
In vremea împăratului 
Aurelian, sub presiunea 
dacilor liberi și a barbarilor migratori, 

cuceritorii sunt nevoiti în anul 271 
d. Hr. să-și replieze însemnele 
puterii dincolo de Dunăre. După 
,,refluxul" la sud de limesul 
danubian al administrației și trupelor 
romane de pe teritoriul Daciei, 
viețuirea populației de aici se va 
circumscrie din nou în străvechile 
tipare rurale, gravitând în jurul 
nucleului obștii și al bisericuței 
creștine. Ne vom reaminti că în 
acest spațiu, eliberat din corsetul 
legislației romane, pe când se 
întrezăreau zorii evului mediu, 
creștinii nu au mai fost prigoniți 
așa cum s-a întâmplat în lumea 
latină până la Edictul de la 
Mediolanum (Milano) din anul 313 
d. Hr. în lunga perioadă de timp ce 
va urma păpă la săvârșirea întâiului 
mileniu creștin, și protoromânii din 
părțile Dă^ei își vor fi organizat 
modul de trai sub conducerea 
cnejilor șMEilor autohtoni.

Este neîndoios că avantajele 
pe care le oferea,, cuibul de vulturi" 
de pe înălțimea ce străjuia sătucul 
Devei nu au fost uitate. Asemeni 
turnurilor-tecuință durate pe tot 
cuprinsul Țării Hațegului, întăritura 
de pe culmea ferecată în piatră va 
fi servit drept loc de refugiu și 
apărare la vreme de primejdie în 
fața valurilor de migratori. Intre timp 
ostrogoții lui Alaric vor Îngenunchea 
Roma, iar hunii sub conducerea lui 
Afilia prădează nordul Italiei. în a

DEVA - 
VÂRSTELE 
CETĂȚII CU 
PLETE DE
FOC (III)

între aparențe și realitate

Primarul Devei se disculpa
Cu 10 minute îna

intea unei con
ferințe de presă inițiată de 

primarul municipiului Deva 
am fost anunțați și noi. Cu 
toate acestea am fost 
prezenți. Era 22 iulie 
curent. După 23 de minute 
întârziere a venit primarul, 
deci Mircia Muntean.

între gazetarii prezenți 
nedumerirea unei astfel de 
întâlniri a fost presărată 
cu știri de multe feluri. 
Celularele sunau continuu. 
Ba că sunt patru morți la 
Mina Livezeni, ba că ar fi 
numai unul... Apoi știrile s- 
au contrazis. Patru morți 
erau în județul Caraș 
Severin.

Și-a venit primarul. 
„Două” au fost punctele 
asupra cărora a ținut să 
vorbească în fața 
Jurnaliștilor. Primul a fost 
cel privind un articol din 
ziarul „Adevărul”. încă de 
la început, l-a calificat 
drept „o nouă diversiune 
plătită de Gheorghe 
Ludoșan”. Nu comentăm 
articolul din 
cum nu 
documentele
primarul le-a 
pentru a se disculpa, față 
de acuzele pe care i le-a 
adus ancheta făcută de 
jurnalist.

Până la urmă au fost 
mai multe puncte pe care

„Adevărul”, 
comentăm 

pe care 
prezentat

primarul 
atenției, 
următoarele chestiuni: 
au prezentat 
documente prin care Mircia 
Muntean este scos de sub 
urmărire penală. Cel 
important este cel 
privește contractul 
concesiune încheiat 
McDonald’s România SRL. 
• în presă nu s-au făcut și 
nu se fac referiri la cei 
14.100 de m2 
constituit două 
consecutive 
,, cetățeanul 
Gheorghe 
Consiliul 
schimburi nu au avut avizul 
biroului de specialitate de

COTIDIAN INDEPENDENT

T

Județul 
Hunedoara

le-a 
Am

supus 
retinut 
‘ S- 

două

mai 
care 

de 
cu

care au 
schimburi 

intre 
benzinar 

Ludoșan și 
local. Aceste

9
acuza

urbanism și amenajarea 
teritoriului și nici al 
biroului Juridic. ”

Treburile sunt
încurcate aici și, cu 
siguranță, vom mai 
discuta despre ele.

Acuzele 
vin către 
Gheorghe 
Primarul a
lăsat o plasă în cadrul 
biroului directorului 
tehnic, pentru a cere o 
informație pe care o 
consideră secretă. Este 
vorba despre o licitație. ”

primarului 
consilierul 

Nitescu.» 
spus că ,,a

Valentin NEAGU

{Continuare în pag. 7)
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Farmacii de 
serviciu

La Deva, în zilele de 24- 
25 iulie, va funcționa 
farmacia ,,Ana Farm” din 
strada Mărăști, bloc 24, 
telefon 624817.

în același interval, la 
Hunedoara se va putea 
apela la unitatea farmaceutică 
„Remedica” din Micro V, 
Telefon 720659. (E.S.)

Partide de 
verificare

Cu o săptămână înaintea 
începerii campionatului, 
divizionarele B și C dispută 
astăzi ultimele partide amicale 
de verificare. Corvinul va 
juca la Petroșani returul dublei 
manșe cu Jiul, Cetate Deva 
va juca la Simeria cu 
divizionara D - CFR 
Marmosim, iar Minerul Certej 
va juca la Lupeni contra 
Minerului din localitate. (C.M.)

Cupa României
Prima etapă a Cupei 

României Tuborg organizată 
la nivelul Federației Române 
de Fotbal cuprinde și o 
partidă între două divizionare 
C hunedorene. Astfel azi pe 
stadionul din Lonea se vor 
afla față în față Parângul din 
localitate și Aurul Brad, 
câștigătoarea urmând să se 
califice pentru etapa 
următoare a competiției care 
se va desfășura miercuri, 11 
august a.c. (C.M.)

doua parte a veacului al V-lea Apusul 
roman se prăbușea și ceva mai 
târziu, în lumea arabă, Mohamed 
întemeia Islamul. Europa cunoaște 
„primăvara" renașterii carolingiene 
dar și teama escatologică a anului 
1000.

La începutul secolului al X-lea 
unul dintre ultimele popoare 
migratoare se stabilește în Câmpia 
Panonică - ungurii. Triburile 
maghiare, mânate de mirajul 
bogățiilor țării din ,,Cetatea 
Carpaților", vor efectua dese 
incursiuni de jaf și cucerire pe valea 
Mureșului, găsind la Deva fără doar 
și poate o grădiște stăpânită de un 
cneaz local. Supunerea acesteia 
este probabil să se fi produs odată 
cu înfrângerea căpeteniei românilor 
din Banat- ducele Ahtum, urmașul 
lui Glad. întâiul an al celui de-al 
doilea mileniu aduce cu sine 
impunerea la maghiari a religiei 
creștine de rit apusean: Vaik și-a 
luat titlul de rege, botezându-se cu 
numele de Ștefan.

Un puternic contrafort în 
apărarea posesiunilor și pentru 
consolidarea stăpânirii l-au avut 
cetățile regale, în rândul cărora un 
rol însemnat îl avea fortăreața de 
la Deva.

încheiată cu bătălia de la 
Liegnitz, când hoardele cotro
pitoare au fost alungate din Europa, 
marea invazie mongolă de la 
1241-1242 afectase în mare 
măsură ținuturile transilvane. 
Pentru că nimeni nu se așteptase 
la un asemenea „potop", sistemul

Vremuri mai bune pentru agricultură

Corpul agronomic - tot 
mai aproape de 

producătorii agricoli

La orizont, în Deva

O bancă pentru 
buzunare mici

Interviu In exclusivitate cu 
» dl ing. Alexandru Indrea, 
vicepreședinte al Federației 

Sindicatelor Unite a Specialiștilor 
^din Agricultura României (FSUSAR)^

- Am aflat, die vicepreședinte, că 
în ultima vreme ați participat ia o serie 
de acțiuni organizate ia nivelul 
Ministerului 
Agriculturii f 
șl Alimen
tației, cât și 
zonale, 
unde s-au 
a b o r d a t 
probleme 
de maximă
însemnătate pentru agricultura 
românească. V-aș ruga, în acest con
text, să ne spuneți ce vizează 
acestea ?

între problemele supuse 
dezbaterii un loc aparte l-au ocupat cele 
privind analiza unor acte legislative, 
precum și măsurile ce trebuie 
întreprinse în scopul susținerii 
agriculturii și producătorilor agricoli 
pentru a relansa producția vegetală și 
zootehnică, astfel încât activitatea din 
agricultură să reprezinte cu adevărat o 
prioritate, așa cum și-a propus și 
actualul guvern.

- Referitor ia domeniu! legislativ, 

ce considerați că este acum mai im
portant?

