi treburile și apoi 
distracția. Aveți nevoie de 
un sfătuitor priceput și 
înțelept. Luni descoperiți 
lucruri noi care vă 
schimbă relațiile cu lumea, 
cu partenerul.

2 GEMENI
Mai gândiți-vă ce 

decizie să luați în 
problemele sentimentale, 
ascultați-vă inima. 
Doamnele căsătorite, care 
au o relație stabilă, doresc 
mai multă libertate. Dacă 
sunteți tensionați, 
încercați să alungați 
gândurile legate de 
problemele profesionale. E 
timpul să mergeți în 
concediu.

2 RAC
Astrele rapide se află în 

opoziție, deci n-ar fi 
surprinzător ca această 
perioadă să fie 
furtunoasă. Cei din prima 
decadă visează la o 
dragoste totală. Dacă 
ieșiți în societate, s-ar 
putea să cunoașteți o 
persoană de care merită 
să vă îndrăgostiți. 
Neliniștea vă cuprinde, 
luni, sufletul. E momentul 
marilor schimbări, vă 
trebuie mai mult curaj.

2 LEU
Cea mai mare 

problemă o reprezintă 
propria dv labilitate și 
nesiguranță. Aveți motive 
să fiți suspicios și 
încordat. încercați,
duminică, să vă
îmbunătățiți relațiile cu 
anturajul. în plan 
sentimental vă puteți 
aștepta la conflicte și 
neînțelegeri. S-ar putea ca 
partenerul să fi avut o 
aventură cu una dintre 
colege.

2 FECIOARĂ
Perioadă ideală pentru 

călătorii. în viața 
personală veți avea 
succese. Sunteți activi și 
plini de entuziasm. 
Doamnele sunt neliniștite, 
în adâncul sufletului speră 
la o nouă dragoste. 
Acceptați un sfat 
prietenesc: țineți la dv 
suma de bani strict 
necesară, restul depuneți- 
i la bancă.

neteseep
k____________ y

2 BALANȚĂ
Aveți idei geniale, 

dar aveți grijă să nu le 
aplice altcineva; armo
nie perfectă în anturaj. 
Atenție, superficiali
tatea în relațiile sen
timentale se plătește, 
așa că riscurile vi le 
asumați pe cont propiu. 
Sunteți sub influența 
benefică a lui Venus și 
prin urmare aveți 
sarcina creării unei 
atmosfere plăcute la 
slujbă și acasă.

2 SCORPION
Acceptați greu 

părerile partenerului, în 
dragoste nu există 
subaltern. Nu fugiți după 
trenul care nu vă 
așteaptă. Călătoria 
făcută în scop oficial 
sau personal aduce o 
rezolvare rapidă a 
problemelor de orice 
fel. Fiind inventiv, veți 
ieși ia lumină din orice 
situație.

2 SĂGETĂTOR
O persoană din 

anturajul dv va încerca 
să se apropie; nu o 
refuzați că s-ar putea 
să fie omul pe care-l 
așteptați. Succesele 
se țin lanț, încrederea 
în sine se va consolida. 
Luni, fiți circumspect 
la locul de muncă, o 
persoană ar putea să 
vă creeze neplăceri.

2 CAPRICORN
Sunt situații când 

trebuie să decideți; nu 
vă agățați prea mult de 
trecut. Aveți înclinația 
să-i manipulați și să-i 
conduceți pe ceilalți. 
Febra activității
excesive, de ale cărei 
presiuni suferiți, este 
de natură psihică. 
Mergeți la un psiholog! 
în zilele următoare veți 
da un randament mediu 
și câștiguri de 
asemenea.

2 VĂRSĂTOR
V-ați neglijat

partenerul și este 
nemulțumit. Câteva 
planuri dintre o 
multitudine sunt ideale 
pentru a fi puse în 
practică. Sunteți re
ceptivi, spirituali, aveți 
fantezie. Dorința de 
afirmare vă determină să 
munciți mai mult decât 
colegii.

2 PEȘTI
Situația materială se 

îmbunătățește, dar nu 
vă așteptați să primiți 
totul dintr-o dată. 
Doamnele din Pești au 
toate șansele ca par
tenerii să intre în joc. V- 
ați consumat energia 
meditând. Trebuie să vă 
consolidați situația 
materială, în dragoste 
nu aveți de ce să vă 
plângeți.



funcționare, tel. 092/772974.

ANIVERSARI

• Cu ocazia căsătoriei 
civile urăm Cariei și lui Robi 
Șuteu multă sănătate, no
roc, iar calea vieții să le fie 
luminată de farul fericirii! 
“LA MULTI ANi’\ Mama și 
prietenii adevărați, familia 
Cristescu (2412)

• Pentru Caria și Robi, 
toată fericirea din lume ! 
Cornelia, Cătălin, 
Constanța.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI V

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi, bicicletă Pe
gas bărbătească, nouă, 
prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

•Vând apartament central 
Geoagiu Băi, garsonieră 
Hunedoara, lângă Restau
rant Union. Tel. 648114, după 
ora 21. (4350)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
1, str. Liliacului, preț 120 
milioane, negociabil. Tel. 
225575.(3317)

• Vând casă Deva, Ana 
Ipătescu, 16, 3 camere, 
bucătărie, demisol, încălzire 
centrală. Tel. 211471. (3895)

• Vând casă Deva, E. 
Văcărescu, nr.42, preț 
30.000 DM. (3897)

• Vând casă, dependințe, 
teren arabil, localitatea Săcel 
(Călan). Tel. 730039. (3318)

• Vând apartament 3 
camere, cu societate. Tel. 
215459. (3320)

• Vând casă, grădină, în 
Lăpușnic, nr. 139, preț in
formativ 50 milioane lei. 
Informații Șoimuș, str. Viilor, 
nr. 275 Ă. (3316)

• Se vinde la licitație 
publică la biroul executor 
judecătoresc Deva, la 7 iulie 
1999, ora 10 apartament cu 
două camere situat în Deva, 
str. Kogălniceanu, bl.K.4, 
ap.23, preț de strigare 
50.000.000 lei. (3324).

• Vând apartament 2 
camere, zonă centrală. Tel. 
226518, orele 9-16.(3321)

• Vând (schimb) casă,
curte, grădină cu apartament 
3 camere, plus diferență. 
Comuna Băița, sat Săliște, 
nr. 132. (3187).___________

• Vând apartament 3 
camere, parter, <tracentral, 
ideal pentru privatizare, în 
orice domeniu. Hunedoara, 
092/620152(2803)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, ca-

(3071)
• Vând combină Class, 

masă 1,80. Informații Hațeg, 
sat Reea, nr. 46. (6546)

• Vând moară grâu-po- 
rumb situată în Certej. In
formații Bârsău, 247. (3321)

• Vând calculatoare se
cond hand și imprimante la
ser. 226644, 092 356277, 
092 724435. (3886)

• Vând ouă de prepeliță 
pentru tratament. Tel. 
214974. (3304)

• Vând calculator 586, preț 
negociabil. Tel. 620231. (3307)

• Vând garaj metalic, de- 
montabil. Tel. 621712. (3323)

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

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

• Termosanitara Hune
doara, str. Dorobanților 12, 
vinde la cele mai avan
tajoase prețuri centrale 
termice, radiatoare Dunafer 
și Stelrad, tub Henko și 
fitinguri, apometre. Informa- 
ții tel. 092/701072 (3050)

• Vând urgent chioșc 
aluminiu, 16 mp, 2500 DM, 
navete Haber, 45.000 buc. 
Tel. 724561 (2802)

• Vând chioșc în piața 
Hunedoara. Tel. 092/405005, 
624390.