- în sfârșit, după multe tergiversări, 
va ajunge în 
dezbatere 
și proiectul 
Legii cor
pului agro
nomic, în 
acest corp 
fiind cu- 
prinși 

specialiști agricoli din toate 
specialitățile agricole, toți cei cu studii 
superioare, postliceale sau medii. în 
raport de prevederi s-a venit cu unele 
amendamente, având în vedere 
multitudinea de aspecte ce trebuie 
luate in considerare vizând drepturile, 
obligațiile, ierarhizarea după grade, 
organizarea, funcționarea și primirea 
în corpul agronomic, patrimoniul ș.a. 
De asemenea, sunt cuprinse referiri

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

Când bănci mari, cu sedii luxoase, 
au fost duse de râpă de escroci, 
demnitari și manageri corupți, altele se 
înfiripă. în cursul zilei de joi, doi 
vicepreședinți ai Cooperativei de Credit 
- Banca Populară de Investiții “Aurora 
Română" - dnii Gheorghe Fițion și 
Gheorghe Gulin - s-au aflat la Deva, 
pentru a informa presa despre 
demersurile de a deschide aici o agenție 
a sus-numitei bănci. Cei doi bancheri de 
la centru le-au vorbit puținilor ziariști 
prezenți la Casa sindicatelor din 
municipiul reședință de județ despre 
importanța, necesitatea și scopurile unei 
asemenea instituții, menită să vină în 
sprijinul persoanelor cu venituri modeste, 
numărului mare de disponibilizați din 
județul Hunedoara care intenționează 
să-și deschidă anumite activități.

Banca Populară de Investiții “Aurora 
Română” a apărut mai de curând în 
peisajul bancar românesc, are un fond 
social de peste două miliarde de lei și 12 
agenții funcționale, deocamdată, în țară, 
plus patru în stadii avansate de a fi 

deschise, între care și cea din Deva, se 
bucură deja de interes și susținere din 
partea deponenților. De menționat că 
deponenții pot fi persoane fizice, asociații, 
organizații, fundații, fiecare client care 
depune inițial un număr de părți sociale, 
valoarea unei părți sociale fiind de 
100.000 lei, devenind automat membru 
asociat al agenției. Creditele acordate 
pot fi de 1 la 50 de milioane de lei și chiar 
mai mult, în condițiile statutului băncii, iar 
dobânzile, la sold, sunt deosebit de 
atractive.

înființarea în Deva a unei agenții a 
Băncii Populare de Investiții “Aurora 
Română” se bucură de sprijinul Ligii 
Sindicatelor Miniere “Solidaritatea ’92” 
Deva, al președintelui acesteia, dl Nicoiae 
Ciocan, care va asigura și spațiul 
corespunzător pentru funcționarea 
instituției în clădirea Casei sindicatelor, 
de pe b-dul Mihail Kogălniceanu, nr.4, 
unde cei interesați pot primi informațiile

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Dorin PETRESC 

(Continuare în pag. 8)

g| 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 - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

X la 90 de zile - 

62% /an 
prin capitalizare - 78%/an 
\_______________ >

24 iulie - 
Ziua 

Grănicerului
24 iulie, Ziua Grănicerilor 

României, marchează împlinirea a 135 
de ani de la unificarea grănicerilor din 
Moldova cu cei din Țara Românească 
într-o singură instituție grănicerească 
prin Decretul nr.892/1864, semnat de 
domnitorul Alexandru loan Cuza.

Perioada parcursă ulterior de arma 
grănicerilor a fost deosebit de bogată 
în evenimente, istoria neamului 
românesc consemnând numeroase 
acte de eroism ostășesc, de demnitate 
și onoare ale grănicerilor. Pe lângă 
paza frontierei țării, unitățile și

Lt. colonel(r) Ovidiu CUCU 
Veteran de război - grănicer

(Continuare în pag. 8)
Hunedoara în cinstea eroilor Revoluției din 1989.

Foto: Traian MÂNU >r

Sprijin umanitar 
din partea PSM 
Fundația Muncii București - Filiala Jud. Hunedoara, cu 

sprijinul Partidului Socialist ai Muncii, a donat familiilor 
sinistrate de ia Rîu Mare Retezat, din județul Hunedoara:

- 22 coiete cu diferite obiecte de îmbrăcăminte, în special 
pentru femei și copii;

- Un colet cu medicamente.
Valoarea totală se ridică ia peste 10 milioane iei!

XXX

Fundația Muncii București
Filiala Hunedoara-Deva

Sediul Fundației Muncii - Deva, bd. Decebai, bloc M, 
parter, telefon 216138

in vederea ajutorării sinistrațiior din județul Hunedoara, 
apelează ia bunăvoința cetățenilor, pentru colectarea de 
medicamente, îmbrăcăminte, alimente, ajutoare bănești și 
alte bunuri necesare scopului umanitar.

Programul de primire este zilnic, de tuni până vineri, între 
orele 8-12.

•-
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Sâmbătă
24 iulie 

TVR 1
8.30 Mica sirenă (d.a) 9.05 

Povești de adormit copiii (s) 
9.55 Stan și Bran iluzioniști 
(co. SUA1942) 11.00 întâlnirea 
de sâmbătă 13.00 La hanul 
cu melodii 16.10 Careul cu ... 
5 ași 17.20 Star Trek (s, ep. 
20) 18.20 Săptămâna
sportivă 18.35 Aproape per
fect (s, ep. 21) 19.00
Teleenclclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Farmece 
(s, ep. 12) 21.20 Vedete în 
concert: Jerry Lee Lewis 
(înreg. de la Cerbul de Aur) 
23.05 Revista de scandal 
(dramă SUA 1985)

TVR2fl*
8.05 Sailor Moon (r) 9.00 

Mag pentru copii 10.25 Toate 
pânzele sus (s. pentru copii)
12.30 TVR Timișoara 14.00 
Trei familii (s, ep. 33) 14.45 
Videoclipuri 15.10 Sigmund 
Freud (do, p. I) 16.00 Grecia 
(s) 16.45 Santa Barbara (s)
17.35 S.O.S. la capătul lumii! 
(d.a) 20.00 Refrenele iubirii
X._______________________

Duminică
25 iulie

TVR I
8.30 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.05 Klki Riki Miki (mag. 
pentru copii) 11.00 Viața 
satului 14.10 E șansa tal 
(div.) 16.20 Atlas 16.45 
Mistere și minuni (do, p. Iii)
17.30 Super Gol Show (cs)
18.15 Duminica sportivă
18.30 Aproape perfect (s,
ep. 22) 19.00 Mireasa
cerșetoare (s, ultimul ep.) 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 7 
zile în România 21.00 Alex și 
țiganca (dramă SUA 1976) 
22.40 Vizitatorul (s, ep. 6)
23.35 Dintre sute de catarge
O TVR 2 ■>

8.30 Vorbește-mi de 
școala ta (do) 9.00 Cronica 
Amazoniei (do) 9.30 Arca lui 
Noe (r) 10.30 Alain Souchon 
11.25 TVR lași 13.30 Știri 
pentru copii 14.00 Trei 
familii (s, ep.34) 14.45
Videoclipuri 15.00
Mărturisirea escrocului 

\Felix-Crull (s, ep. 2) 16.00

Luni 
26 Iulie 
TVR |

12.05 Mireasa cerșetoare 
(s/r) 13.00 Ecclesiast ’99
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 15.30 Ecoturism 
16.00 Emisiunâ în limba 
maghiară 17.30 O familie 
ciudată (s) 18.10 Voie bună 
la TVR 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 495) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Preotul și 
cârciumărița (s) 21.45 Teatru 
TV prezintă: „Inelul cu 
briliant” (ep. 3) 22.45
Ordinea publică 23.00 Jurnal 
de noapte. Sport

TVR 2
12.00 Sensul tranziției (r)

13.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 75) 14.00 Conviețuiri 
15.00 Rebelul (s, ep. 100) 
16.00 Grecia (s, ep. 104)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
920) 17.30 Sighișoara - 
dialoguri medievale (p. II)

<__________________________

20.30 Teatrul Național de 
Televiziune 22.'00 Opera 
Mundi

ANTENA I
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Poveștile prietenilor 
mei 12.15 Casa de piatră 
12.45* Constelația cinema 
(mag.) 13.15 Nightman (s, 
ep. 4) 14.10 inspirația
Carolinei (s, ep. 41) 14.40 
Trei frați (f.a SUA 1995) 16.20 
Pe cont propriu (s, ep.42)
17.10 Buni prieteni 17.45 
Fashion Club 18.00 Leonela 
(s, ep. 97) 19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete 
(div.) 20.00 Lecția vieții 
(dramă SUA 1987) 22.00 
Observator 22.15 Pretender 
(s, ep. 60)