• Vând ieftin TV color, 
Orion, compact disc, impri
mantă Epson, telefon fără fir, 
combină muzicală. Tel. 
711063(2806)

• Societate comercială 
vinde convenabil set complet 
autogen. Informații tel. 
711001(2807)

COMEMORĂRI

• Cu aceeași nețărmurită 
durere, fratele cu familia, 
părinții și copiii reamintesc 
că în 4 iulie se împlinesc 
19 ani de la trecerea în 
eternitate a dragei lor

MARIA BAUMAN 
(n.PETROIANU)

Nu te vom uita niciodată!

• Au trecut 6 luni de la 
dispariția celui care a fost 
un minunat OM

NISTOR FURTEAt

Comemorarea va avea 
loc azi, 3 iulie 1999, ora 9, 
la Biserica Ortodoxă Sf. 
Nicolae. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Fa
milia Gros. (2188)

• Cu durere în suflet fa
milia îndoliată mulțumește 
tuturor vecinilor, rudelor și 
cunoștințelor care le-au fost 
alături în aceste clipe grele, 
conducând pe ultimul drum 
pe dragul lor fiu și frate

blu, tel. 650386, Brad, Cuza 
Vodă, bloc 16, ap. 10. (1991)

• Vând tractor U 445, an 
fabricație 1993, remorcă pe 
o axă, plug 3 brăzdare. Corn. 
Boșorod, sat Chitid, 132, 
Făniș Viorel. (3900)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spații 
comerciale centrale în Deva 
și Simeria. Tel. 092 341479. 
(3310)

• Ofer cameră mobilată, 
confort l,zona Ulpia, unei 
doamne fără obligații fami
liale, cu recomandație, con
tra 3 mese zilnic. Tel. 215924, 
orele 20-22.

OFERTE L»E 
SERVICII

• Asociația familială Irina 
execută lucrări de con
strucții, finisaje, zugrăveli, 
instalații sanitare, termice. 
Tel. 092/725860 (2805)

Tragerea Super 
Loto

• Familia îndoliată anunță 
cu durere trecerea în ne
ființă a dragului lor fiu și 
frate,

LUDOVIC SZEKELY
Dumnezeu să-l odih- 

nească în pace! (3190)

• A plecat prematur 
dintre noi, dragul nostru 
prieten

LUDOVIC SZEKELY
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. Prietenii și 
vecinii. Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul tău LOICI 
dragă! (3190)____________

• Cu adâncă durere anun
țăm încetarea din viață a celui 
care a fost

SZABADOS BELA 
RENALDO

de 48 ani.înmormântarea 
astăzi, 3 iulie 1999, ora 16. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Familia Szabados. 
(3899)

• Fiul Liviu, fiica Gabriela, 
nora Ioana, ginerele Ham
let, nepoții Tudor, Rafaela și 
Flavia profund îndurerați 
anunță stingerea din viață la 
venerabila vârstă de 89 ani, 
a iubitului lor tată, socru și 
bunic

av.VALER GIURGIU
înmormântarea va avea 

loc duminică, 4 iulie 1999, 
ora 14, la Cimitirul ortodox 
din str. Eminescu, Deva. Nu 
te vom uita niciodată! 
(3326)

PUBLICITATE

SZEKELY LUDOVIC
în vârstă de numai 24 ani. 
Te vom plânge cât vom trăi. 
(3322)

VREME/*
Vremea va fi caldă 

și predominant frumoa
să. După-amiază, cerut 
va prezenta înnorări mai 
accentuate în zonele de 
deal și de munte, unde 
izolat vor cădea averse 
de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. 
Vântul va sufla slab ia 
moderat. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
între 24 și 32 grade, iar 
ceie minime între 12 și 
22 grade Celsius.

1. In

Tragerea 
°Expres” bin 

1.07.1999
1.07.1999

10-6-19-25-37-4 11-31-36-17-35-33

SC «ODE PAlARii CRSSTIFMA
Deva

ANGAJEAZĂ CONDUCĂTOR AUTO, vârsta 30- 
45 ani, studii medii, cunoscător al unei limbi de 
circulație Internațională (germană, engleză, 
italiană), vechime minimum 5 ani, permis de 
conducere profesionist.

Informații strada A. Vlaicu, nr. 19.Orele 10-15

S.C. ARDELEANA S.A.
Cu sediul în Deva, str. N. Grigorescu, nr.45

Organizează LICITATIE-în vederea ÎNCHIRIERII 
unui spațiu comercial situat în Petroșani, b-dul 1 
Decembrie 1918, bloc 82, parter.

Licitația va avea loc în data de 12 iulie 1999, 
ora 11, la sediul societății.

Prețul de pornire a licitației este de 5 dolari/ 
metru pătrat.

Informații suplimentare la telefon 054-215554.

Universitatea "Spiru Haret”
Colegiul universitar pedagogic de institutori 

Blaj - specializare desen
- aprobat prin hotărâre de guvern

Organizează concurs de admitere pentru formele 
Zi și FFîn ziua de 21 iulie 1999.

Probele de concurs sunt:
- pentru absolvenții școlilor normale și pedagogice 

admiterea se face numai pe baza mediei examenului de 
bacalaureat.

- pentru ceilalți candidați media examenului de 
bacalaureat are pondere de 50% în media de admitere.

Informații suplimentare la Blaj, str. Dr. Vasile Suciu 
nr. 26, telefon 058/711231.

Angajăm 50 de femei
Grupul de tipografii Gutenberg și 

Polidava Deva
Angajează imediat 50 femei cu vârsta cuprinsă între 

20 și 45 ani, harnice și pricepute în activitatea de 
legătorie. Angajarea se face pe o perioadă determinată, 
iar salarizarea este atractivă.

Informații Ia telefoane: 054-220712; 221750.

SC "ALIMENTARA” SA DEVA
închiriază și vinde spații comerciale situate în 

Deva.
Licitația va avea loc în data de 19.07.1999, 

ora 14, la sediul societății din Deva, b-dul 
Decebal, bl.F, parter. în caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în fiecare luni, ora 14.

Banca Internațională a Religiilor
lansează noi produse bancare destinate persoanelor fizice
perioada 01.07-31.07.1999

"CERTIFICATE DE VACANTĂ” ÎN USD Șl DEM
cu următoarele dobânzi și scadențe

Felul valutei______ Valoarea nominală_______________scadentă
dobândă

90 zile 172 zile
USD 500 7.5% 7%
DEM 800 5% 5.25%
• Operațiunile de depunere și de plăți (la scadență) nu se comisionează
• La certificatele pe 90 de zile dobânda se va calcula și vira în contul curent la 

scadență
• La certificatele pe 172 de zile dobânda se va calcula și vira lunar în contul curent.
2. în zilele de 5, 6 și 7 iulie 1999

"CERTIFICATE DE VACANȚĂ”
cu o dobândă fixă de 75% pe an 

și scadență la 75 de zile
3. în zilele de 5, 6 și 7 iulie 1999

"CERTIFICATUL PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ”
cu o dobândă fixă de 70% pe an 

și scandență la 167 de zile
• Valoarea minimă a unui certificat este de 300.000 lei
• Operațiunile nu se comisionează
• Dobânda se va vira lunar în contul curent
Sucursala Deva, B-dul Decebal, bl. 8
Program de lucru cu clienții: luni-vineri: 8-18, sâmbătă: 8-12.
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DRUMARII VOR IEȘI IN STRADA lSfArșit de
Joi la amiază, la sediul 

Direcției Județene a Dru
murilor - Regia Autonomă 
Deva, dl Marius Vintilă, pre
ședintele Federației Națio
nale a Sindicatelor Drumuri 
Județene, și dna Florentina 
Buturoagă, vicepreședinte, 
au organizat o conferință de 
presă. “De ce ne-am propus 
să ieșim în stradă? Pentru 
că nu se mai poate. De nouă 
ani încoace tot facem adre
se și dialogăm cu Guvernul, 
am organizat o serie de ma
nifestări sindicale, însă n-am 
ieșit în stradă. Ni s-au făcut 
promisiuni, am fost pasați de 
la Ministerul Transporturilor 
la Ministerul Finanțelor, la 
MLPAT, la DAPL, la Consi
liile județene, în subordinea 
cărora de fapt suntem, însă 
doleanțele noastre n-au fost 
rezolvate. Au rămas pe hâr
tie. Acum vom ieși în stradă” 
- a spus în deschiderea în
tâlnirii liderul FNS-DJ.