PRO TV
8.30 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 9.30 Lois șl Clark 
(s, ep. 33) J0.30 Star bucătar 
11.00 ProMotor 11.30 
Audiență națională
(talkshow) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Susan (s, ep. 20)
13.35 Bebe (s, ep. 26) 15.15 
Buffy, spaima vampirilor (s)

Grecia (s, ep. 103) 16.45
Santa Barbara (s, ep. 919)
18.30 Karaoke kids 19.00 
Documentar istoric 20.00
Bruce Lee, 
nemuritor

dragonul
20.45

Retrospectiva Premiilor 
APTR, ediția I, 1991 21.15 
Șportmania (mag.) 22.45 
întoarcerea la izvoare 
(dramă Franța/Canada/ 
Germania 1993, p. iii)

ANTENA I
7.30 Spirit și credință 

8.00 Teo și Mircea Șou 11.15 
Malibu (s, ep. 3) 12.15 Tot 
înainte - Agenția matri
monială (co. SUA 1970) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Leonela (s, 
ep. 98) 19.00 Observator 
22.00 Laxless (s. a. SUA 
’97, ep. 1) 23.00 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV
8.30 Tom și Jerry (d.a) 

9.00 Super Abracadabra 
11.00 Babylon 5 (s, ep. 10) 
12.00 Oamenii secolului 
(do) 13.00 Știrile PRO TV
13.15 Ministerul comediei 

18.00 Primul val (s, ep. 5) 
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond 20.00 
Marile meciuri (em. 
sportivă) 22.30 Trahir 
(dramă România/Franta 
1992) '

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 Kelly 
(s)11.30 A treia planetă de la 
Soare (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.86) 16.10 Luz 
Maria (s, ep. 57) 17.00 Știri 
17.28 Leonela (s, ep. 99,100) 
19.00 Observator 20.03 
Pericol iminent (s, ep. 40) 
20.50 Raven (s, ep. 17) 21.45 
Burlacul (s, ep. 25) 22.15 
Observator 22.48 Tentații 
periculoase (thriller SUA 
1994)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr șl 
neliniștit (r) 10.45 Dans pe 
apă (f/r) 13.00 Știrile PRO TV

16.00 Lumea filmului 16.30 
ProFashion (mag.) 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 43)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
47) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Rețeaua (s, ep. 21) 21.00 
Expertul (s, ep. 21) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Crimă 
sub soare (f. p. Anglia 1982)

ACASĂ ‘
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.15 Maria 
(s) 14.00 Deșertul roșu (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- (rezumatul
săptămânii) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 13) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Nimic nou pe 
frontul de Vest (dramă SUA 
1979)

PRIMA TV
10.00 Tla 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 

15.00 Auto Marele Premiu 
de Formula 1 al Austriei (d) 
17.00 Echipa mobilă 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 44)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 48) 19.30 Știrile PRO TV 
20.0 Ally McBeal (s, ultimul 
ep.) 21.00 Dans pe apă 
(dramă SUA 1991) 23.00 O 
familie americană (dramă 
SUA 1993)

ACASĂ
7.00-11.45 Filme și 

seriale (reluări) 12.30 Marla 
(s) 13.15 Nimic nou pe 
frontul de Vest (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 20.00 Poirot 
(s) 21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 14) 22.10 Milady (s) 23.00 
Adio, dar revino (dramă 
Italia/Germanla/Franta, p. III)

PRIMA TY
10.00 Tia și Tamera (s)

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

13.10 O familie americană {fl 
r) 14.30 Monștrii (s) 15.00 Fa
milia Bundy (s) 15.30
Ștrengărița (s, ep. 66) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 43) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 47)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Crime pasionale (thriller SUA 
1984) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 64) 
23.00 Millennium (s, ep. 16)

ACASĂ
7.00 -12.15 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Marla (s) 13.45 
Adio, dar revino (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor (s) 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 15) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Disperare (dramă 
SUA 1971)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show

Călătorii în lumi paralele^ 
(s) 15.30 Dosarele Y 16.30 
Motor Plus 17.00 
Cinemagia 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 
Frasier (s) 20.00
Bumerangul (co. SUA 1992)
22.30 Știri

HB©
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s) 
11.00 Un alt Karate Kid (F.a. 
SUA 1994) 12.45 în pași de 
dans (co. romantică SUA
1995) 14.15 Fetele rele 
cuceresc Vestul (w. SUA 
1994) 16.00 El e Wall Sparks 
(co. SUA 1997) 17.45 Totul 
despre sex (s) 18.15 Vijelia 
albă (f.a. SUA 1996) 20.30 
iubitul meu se însoară (co. 
SUA 1997) 22.15 Lupul (hor
ror SUA 1994) 0.15 Beverly 
Hills Cop ill (f.a. /co. SUA 
1994)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “Ghici cine 

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

■\
12.30 Povești de iubire 
(do) 14.00 Dumirrica cu 
Prima 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 
Karaoke Show 20.00 
Trenul evadării (f.a. SUA 
1985)

10.00 Cec în alb (co. 
SUA 1994) 11.30 Mortal 
Kombat - Anihilarea (f.a. 
SUA 1997) 13.15 Un
admirator fanatic (dramă 
SUA 1996) 15.15 Concert 
Backstreet Boys 17.15 Un 
polițist cu explozie 
întârziată (co. SUA 1994)
18.45 Michael (co. 
romantică SUA 1996) 20.30 
Hamlet (dramă Anglia
1996) 22.45 Soluții extreme 
(thriller SUA ’’96) 0.45 
Atentat la World Trade 
Center (thriller SUA 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

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

> 
15.00 Trăiește vara cu 
Nadine 17.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 18.00 Știri 19.00 
Karaoke Show 20.00 
Brooklyn South (s) 21.50 
Real TV 22.10 Știri

HB®
10.00 Limbajul trupului 

(thriller er. SUA ’95) 11.45 
Cinci zile într-o vară (dramă 
SUA 1983) 13.30 Striptease 
(co. SUA 1996) 15.30
Trezirea lui Horton (f.a. 
SUA 1997) 17.00
Invadatorul (SF SUA 1996)
18.45 Suspiciune (thriller 
Anglia 1991) 20.30 Zâna 
Măselută (co. pt. copil SUA
1997) ' 22.00 Misiunea 
(thriller SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

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

_________________________ y
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C Berbec
Vă concentrați asupra 

problemelor dv.,
neglijându-vă partenerul. 
Nu aveți - motive să fiți 
gelos căci nu aveți ce-i 
reproșa perechii dv. 
Relaxați-vă mai bine citind 
o carte. Nu așteptați ca toți 
colegii dv. să vă citească 
gândurile, mai bine 
spuneți deschis ceea ce 
doriți.

O Taur
Inima nu vă. este 

bolnavă “fizic”, probabil e 
vorba de efectul nefast al 
activității psihice. Nu vă 
puteți destinde, sunteți 
nerăbdător și tensionat. 
Doar peste câteva 
săptămâni vă va surâde 
norocul și dv. începând de 
luni, manifestați senti
mente elevate, nu mal 
sunteți gelos. Starea 
financiară rămâne aceeași.

O Gemeni
Doamnele Gemeni vor 

avea o posibilitate de a face 
ordine în relația cu 
partenerul. Aveți de 
câștigat dacă discutați 
sincer cu acesta. Duminică 
veți fi irascibil. Protejați-vă 
relația cu partenera, nu fiți 
capricioși. Luni, nativele 
primei decade vor 
întâmpina o mulțime de 
obstacole, sarcinile fiind 
pentru ele dificile.

O Rac
Doamnele din Rac vor fi 

admirate mai mult ca 
altădată. Vă înțelegeți 
perfect cu cei din taur și 
Capricorn, cât și cu cei din 
Berbec șl Scorpion. Dumi
nică nu vă va preocupa 
cariera, ci viața sufle
tească. Astrele promit o 
dragoste nouă și durabilă, 
începând de luni, puteți 
încheia afaceri pe termen 
lung; asociați-vă cu cineva 
din Balanță sau Scorpion.

O Leu
Așteptați zadarnic ca 

cei din jur să ghicească ce 
vă frământă, dacă nu 
spuneți clar despre ce 
este vorba. Duminică vă 
așteaptă ore liniștite. Este 
o perioadă ideală pentru a 
vă analiza planurile și 
perspectivele financiare. 
La începutul săptămânii nu 
veți fi în formă. 
Superficialitatea și lipsa dv. 
de interes va genera 
conflicte cu colegii sau 
superiorii.-

3 Fecioară
Talent pentru

comunicare; veți atrage 
aliațl stabili pe termen 
lung. în relația cu 
partenerul, neînțelegerile 
se țin lanț. Este timpul să 
îndreptați _ greșelile din 
trecut. în probleme 
financiare, divergențe de 
opinii cu const urta. Nu 
uitați că orice situație sau 
loc de muncă pot fl 
pierdute din cauza 
mândriei exagerate.

O Balanță
Ziua aceasta (sâmbătă) 

^vă aduce bucurie. Situația 

financiară stagnează și nu 
sunt speranțe mari 
pentru îmbunătățiri. 
Femeile Balanță cuceresc 
ușor inima unui bărbat. 
Duminică vă bazați pe 
flerul care îl aveți. Atenție 
la firmele unde ați depus 
banii pentru că aceștia nu 
vor să se înmulțească. 
Vă ieșiți puțin din ritm, 
greșind câteva calcule.

O Scorpion
Nu uitați unde v-ațl 

pus banii pentru că veți 
avea nevoie de ei. Seara, 
doamnele vor avea o 
bucurie în dragoste. Dacă 
doriți o viață liniștită 
alături de soț, fiți 
răbdătoare și înțelegă
toare. Luni constatați că 
nu vă încadrați în cele 
promise în termen și nu 
vă permiteți să se spună 
că nu se poate pune bază 
pe cuvântul dv.

O Săgetător
Vă aflați în fericita 

situație de a putea cheltui 
mult, fără consecințe 
asupra situației mate
riale. Sunteți calmi șl 
echilibrați, ceea ce va 
avea efecte pozitive 
asupra vieții familiale. 
Duminică, mulțumire 
sufletească, liniște și 
armonie. Luni veți 
soluționa probleme mai 
vechi, vă veți simți ca 
nou-născut, vă veți 
bucura de societatea 
unei persoane dorite.

2 Capricorn
Sunteți plini de 

energie și trebuie s-o 
folosiți în treburile casei 
ori în grădină. Sunteți 
prea perfecționist, prea 
ordonat, vă faceți 
probleme în legătură cu 
cei pe care-i iubiți. Luni 
veți fl într-o formă mal 
bună decât în zilele 
anterioare.

O Vărsător
Trebuie să acceptați 

totul așa cum este fiindcă 
știți că “o scenă-I lumea 
asta, Iar noi suntem 
actorii...’’Cineva s-ar putea 
să vă facă zile negre prin 
intrigi și rea-volnță. Luni, 
dați dovadă de nerăbdare, 
de neliniște și nu găsiți 
cea mal bună soluție. Nu 
este indicat să luațl 
hotărâri în probleme 
materiale șl de afaceri, 
încercați să vă înțelegeți 
bine cu colegii, să nu fiți 
agresiv, fiindcă nu e sigur 
că aveți dreptate.

O Pești
Scrieți și primiți 

scrisori neîncetat,
telefonul sună întruna. 
Dacă nu reușiți să 
economisiți, va trebui să 
renunțați la împlinirea 
unul vis. Duminică veți fi 
gazde ospitaliere pentru 
musafirii dv. Luni veți 
avea de lucru cu locuința, 
cu mutarea mobilelor. 
Nota de plată pentru 
telefon va fl
considerabilă. S-ar putea 
să legați noi prietenii.
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Concediul unui sentimental ratat (2)

Normal și cum șade bine unei familii de intelectuali, imediat după 
ce am coborât din tren, Claustrina căzând spectaculos de pe ultima 
treaptă și arătând lumii sfoara căreia în limbaj comercial i se spune 
bikini, ne-am repezit la celularele de la oblânc să raportăm acasă că 
am ajuns cu bine pe litoral. O parte dintre supraviețuitorii coborâți din 
trenul-cuptor având instalație de aer condiționat care nu lăsa 
temperatura să coboare sub patruzeci de grade Celsius, erau 
oameni serioși, gravi, vorbeau singuri despre TVA, Remeș, NATO și se 
chinuiau să numere fără calculator ordonanțele de urgență ale 
Guvernului. Se enervau, o luau de la capăt... Dar cei mai mulți umblau 
de colo-colo pe peron vorbind tare și importanți la celulare...

- Auzi, fă, striga un individ încălțat cu bocanci de schi, vezi de 
purceaua aia și cheamă veterinaru'... Cum, de ce, toanto? Păi, nu-mi 
zîsăși tu. că are ceva? Oleo, parc-ai fi din Caracal, fir-aș al dracu’, că 
rămânem fără trichineloză tocma de Crăciun... Ei, glumii, ce naibii! Tu nu 
pricepuși ’că făcui un spirit de glumă? Da' să nu uit: vezi, poate-l culci 
pe veteririar iară la noi, că vă spintec pe ambii - să dea dracu'! Bine, 
tu, pa!

Pe mine m-au impresionat întotdeauna oamenii hotărâți, chiar și 
bărbații, așa că, într-un moment de entuziam inconștient, m-am 
apropiat de ins și i-am zis:

- Felicitări, domnule, mă bucur că ne-am cunoscut, pe mine mă 
cheamă Haralampy...

S-a uitat la mine ca la un praz uscat și m-a întrebat:
- Zâsăși ceva, neică? Poftim o mie și caută-mă rapid la Kilometru' 

7... Plecași? Veniși?
- Hallo, Hallo! țipa o voce de femeie isterică. Hallo, puiuț, m-auzi? 

Am ajuns cu bine... Cum, de unde vorbesc? De pe Aeroportul 
Vnukovo! Ai în cap sticksuri? Din gară vorbesc, dragă, de pe peronul 
din Constanța, ca să vezi că te iubesc. Stai liniștit, dragă, că nu mă 
încurc cu nimeni, că doar sunt cu mama și cățelu' și nu-mi arde de 
alea... Ai uitat că am probleme cu burta? Vorbesc încet? Doar nu vrei 
să strig să mă audă toți pe-aici că am făcut nouășpe avorturi și știi 
bine că numai din cauza ta, fiindcă ești ca un măgar, fi-ți-ar... că mă 
faci să mă dedau la mahalagisme, zău! Bine, las’ că fac plajă 
îmbrăcată cu rochia de seară ca să nu mi se vadă picioarele... Gata, 
mami, gata, am terminat, lua-l-ar dracu de ardelean prost, că iară mă 
inervă...

- Buni! Buni!, țipa și fiu-mi-o, Șvarțeneger-lon-Ronaldo, să știi că 
mami nu l-a lăsat pe păgânu' să mă dezbrace de costumul național...

Evident, păgânul eram tot eu...
- Bine, mă tâmpitomanule, urla la un celular minuscul un individ 

gras, dezgolit până la brâu și cu pantaloni scurți, mă trimiți la Con
stanța ca pe-un fraier? Care domn cu mustață horthystă și cu chelie, 
mă, băga-te-aș în... Mă scuzați, își roti el privirile, da' când ai de-a face 
cu idioți, știți cum e...

... Aglomerație, celulare, vorbe și un ins cu mutră vestsălbăticiană 
care i-a zis altuia privind spre nevastă-mea:

- Pfu, ce planetare are tipa! Ce zici, i-o suflăm Iu’ nenea?
"Nenea” fiind eu...
Claustrina a fost întotdeauna o fire sensibilă, mai ales la com

plimente, așa că a reacționat prompt zicând cu voce tare:
-Auzi, iubitule, ăsta vrea să mă sufle în fund...
în jurul nostru, pe o rază de vreo zece metri pătrați, s-a lăsat o 

liniște de piramidă keopsiană, iar eu am dorit sincer să fiu undeva în 
Triunghiul Bermudelor.

Dumitru HURUBĂ

Ministerul Finanțelor, Casa 
de Economii și Consemnațiuni și 
Departamentul pentru Adminis
trație Publică Locală au încheiat 
o convenție prin care CEC va 
deschide un cont numit "Fondul 
de Ajutor Umanitar în Situații de 
Urgență”, informează purtătorul 
de cuvânt al Guvernului.

Contul colector special nr. 
2511.01.03.15, constituit în baza 
dispoziției premierului Radu Va- 
sile, prevede încasarea sume
lor în lei reprezentând contri
buții pentru ajutorarea sinis- 
traților, depuse de persoane 
fizice și juridice. Contul se va 
deschide, din oficiu, la nivelul 
sucursalelor CEC.

CEC va deschide 
un cont special 

pentru 
ajutorarea 

sinistratilor
Purtătorul de cuvânt al gu

vernului mai precizează că CEC 
nu va percepe comision pentru 
operațiunile efectuate în acest 
cont.