în continuare, într-un dia
log lejer și sincer cu jurnaliștii, 
dl Marius Vintilă a vorbit des
pre munca grea a drumarilor 
și despre salariile lor mici 
(salariul mediu tarifar brut de 
1.200.000 lei/lună, sub media 
celui pe economie, de 
1.700.000 lei/lună), despre 
volumul redus de lucrări și 
disponibilizările masive de 
personal, despre modul injust 

și insuficient de repartizare a 
banilor din fondul special al 
drumurilor. Și a concretizat. 
Către sectorul drumurilor na
ționale, care, împreună cu 
autostrăzile, se întind pe 
14.600 de kilometri, sunt alo
cați din amintitul fond 65 la 
sută, iar către cel al drumurilor 
județene și comunale, care 
însumează 58.176 de kilometri 
(27.035 + 31.141), este dirijat 
restul de 35 la sută.

“înțelegem importanța 
drumurilor naționale și ne
cesitatea primirii unor sume 
corespunzătoare, dar să nu 
uităm că într-un drum na
țional intri dintr-unul județean 
sau comunal și ni se pare 
normal să ni se aloce și nouă 
mai mult, cam 45 la sută”, a 
ținut să sublinieze dna Flo
rentina Buturoagă. Și la timp, 
nu în septembrie-octombrie, 
când nu mai poți folosi banii.

Ziariștilor le-au fost pre
zentate cele șase revendi
cări ale drumarilor din întrea
ga țară, aceleași care au fost 
înaintate în anul 1997 Gu
vernului Victor Ciorbea și 
care au iuat acum, prin 
CNSLR Frăția, și drumul Ca
binetului Radu Vasile. între 
acestea: asigurarea de ur
gență, și în părți echitabile, a 
sumelor din fondul special al 
drumurilor, în funcție de lun
gimea acestora și nu după 

fluența traficului, care poate fi 
prezentată incorect, oferind 
astfel oamenilor de lucru și 
oprind valul disponibilizărilor; 
modificarea OG nr.43/1997 
privind Legea drumurilor, în 
sensul revenirii drumurilor 
comunale în administrarea 
consiliilor județene, întrucât 
primăriile au bani extrem de 
puțini și nu-i pot folosi la dru
muri; negocierea contractului 
colectiv de muncă pe anul 
1999, a cărui valabilitate a 
expirat.

- Ce veți face dacă re
vendicările nu vă vor fi so
luționate? - s-a pus între
barea.

- Vom ieși în stradă. în 
data de 7 iulie a.c., începând 
cu ora 10, peste 1500 de re
prezentanți ai drumarilor din 
cele 41 de județe ale țării 
vom organiza un miting de 
protest la Deva, pornind de 
la sediul FNS Drumuri jude
țene pe câteva artere prin
cipale ale municipiului. După 
care vom adopta alte forme 
ale luptei sindicale. Sper 
însă că în dimineața zilei de 
7 iulie să vin de la București, 
unde sunt chemat în 6 iulie, 
la Guvern, cu vești bune, pe 
care să le aduc la cunoștința 
sindicaliștilor protestatari, a 
concluzionat dl Marius 
Vintilă.

Dumitru GHEONEA

Expoziție canină 

națională
»

Sâmbătă (3 iulie), înce
pând cu ora 10,00, stadio
nul Cetate din Deva găz
duiește o Expoziție canină 
națională. Organizatorii a- 
cestei manifestări cu parti
cipare internațională sunt 
Asociația Chinologică din 
România și Asociația Chi
nologică “Fidelius” a jude
țului Hunedoara. (G.B.) 