Pentru utilizarea sumelor co
lectate, comisiile locale de apărare 
împotriva dezastrelor vor iden
tifica gospodăriile și efectivele de 
animale afectate de calamități, 
făcând o evaluare a pagubelor 
suferite, care va fi certificată prin- 
tr-un aviz al Comisiei Județene de 
Apărare împotriva Dezastrelor.

Comisiile locale vor inventaria 
gospodăriile afectate de calamități 
și vor stabili sumele care se cu
vin pentru înlăturarea efectelor 
produse în urma dezastrului, iar 
Prefecturile vor înainta Departa
mentului pentru Administrație Pu
blică Locală (DAPL) hotărârile și 
anexele acestora, după ce vor 
^acorda avizul de legalitate.

Investițiile străine In Europa Centrală și de 
Est stagnează

Achizițiile în Europa de Est 
stagnează, deși în Polonia 
există semne de revigorare, 
întreaga regiune atrăgând, în 
al doilea trimestru al anului, in
vestiții de 5,1 miliarde dolari, 
cifra fiind împărțită, în mare, 
între Polonia, unde investițiile 
au totalizat 3,7 miliarde dolari, 
și Republica Cehă, totalizând 
1,0 miliarde dolari, restul repre- 
zentândul tranzacțiile din Ru
sia, România și Estonia, se 
arată într-un studiu al KPMG 
Corporate Finance asupra fuzi
unilor și achizițiilor internațio
nale, remis agenției MEDIAFAX.

Investițiile în Europa Cen

ROMÂNIA • PARTICIPARE REDUSĂ LA 
TÂRGUL DE CARTE DE LA FRANKFURT

România va avea, în acest 
an, cea mai redusă participare 
la Târgul de carte de la 
Frankfurt din istoria prezenței 
țării noastre la această mani
festare, a afirmat la Univer
sitatea de Vară "Balvanyos" de 
la Tușnad directorul ARTEXPO, 
Mihai Oroveanu. El a precizat, 
pentru MEDIAFAX, că România 
nu a putut cumpăra decât un 
spațiu de 40 de metri pătrați, 
însă a adăugat că, în even
tualitatea participării unor edituri 
particulare “s-ar putea ajunge 
la un pavilion de 100 de metri 
pătrați". Mihai Oroveanu a mai 
spus că această participare 
redusă “se justifică oarecum” 
prin faptul că România a fost, 
anul acesta, invitat de onoare 
la târgurile de carte de la 
Leipzig și Varșovia. Directorul

trală și de Est reprezintă 1,2% 
din valoarea totală, de 285 mili
arde dolari, a tranzacțiilor de 
fuziune și achiziție. Aceasta 
poate fi comparată cu cifra de 
144 miliarde dolari (51% din to
tal), care a fost investită în SUA 
sau cu cea de 86 miliarde dolari 
(30%) investită în țările Uniunii 
Europene.

Studiul KPMG Corporate Fi
nance prelucrează date obținute 
din peste 1.100 de fuziuni, achi
ziții și investiții strategice inter
naționale efectuate în al doilea 
trimestru al acestui an. în 
această perioadă, se reliefează 
o continuare a tendinței spre o

ARTEXPO s-a arătat impresionat 
de eforturile depuse de 
Guvernul de la Budapesta de a 
asigura prezența Ungariei la 
târgul de la Frankfurt, ținând 
cont de faptul că această țară 
este invitatul de onoare al aces
tei manifestări.

Directorul pavilionului ma
ghiar din Frankfurt, Balogh 
Katalin, prezentă la seminarul 
de la Tușnad, a afirmat că Un
garia se pregătește din 1995 
pentru a fi invitatul de onoare 
al târgului din luna octombrie. 
Ungaria va beneficia de un 
pavilion de 6.400 de metri pă
trați, urmând să fie prezentată 
o expoziție de carte a scrii
torilor maghiari contemporani 
din diasporă, a spus Balogh. 
Ea a adăugat că va fi prezen
tată o expoziție de artă tipo

creștere în special în Europa și 
SUA.

Polonia și Republica Cehă 
sunt de mult destinațiile favo
rite ale fuziunilor și achizițiilor 
internaționale din regiune, deci 
nu sunt surprinzătoare inves
tițiile semnalate în acest tri
mestru. Mai surprinzătoare 
este absența Ungariei în acest 
trimestru. în primul trimestru 
1999, piața mondială a stagnat 
iarAnvestitorii au abandonat 

țările Europei de Est. Se pare 
că și acum, cu cele două ex
cepții menționate mai sus, se 
țin la distanță, se menționează 
în studiu.

grafică, muzică maghiară și 
sculptură.

Balogh Katalin a precizat, 
pentru MEDIAFAX, că parti
ciparea Ungariei la Târgul de 
carte de la Frankfurt a costat 
aproximativ 2,5 milioane de do
lari, plătiți “teoretic” de Guver
nul de la Budapesta.

“Este vorba de o investiție 
culturală în imaginea țării, în 
turism și o atragere de investiții 
străine de capital în Ungaria”, a 
mai spus Balogh. Ea a adăugat 
că Ungaria este prima țară 
fostă comunistă care a fost 
invitat de onoare al târgului.

în ediția din anul viitor invi
tat de onoare va fi Polonia, iar 
în 2001 va fi Grecia, a precizat 
directorul Pavilionului maghiar 
de la Târgul Internațional de la 
Frankfurt.

Programul turului Diviziei B, seria a ll-a, ediția 1999-BDOO
Etapa 1 - Sâmbătă, 31 iulie '99 Scor
FC Drobeta - "U” Cluj_______  ___________
Electro Bere Cv. - Apulum A.l. _ ___________
ASA TG. Mureș - Olimpia S.M. ___ __________
l)T Arad - Corvinul Hd. __ __________
Minerul Motru - Jiul Petroșani____________
Gaz Metan - Inter Sibiu___________________
Flacăra Rm. V, - ARO C-lung______________
Chimica Târnăveni - "Poli” Timiș. .
CM Timișoara - FC Bihor_______ __________

Etapa 2 - Sâmbătă, 7 august '99 Scor
"U” Cluj - Electro Cv. _ _______ _______ __
Apulum A.l. - ASA Tg. M..
Olimpia S. M. - UTA ___________
Corvinul - Gaz Metan____________________
Jiul - FI. Vâlcea_________________________
Inter Sibiu - Minerul Motru.
Aro C-lung - Chimica T____ _____________
"Poli” Timiș. - CM Timiș._________________
FC Bihor - FC Drobeta___________________

Etapa 3 - Sâmbătă, 14 august '99 Scor
FC Drobeta - "Poli” Timiș________ .___ ___
Electro Cv. - FC Bihor____________________
ASA Tg. M. - ”11” Cluj_____________________
Minerul Motru - Corvinul________________
Gaz Metan - UTA________________________
FI. Vâlcea - Inter Sibiu .........
Chimica Târnăveni - Jiul_________________
UM Timișoara - ARO C-lung_______________
Apulum A.l. - Olimpia S. M._______________

Etapa 4 - Sâmbătă, 21 august '99 Scor
DTA - Minerul Motru____________________
"U” Cluj - Apulum A.l.____________________
Olimpia S.M. - Gaz Metan_________________
Corvinul - FI. Vâlcea........ ... ... ........ ..................
Jiul - UM Timiș_________________________
Inter Sibiu - Chimica T.__________________
ARO C-lung - FC Drobeta_________________
"Poli” Timiș. - Electro Cv. __ _____ ________
FC Bihor - ASATg. M

Etapa 5 - Sâmbătă, 28 august '99 Scor
FC Drobeta - Jiul________________________
Electro Cv. - ARO C-lung__________________
ASA Tg. M. - "Poli” Timiș__________________
Min. Motru - Gaz Metan _
H.Vâlcea - UTA --- --------------------
Chimica T. - Corvinul..................... ...................
UM Timiș. - Inter Sibiu___
"U” Cluj - Olimpia S.M______________ ___—
Apulum A. I. - FC Bihor-------------------------------

Etapa 6 - Sâmbătă, 4 sept. '99 Scor
UTA - Chimica T_____ ..._ ________________
Gaz Metan - FI. Vâlcea __________________
Olimpia S.M. - Min. Motru________________
Corvinul Hd. - UM Timiș. _
Jiul - Electro Cv_________________________
Inter Sibiu - FC Droneta.
ARO C-lung - ASA TG. M__________________
"Poli” Timiș. - Apulum A.l.____ ______ _ __
FC Bihor - "U” Cluj________ ______ __ .......