Festivalul “Samus
rock ’99"

în zilele de 2-3 iulie, la 
Satu Mare are loc Festivalul 
“Samus rock ’99". Participă 
20 de formații românești de 
gen, dintre care două - Bio 
Dome și Clone - sunt din 
Deva. Invitația la festival s- 
a făcut după ce au fost as
cultate casetele audio tri
mise de trupele care au do
rit să participe. (V.R.)

Farmacii de 

serviciu

în zilele de 3-4 iulie, în 
Deva este de gardă far
macia “Unu", situată în Pia
ța Victoriei, nr.3.

La Hunedoara, în ace
lași interval de timp, va 
funcționa'farmacia “Alfa” 
(zona Gambrinus), telefon 
722593. (E.S.)

Campionat
European de 

Aeromodele

începând de azi 3 iulie 
până duminică 11 iulie Ae
rodromul Săulești va fi gaz
da Campionatului European 
de Aeromodele F3J. La 
competiție și-au anunțat 
participarea peste 100 de 
sportivi din Croația, Li
tuania, Cehia, Germania, 
Polonia, Ungaria, Olanda, 
Grecia, Marea Britanie, Slo
vacia și România. (C.M.)

Primul meci de 

verificare

Uefia - Aurul Brad

Și pentru fotbaliștii de la 
Vega Deva și Aurul Brad 
minivacanța s-a terminat. 
Sâmbătă, de la ora 11.00, 
cele două echipe (cu nou
tăți în loturi) se vor întâlni în 
primul lor meci de verificare 
pentru noul campionat de 
fotbal, Divizia C. (S.C.)

; MULTE FIRME 
: NU ȘI-AU
; MAJORAT
: CAPITALUL 
: SOCIAL
« Mii de societăți comer- 
’ ciale nu și-au majorat capi-
■ talul social până la terme-
• nul limită de 30 iunie, majo- 
’ ritatea firmelor lăsând pen- 
a tru ultimele zile îndeplinirea
■ acestei formalități, dar una
■ din explicațiile pentru ab-
■ sența de la oficiile Regis-
• trului Comerțului este dis- 
‘ pariția de pe piață a multora
■ dintre firmele aflate încă în 
»evidențele acestei instituții.
• Conform datelor Oficiu-
■ lui Național al Registrului
■ Comerțului, la 25 iunie nu 
‘ își majoraseră capitalul so-
■ cial un număr de 233.690
■ societăți cu răspundere li- 
J mitată (SRL), reprezentând 
«40% din total, respectiv
■ 3.239 societăți pe acțiuni, 
J adică peste 16% din total.
■ Numărul total al societăților 
1 cu răspundere limitată obli- 
J gate să își majoreze capi-
■ talul social este de
■ 595.048, iar al societăților 
J pe acțiuni, de 23.737.
■ Societățile cu răspun-
• dere limitată trebuie să aibă 
J un capital de minimum 2
■ milioane lei, față de
• 100.000 lei, iar societățile 
’ pe acțiuni - un capital mi-
■ nimum de 25 milioane lei,
■ fată de un milion lei.

Cu prilejul lansării ma- 
xi-singie-uiui “Casino”, 
cunoscuta trupă rock IRIS 
va susține un concert de 
promovare ai acestuia, du
minică, 4 iulie a.c., în ca
drul Complexului turistic 
Strei. Manifestarea orga
nizată de RADIOACTIVE 
CONCERTS și IRIS va 
începe ia ora 21,30 și va fi 
precedată de o conferință 
de presă, desfășurată la 

i ora 17. (G.B.)

NEDERLANDEN, BILANȚ IA DOI ANI
■ N

Românii se aliniază concepțiilor 
occidentale privind asipurârile

Bilanțul Nederlanden Asigurări 
de Viață România SA, prilejuit de 
împlinirea a doi ani de activitate, 
include câteva realizări remarcabile, 
față de bilanțul anului anterior. 
Acestea sunt: dublarea capitalului 
social, care la acest moment se ajlă 
la nivelul de l50 miliarde de lei.japt 
ce asigură, de departe, un onorant 
loc întâi în topul societăților de 
asigurare; dublarea numărului de 
agenții și sateliți din (ară, de la 18 
anul trecut la 41 astăzi; creșterea cu 
aproximativ 40% a numărului de 
consultanți de vânzări, care în pre
zent se ridică la 1300; introducerea 
unor produse în premieră pe piața 
românească, care oferă o combi
nație între componenta de protecție 
și cea de investiții.

Comentând aceste date, Jetse 
de Vries, directorul pentru România, 
a declarat: “Am fost întrebat peste 
tot în România de ce investim într-o 
(ară cu un mediu economic nu toc
mai stabil. Pentru că românii au 
tradiție în a se gândi la viitorul 
familiei lor și caută formule cât mai 
sigure în a-și asigura investi (iile și

familia. Răspunsul meu a fost întâm
pinat cu reticență, chiar suspiciune, 
de difer iții mei interlocutori. Rea
litatea demonstrează că am avut 
dreptate: astăzi, suntem primii în 
atragerea de noi clienți, iar cele mai 
solicitate produse sunt cele com
binate cu investiții. Mai mult, la 
cererea clienților am dezvoltat pro
duse cum este recent lansatul “Ca
pital ”, în care componenta de pro
tecție este redusă primând cea de 
investiții”. De Vries a mai adăugat 
că “experiența noastră interna
țională și tradiția Nederlanden și-au 
dovedit eficiența și pe piața ro
mânească, fapt demonstrat, de 
exemplu, prin evoluția fondurilor 
Nederlanden

In cele 7 luni de la înființarea 
fondurilor Nederlanden, acestea au 
înregistrat o creștere după cum ur
mează: 45,11% fondul 1 și 53,58% 
fondul II, evoluții care depășesc cu 
mult rata inflației măsurată pe ace
eași perioadă, care este de 29,6%.

Pentru lunile care au mai ră
mas din 1999, Nederlanden își pro
pune deschiderea a încă 4 agenții, 

intrarea în sjera asigurărilor de 
sănătate, creșterea cotei de piață 
din punctul de vedere al primelor 
încasate și ocuparea primului loc în 
clasamentul societăților de asi
gurare de viață și din perspectiva 
acestui ultim criteriu.

Nederlanden și-a început acti
vitatea în România la 1 iulie 1997, 
în 5 orașe ale țării, cu un număr de 
150 de consultanți. Oferta inițială 
care conținea 5 produse clasice s-a 
extins ulterior cu produse de tip 
zestre și în premieră pe piața româ
nească cu trei produse de tip Unit 
Linked, respectiv produse de asi
gurare combinate cu investiții.

Nederlanden Asigurări de Via
ță România SA este parte a Cen
trului de Management Servicii 
Financiare Internaționale al ING 
Group. Aceasta operează în peste 
60 de țări din lume sub diferite 
denumiri cum ar Ji: Naționale Ne
derlanden în Olanda, Ungaria, 
Polonia, Slovacia, NN Life In
surance în Canada, ING Seguros 
în Mexic, ING Life Insurance în 
Japonia, Filipine, Atlanta s.a.

r

■ Valorile medii și maxime ale 
* poluanților gazoși analizați (dio- 
I xid de azot, dioxid de sulf, amo-
■ niac și fenoli) s-au încadrat și 
_ pentru perioada 21-27 iunie 1999 
I în limitele prevăzute de STAS-ul 
| de calitate a aerului nr. 12574/87. 
- Valorile maxime au fost înregis- 
I trate pe zona Hunedoara în data 
| de 21 iunie a.c. pentru dioxidul

Ide azot, dioxidul de sulf și fenoli 
și în data de 27 iunie a.c. pentru 

| amoniac.

I 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 25 iunie 
' a.c.
| Pulberile sedimentabile con- 
I tinuă să înregistreze depășirea 
J limitei admise de 17.0 g/mp/lună 
I doar pe zona Chișcădaga de 
■ 12.22 ori la valoarea medie și de 
, 27.4 ori la valoarea maximă.