Etapa 7 - Sâmbătă, 11 sept. '99 Scor
FC Drobeta - Corvinul Hd._______________.
Electro Cv. - Inter Sibiu__________________
ASATg. M. - Jiul...................... ....... ...................
FI. Vâlcea - Min. Motru___________________
Chimica T - Gaz Metan______________ _____
UM Timiș. - UTA_____________ _ ___ ______
"U” Cluj - "Poli” Timiș. --------- —--------------- ---
Apulum A.l. - ARO C-lung
FC Bihor - Olimpia S.M. _ _________________

Etapa 8 - Sâmbătă, 18 sept. '99 Scor
UTA - FC Drobeta
Min. Motru - Chimica T._____ _ ___________
Gaz Metan - UM Timiș-------- -- —-- ----------------
Olimpia S.M. - FI. Vâlcea__ _ ___ __________
Corvinul - Electro Cv. _
Jiul - Apulum A.l.-------------------------------------
Inter Sibiu - ASATg. M--------------------------------
ARO C-lung - "U” Cluj__________________—
"Poli” Timiș. - FC Bihor------------- -----------------

Etapa 9 - Sâmbătă, 25 sept. '99 Scor
FC Drobeta - Gaz Metan__________________
Electro Cv. - UTA----------------------------------------
ASA Tg. M. - Corvinul----------------------------------
Chimica T. - FI. Vâlcea---------------------------------
UM Timiș. - Min. Motru-------------------------------
"U” Cluj - Jiul---------------------------------------------
Apulum A.l. - Inter Sibiu------------
"Poli" Tirriiș. - Olimpia S.M.
FC Bihor - ARO C-lung-- ------------------------------

Etapa 10 - Sâmbătă, 2 oct. '99 Scor
UTA-ASATg. M.. ....................... .. ......... ......... .
Min. Motru - FC Drobeta____ _ _________  _
Gaz Metan - Electro Cv____________________
FI. Vâlcea - UM Timiș_____________________
Olimpia S.M. - Chimica T_________________
Corvinul - Apulum A.l___________________
Jiul - FC Bihor_________________________
Inter Sibiu - "U” Cluj-----------------------------------
ARO C-lung - "Poli” Timiș.________________

Etapa 11 - Sâmbătă, 9 oct. '99 Scor
FC Drobeta - FI. Vâlcea___________________
Electro Cv. - Min. Motru.________________ _
ASA Tg. M. - Gaz Metan___________________
UM Timiș - Chimica_____________________
”U” Cluj - Corvinul Hd____________________
Apulum A. I. - UTA__________ ___________
ARO C-lung - Olimpia S.M_____________ ___
"Poli” Timiș. - Jiul______________________
FC Bihor - Inter Sibiu____________________

Etapa 12 - Sâmbătă, 16 oct. '99 Scor
UTA - "U” Cluj__________________________
Min. Motru - ASA Tg. M_______ ____________
Gaz Metan - Apulum A.l. ,
FI. Vâlcea - Electro Cv._____ _ __ _ ....__ __ _
Chimica T. - FC Drobeta____ _ __ ______ ___
Olimpia S.M. - UM Timiș_______ ___ ___ _ -....
Corvinul - FC Bihor_____________________
Jiul - ARO C-lung___________ _ __________
Inter Sibiu - "Poli” Timiș

Etapa 13-Sâmbătă, 23 oct.'99 Scor
FC Drobeta - UM Timiș____________________
Electro Cv. - Chimica_________ ____ ______
ASATg. M. - FI. Vâlcea....... ................ ............. .
”U” Cluj - Gaz Metan______________________
Apulum A.l. - Min. Motru
Jiul - Olimpia S.M._________ ._____________
ARO C-lung - Inter Sibiu__________________
"Poli” Timiș - Corvinul___________________
FC Bihor - UTA__________________________

Etapa 14 - Miercuri, 27 oct. '99 Scor
FC Drobeta - Olimpia S.M............... ...................
UTA - "Poli” Timiș__________ _ _____
Min. Motru - "U” Cluj_____________ ________
Gaz Metan - FC Bihor.................. ....... ..... ........ .
FI. Vâlcea - Apulum A.l___________________
Chimica - ASA Tg. M___________ ___________
UM Timiș - Electro Cv_____________________
Corvinul - ARO C-lung______ _____________
Inter Sibiu - Jiul---------------------

Etapa 15 - Sâmbătă, 30 oct. '99 Scor
Electro Cv. - FC Drobeta__________________
ASATg. M. - UMTimiș_________ __ _________
”U” Cluj - FI. Vâlcea______________________
Apulum A.l. - Chimica........ .. . ............ ................
Olimpia S.M. - Inter Sibiu_________________
Jiul - Corvinul___ _ ____________ ________
ARO C-lung - UTA________________________
"Poli” Timiș. - Gaz Metan _ _____________ __
FC Bihor - Min. Motru ________ ....

Etapa 16 - Sâmbătă, 6 nov '99 Scor
FC Drobeta - ASA Tg. M____ _______________
Electro Cv. - Olimpia S.M_______ _ _________
UTA-Jiul Petroșani______ ___ _____
Min. Motru - "Poli” Timiș._________________
Gaz Metan - ARO C-lung__________________
FI. Vâlcea - FC Bihor____________ _________
Chimica T-"U” Cluj______________________
UM Timiș - Apulum A.l.___________________
Corvinul - Inter Sibiu____________________

Etapa17 - Sâmbătă, 13 nov '99 Scor
ASA TG. M - Electro Cv____________ ________
"U" Cluj” - UM Timiș______________________
Apulum A.l. - FC Drobeta ______ ___ _____
Olimpia S.M. - Corvinul___________________
Jiul - Gaz Metan........................ ........... ..............
Inter Sibiu - UTA________________________
ARO C-lung - Min. Motru------------------------- —.
’Poli” Timiș. - FI. Vâlcea__________________
FC Bihor - Chimica______________________
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Nenorocirile urmăresc cu înverșunare familia Kennedy

Editura Fundației Cultu
rale "Ion D. Sîrbu” a scos de 
curând volumul Ion D.. Sârbu - 
"Râs-cu-plânsul nostru valah”, 
o carte dc publicistică semnată 
de patronul spiritual al funda
ției conduse de cunoscutul cri
tic literar Dumitru Velea. Volu
mul al V-lea de publicistică 
este o nouă dovadă a respec
tului pe care această instituție o La Editura Fundației Culturale "Ion D. Sîrbu” în ciclul "Restituiri” a apărut volumul de publicistică 

Ion D. Sîrbu - "Râs-cu -plânsul nostru valah”

poartă față de marele drama
turg, eseist, prozator. Ion D. 
Sîrbu s-a născut în Valea Jiu
lui, la Pctrila, în iunie 1919, ca 
fiu al minerului loan Sîrbu și al 
Ecaterinei (Glaser) Sîrbu. Ur
mează liceul la Petroșani și mai 
apoi Facultatea de Filosofie și 
Litere din Cluj. Și tot la Cluj își 
ia doctoratul cu lucrarea "Func
ția epistemologică a metaforei”, 
fiind asistent și, mai apoi, con
ferențiar universitar.

Dar viața care îl aștepta a 
devenit un neasemuit calvar: 
este înlăturat din învățământul 
superior, devenind profesor în 
învățământul mediu, redactor 
la "Revista de pedagogie” și 
revista "Teatrul”. în urma unei 
conjurații este arestat. între 

1967-1973 a fost vagonetar la 
mina Petrila, șef de producție 
la Teatrul din Petroșani, secre
tar literar la Teatrul din Cra
iova. Sd*stinge din viață la 17 
septembrie 1989.

Debutul publicistic se pro
duce în 1941 în "Răscruci” cu 
articolul "La răscruci”, iar de
butul literar în "Curțile doru
lui” cu nuvela "Duminecă”. 
Editorial debutează în 1956 cu 
nuvela "Concert” la Editura 
Tineretului. în 1973 revine în 
viața literară cu romanul "De 
ce plânge mama?” (Editura 
"Șcrisul românesc”) și "Po
vestiri petrilene” (Editura "Ju
nimea”), apoi cu "Șoarecele B 
și alte povestiri”, "Dansul Ur
sului”, ambele la Ed. "Cartea 
Românească.”

Cu "Arca Bunei Speranțe” 
debutează în 1970 în drama
turgie. Din 1967 până în 1989 
a scris 17 piese de teatru. Pos
tum i-au apărut romanul testa
mentar "Adio, Europa!” în 2 
volume (Ed. Cartea Româ
nească 1992, 1993), "Jurnalul 
unui jurnalist fără jurnal” (voi. 
I-II), "Lupul și Catedrală”, 
"Traversarea cortinei”. în Edi

tura Fundației Ion D. Sîrbu i- 
au apărut "Cu sufletul la cre
ier”, "Printr-un tunel”, "Atlet 
al mizeriei”, "Obligația mo
rală”, "între Scylla și 
Carybda”, "între timp 

^murisem”.

Pentru calitatea scrisului 
său a fost distins cu premii ale 
Uniunii Scriitorilor, Academiei 
Române, Asociației Scriito
rilor din Craiova, Revistei "Ra
muri”, iar în 1993, postmor
tem, i se acordă Premiul spe
cial pentru "Destine excepțio
nale ale culturii românești” 
acordat de Uniunea Scriito
rilor.

Revenind la volumul al V- 
lea dc publicistică, editat de 
curând, se cuvine să amintim 
un articol emblematic pentru 
spiritul său intitulat "La răs
cruce”, primele cuvinte fiind 
"Și stăm năuciți în furtună și 
jale”, cuvinte profetice pentru 
sine și pentru tot ceea ce a 
urmat, după cum apreciază 
criticul literar, Dumitru Velea, 
cel care se ocupă de tipărirea 
sau retipărirea scrisului lui Ion 
D. Sîrbu. Al doilea articol din 
volum este intitulat "Muncito

rii” pe care autorul îi definește 
"copii vitregi ai Națiunii”. 
Muncitorul român, apreciază I. 
D. Sîrbu, se află între un "ori
zont pierdut” și altul necon
figurat, trăind "chinul nesta
torniciei între două lumi”: 
"Una e cea veche, lumea albă a 
străbunilor”, lumea plaiurilor 
înflorite, a doinelor și a nemăr
ginirilor albastre, iar alta e cea 
actuală, lumea adâncurilor ne
gre, lumea atelierelor zgomo
toase și a galeriilor întunecate, 
între cele două orizonturi atât 

de diferite, oscilează sufletul 
neînțeles al muncitorului”.

Remarcabile sunt articolele: 
"Marionetele actualității”, "Actu
alitatea Revoluției lui Horea”, 
"Tudor Vianu: "Filosofia cultu
rii”, ed. a Il-a, "Criza contem
porană a intelectualului”, "Liber
tatea de a renunța la libertate”, 
"Sabotarea inteligenței”, "Despre 
proști și prostie”, "Câte unele 
despre ... Râs-cu-plânsul nostru 
valah...” Pentru a supraviețui 
tragismului, viclenelor forme ale 
istoriei, poporul și-a asumat con
diția numită de Ion D. Sîrbu' 
"Râs-cu-plânsul nostru valah”. 
Râsul de sine, filosofic, ca mo
dalitate de cunoaștere, ca elibe
rare a adevărului din chingile 
minciunii’este ceea ce Marele 
Pățit, Ion D. Sîrbu, solicită omu
lui ce a căzut într-o epocă tulbure 
și convulsivă, și căruia i-a rămas 
"ca libertate doar luciditatea”. 
Râsul ca formă de luciditate; 
Bufonul ca manifestare a spi
ritului, apreciază în postfață 
Dumitru Velea.

Autorul rândurilor de față 
trăiește o imensă emoție, acum 
la împlinirea a 90 de ani de la 
nașterea și 10 ani de la trecerea 
în neființă, întrucât l-a cunoscut 
pe marele om de cultură, scri
itor și critic Ion D. Sîrbu cu 
prilejul unui Festival al teatrelor 
profesioniste desfășurat la 
Craiova la care lua parte și tea
trul petroșănean. Pentru actori, 
dar și pentru membrii juriului, 
din care făceam parte, a fost un 
moment unic pentru că Ion D. 
Sîrbu era un om extraordinar, 
modest dar atotstăpânitor!

Minei BODEA

Dispariția lui John F. Kennedy Jr și a soției sale Carolyn 
Bessette, se alătură unei lungi liste de tragedii care au lovit clanul 
Kennedy timp de mai multe decenii, relatează AFP. Cei doi se 
îndreptau spre reședința de vară a familiei Kennedy, la Hyannis 
Port, pentru a lua parte la o sărbătoare familială dragă clanului, 
nunta lui Rory Kennedy, cea mai tânără dintre fiicele lui Bobby 
Kennedy, asasinat la rândul său, și verișoară a lui JFK Jr. Familia 
Kennedy, considerată familia regală americană, este urmărită de 
nenorociri, care afectează reușitele membrilor săi.

Născut la puțin timp după alegerea tatălui său în 1960, John 
F. Jr a cunoscut el însuși drame din fragedă copilărie: decesul 
fratelui său, Patrick, la două zile după naștere, în august 1963, și 
mai ales asasinarea, în 22 noiembrie același an, a tatălui său la 
Dallas. în data de 31 decembrie 1997, Michael Kennedy, în vârstă 
de 39 de ani, fiul lui Robert Kennedy, senator și candidat la 
președinția Statelor Unite asasinat în 1968, murea într-un accident 
de schi în stațiunea Aspen din Colorado. Michael a fost unul din 
cei mai importanți membri ai familiei Kennedy, dar reputația sa a 
fost afectată de acuzații referitoare la o relație extraconjugală cu 
o minoră, care îi îngrijea pe copiii săi. Michael se despărțise de 
soția sa după ce scandalul a devenit public. El a recunoscut că a 
urmat tratamente pentru alcoolism și “obsesii sexuale".

Anterior, în aprilie 1984, fratele lui Michael, David, a murit la 
B vârsta de 28 de ani, probabil din cauza unei supradoze de 
I narcotice, el fiind găsit singur într-o cameră de hotel din Palm 
I Beach, Florida. David nu avea decât 13 ani, în 1968, când singur

în fața unui televizor a văzut în direct cum a fost asasinat la Los 
Angeles tatăl său Robert Kennedy.

în 1991, William Kennedy Smith, fiul lui Jean Kennedy Smith, 
sora lui Robert și John și una dintre fiicele șefului familiei Kennedy, 
Joseph Patrick Kennedy, a fost urmărit în instanță, fiind acuzat de 
viol în Florida. Acuzațiile împotriva lui William Kennedy Smith au 
afectat serios familia.

Generația din care făceau parte JFK și Robert a avut slăbiciuni 
asemănătoare, dar beneficia de o presă mai indulgentă, iar 
sfârșitul lor tragic a determinat uitarea faptelor negative.

Șeful clanului americano-irlandez împotriva căruia destinul 
pare să se înverșuneze, extrem de bogatul locuitor al orașului 
Boston, Joseph Patrick Kennedy, dorea să-și vadă primul fiu, Joe 
Jr., președinte, când acesta a fost ucis în Anglia în cel de-al doilea 
război mondial.

Apoi a survenit asasinarea președintelui John F. Kennedy, în 
1963, la Dallas în timp ce se afla într-o mașină decapotabilă cu 
soția sa Jackie.

Ambițiile prezidențiale ale șefului clanului au fost spulberate 
definitiv în 1969, când alt fiu, senatorul Edward Kennedy, a fost 
implicat într-un accident de mașină în insula Chappaquiddick, iar 
tânăra sa însoțitoare, Mary Jo Kopechne, s-a înecat, în urma 
accidentului.

Altă figură tragică a clanului: Rosemary, al treilea copil al lui 
Joe și Rose Kennedy, care a suferit în 1941 o lobotomie, trăiește 
de atunci într-o instituție specială din Wisconsin.

Matematicienii americani au 
inventat grila de calcul a partajului

Doi oameni de știință ame
ricani au brevetat recent un sis
tem de calcul original, capabil să 
rezolve spinoasa problemă a par
tajului ce urmează divorțului, 
astfel încât ambele părți să fie 
mulțumite, transmite AFP, care 
citează revista britanică The New 
Scientist. Steven Brams, socio
log la Universitatea din New York, 
și Alan Taylor, matematician de la 
Union College de Schenectady, 
au elaborat o rețetă matematică, 
bazată pe valoarea sentimentală 
a obiectelor și nu pe prețul lor de 
cost. Să presupunem, explică cei 
doi, că Adam și Barbara trebuie 
să își împartă o reședință prin
cipală, o casă de vacanță și o 
mașină sport. Ei trebuie să își 
claseze obiectele în funcție de 
importanța pe care le-o atribuie, 
împărțind între ele o sută de 
puncte. De exemplu Adam va da 
60 de puncte mașinii sport, 25 
reședinței și numai 15 casei de 
vacanță în timp ce Barbara va

UNFRANCE2A DESCOPERIT 
PENICILINA CU 30 DE ANI ÎNAINTEA 

LU! FLEMING
Un francez, Ernest Duches

ne, a descoperit penicilina în 
1897, cu 30 de ani înaintea brita
nicului Alexander Fleming, sus
ține Richard Barry, biograful lui 
Duchesne, citat de AFP. “Te în
grozești la gândul că în primul 
război mondial au murit atâția 
oameni, din cauza infecțiilor 
provocate de răni. Ei ar fi putut fi 
salvați dacă cercetările lui Du
chesne erau luate în conside
rare”, a spus Barry.