Gradina 
bofanicâ-muzeu

Singura grădină botanică-mu- j 
zeu amenajată în mediul rural se 
află în comuna Prăjești, din județul 
Bacău, informează corespondentul 
MEDIAFAX.

De 35 de ani. profesorul de Bio
logie și Geografie Paul Țară lungă și- 
a dedicat viața grădinii botanice și 
muzeului. Pe 2 hectare sunt adunate 
450 de specii de plante, de la magno
lii la ginko biloba. “Pe acest loc erau 
o mlaștină șî o râpă. La inundații, 
locuințele au fost acoperite de ape 
până la acoperiș. Atunci m-am gândit 
să fac pentru copii o grădină bota
nică, să vadă plantele pe viu. I~am 
spus primarului că vreau să fac o 
grădină botanică, dar el mi-a reco
mandat să fac spații verzi. Atunci am 
făcut spații verzi cum mi-a plăcut 
mie”, a declarat agenției MEDIA
FAX profesorul Paul Țarălungă.

Grădina sa botanică are și o 
alee a îndrăgostirilor. Aici îi pierde 
profesorul Țarălungă pe elevii de 
liceu, în timp ce le explică celorlalți 
vizitatori ce minunății are în gră
dină.

Alături de grădina botanică se 
află complexul muzeal Prăjești, unde 
sunt adunate tot felul de exponate, de 
la halebarde turcești și plăcuțele g 
folosite la învățarea scrieri' pînă la I 
păsări și animale împăiate precum și l 
Oadâxnn ale nalum___ |

STAREA MEDIULUI
Nivelurile radioactivității beta | 

globale și ale dozei gama absor- * 
bite se mențin în limitele de varia- I 
ție ale fondului natural de radioac- | 
tivitate pentru toți factorii de me- . 
diu analizați. Comparativ cu va- I 
loarea de atenție stabilită pentru | 
apă de 2.0 Bq/I, în perioada men- . 
ționată s-au obținut valori medii I 
de 0.44 Bq/I pentru apa brută | 
recoltată din r. Mureș și de 0.13 ■ 
Bq/I pentru apa potabilă. '

Materiile în suspensie pe | 
râul Jiu, provenite în principal de ■ 
la unitățile de extracție și prepa- • 
rare a cărbunelui, au avut o va- | 
loare medie de 710.0 mg/l și o ■ 
valoare maximă de 1794.0 mg/l, ■ 
înregistrată la data de 21 iunie | 
a.c. Raportându-le la perioada ■ 
anterioară, rezultă o reducere a * 
cantității de materii în suspensie | 
pe râul Jiu cu 302.9 mg/l pentru | 
valoarea medie și cu 1143.0 mg/ * 
I pentru valoarea maximă. a

Agenția de |
Protecția Mediului Deva

SC SIDERURGICA SA 
HUNEDOARA

Managerul SC SIDERURGIGA SA Hunedoara, în 
conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată, convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR

în data de 19.07.1999, ora 16, la sediul societății, localitatea 
Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr.1.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea de principiu a modificării Statutului SC SIDERURGICA 

SA referitor la administrarea societății, după cum urmează:
“Societatea este administrată de către pcrsoan^izicc sau juridice, 

române sau străine, în baza unui contract de administrare.
Principalele atribuții ale administratorului sunt cele prevăzute în 

contractul de administrare.
Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii nr.31 / 

1990, republicată, precum și cu prevederile Codului Comercial și ale 
Codului Civil, aplicabile”.

2. Începerea procedurii de selecție a administratorilor în confor
mitate cu OUG nr.49/1999 și HG nr.364/1999.

.3. Mandatarca conducerii societății privind vânzarea activelor 
închise operațional în conformitate cu OUG nr.88/I997, modificată și 
completată prin Legea nr.99/1999 și HG nr.450/1999.

4. Diverse.
Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu va întruni 

cvorumul necesar, se convoacă a doua adunare în data de 
20.07.1999, ora 16, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau 
k/a telefoanele: 054/718549, 716121, interior 1070.