în ciuda descoperirii sale 
epocale, făcute la numai 23 de 
ani, -Ernest Duchesne a rămas 
un anonim și a murit de tuber
culoză, la 38 de ani, povestește 
biograful. Duchesne și-a prezen
tat “rezultatele remarcabile în 
cercetare” la absolvirea școlii 
medicale militare din Bron. “El a 

————————w—■- _

Cubanezii beau din ce în ce mai mult
Autoritățile cubaneze au constatat cu îngrijorare că 

insularii beau din ce în ce mai mult, și au decis, în consecință, 
reglementarea severă a vânzărilor de băuturi alcoolice, pentru 
a reduce numărul cortegiilor de cheflii ce cântă pe drumurile 
publice sau al adolescenților în stare de ebrietate, anunță AFP.

“între 7 și 9 la sută din populația cubaneză consumă cu 
asiduitate băuturi alcoolice", este concluzia unui sondaj publicat în 
ultimul număr al revistei Tribuna de la Habana, hebdomadarul 
principal al capitalei cubaneze. Jurnalul mai deplânge și “creșterea 
numărului persoanelor, bărbați și femei, care consumă sistematic 
alcool". Neliniștile jurnaliștilor răspund celor ale Bisericii Catolice, 
care a denunțat în repetate rânduri “activitățile populare", care se 
rezumă adesea în Cuba la sorbirea a cantități importante de alcool. 
“De acum înainte, vânzarea en detail a alcoolului, la pahar sau sub 
formă de cocktail, va fi interzisă până la prânz, cu excepția 
punctelor de vânzare situate în incinta hotelurilor sau destinate 
servirii clienților”, se arată în articol.

De altfel vânzarea băuturilor alcoolice către minori a fost 
interzisă cu desăvârșire, printr-un ordin al Ministerului comerțului 
interior. Prohibiția se extinde, cu câteva excepții care vizează zilele 
de sărbătoare sau carnaval, și la camioanele-cisternă, de bere sau 
băuturi alcoolice, care staționează de predilecție în grădini publice, 
pe străzi, în piețe publice, pe stadioane, lângă edificii religioase și 
chiar saloane de pompe funebre.

în ultimii ani autoritățile au încurajat vânzarea băuturilor 
alcoolice, considerată una dintre cele mai bune metode de a 
aduna de la populație masa monetară și de a susține cursul 
oficial al monedei naționale. Dar, așa cum observă și presa, 
"pentru unii criteriul economic a trecut înaintea aspectului 
social". Recurgerea la “pâine, rom și jocuri” nu trebuie să 
încerce să înlocuiască, în lipsa speranței și a bucuriei, nevoia 
de schimbare. “Nu e o soluție să bei pentru a uita ceva ce 
oricum nu se schimbă”, recomandă directorul revistei, 
Dagoberto Valdes.

cota cu 65 reședința, 25 mașina 
și 10 casa de vacanță.

Potrivit metodei, fiecare tre
buie să primească bunurile pe 
care și le dorește cel mai mult, 
adică cele cărora le-a acordat 
mai multe punct decât celălalt: 
Adam va câștiga casa de va
canță și mașina iar Barbara re
ședința principală.

Dar cum Adam a obținut 
obiecte care valorează 75 de 
puncte iar Barbara a rămas cu 
cele care “cântăresc” doar 65, 
trebuie făcută o mică rectifi
care: casa de vacanță, bunul 
cel mai slab cotat de amândoi, 
trebuie vândută iar banii 
împărțiți.

Pentru a realiza un echi
libru final, Adam va lua 3/5 la 
sută din banii luați pe căsuță 
(nouă puncte) iar Barbara 2/5 
la sută, adică cele patru puncte 
care i se cuvin. Fiecare a obți
nut astfel câte 69 de puncte. 
Satisfacție totală.

injectat unor cobai o bacterie 
toxică, numită coli-B, și toate 
animalele au murit. A repetat 
operațiunea pe un alt grup de 
cobai, la care a mai injectat, în 
plus, penicilină; aceste animale 
au supraviețuit”, a relatat Barry. 
Totul s-a întâmplat în 1897 și o 
copie a lucrării lui încă se mai 
află, uitată, în biblioteca școlii.

Biograful, un inginer petro
list stabilit la Stanford, spune 
că vrea doar să îi dea lui Du
chesne locul pe Care îl merită 
în istoria descoperirilor care au 
schimbat lumea. “El însuși avea 
o sănătate fragilă și poate acest 
fapt l-a determinat să facă unele 
cercetări medicale. Nu era un 
tip prea dinamic. De altfel, în 
fișa lui medicală scria că este 
«molâu»", adaugă Barry.

r _................. . .

APROPIEREA SFÂRȘITULUI 
SECOLULUI GENEREAZĂ UN 

VAL DE PSIHOZE
Apropierea anului 2000 ali

mentează apariția “psihozelor 
milenare", petologiile mentale 
fiind în mod tradițional orientate 
către subiectele la modă, rela
tează AFP. în Spitalul psihiatric 
Oxleas, situat la Greenwich, nu 
departe de Domul gigantic ridicat 
de Tony Blair pentru a celebra 
venirea unui nou mileniu, au fost 
internați, începând din martie, 
peste zece pacienți dezvoltând o 
patologie pe această temă, a 
declarat un angajat al instituției. 
El a citat exemplul recent al unui 
pacient care era convins că a 
înghițit “virusul” anului 2000 și 
că dacă va reuși să-l țină în 
burtă până la 31 decembrie 
1999, omenirea va fi salvată, 
chit că pe el îl va costa viața. 
Un alt bolnav a devenit furios 
când a auzit o voce poruncin- 
du-i să dărâme pereții spita

Conducătorii studiourilor 
Warner Bros vor demisiona

Cei doi directori ai studiourilor 
de cinema Warner Bros, Robert 
Daly și Terry Semel, au anunțat 
că își vor părăsi funcțiile la sfâr
șitul acestui an, transmite AFP. 
Cei doi, care lucrează pentru 
Warner Bros de 20 de ani, au 
precizat într-un comunicat că și- 
au cântărit bine decizia, timp de 
câteva luni. “După numeroase 
ore de discuții am tras concluzia 
că pentru noi a venit vremea unei 
schimbări. Având în vedere faptul 
că în urmă cu 20 de ani am venit 
împreună aici, am decis că este 
la fel de bine să și plecăm îm
preună", au declarat Robert Daly 
și Terry Semel.

Președintele-director 
general Warner Bros, Gerald 
Levin, s-a declarat “profund 
întristat” de această decizie, 

lului, pentru a evita apocalipsul 
anului 20’00.

“Când porțile Domului se 
vor deschide, Mileniul va invada 
și mai tare mințile celor care nu 
sunt prea stabili”, prezice 
Stanley Risborough, directorul 
sectorului psihiatric al spitalului. 
El crede că fenomenul cris
talizării patologiilor mentale pe 
evenimente din actualitate este 
recurent. în anii '60, în plină 
cursă între americani și ruși 
pentru “cucerirea" Lunii, în spi
tale s-au internat mulți pacienți 
care se plângeau că au fost 
“infectați" de raze lunare. Iar în 
anii '80, filmul “Star Wars” a 
constituit și el sursă de fan
tasme, care de care mai ciu
date. Pentru moment, spitalul 
prevede din octombrie o nouă 
creștere a numărului celor atinși 
de “psihoza mileniului".

deși se zvonea încă de câteva 
luni că există disensiuni între el 
și cei doi directori.

Robert Daly și Terry Semel 
și-au anunțat demisia la o zi 
după ce au fost date publicității 
rezultatele pozitive înregistrate 
de studiourile Warner Bros, care 
au avut în cel de-al doilea tri
mestru al anului un beneficiu 
operațional de 132 milioane de 
dolari, constatându-se o creștere 
de opt la sută față de perioada 
precedentă, explicată în principal 
prin succesul de casă de care s- 
a bucurat filmul “Matrix”.

Cel mai recent film lansat de 
Warner Bros în cinematografele 
americane este “Eyes Wide 
Shut”, ultimul film al lui Stanley 
Kubrick, cu Tom Cruise și Nicole 
Kidman în rolurile principale.
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Reflecția săptămânii l
“Oricine este în stare să mintă nu este vrednic de a fi 

socotit în rândul oamenilor; și oricine nu știe să tacă nu este 
vrednic să conducă".

Fenelon

te. minaLună
“Mincinosul, când spune adevărul, se îmbolnăvește".

Proverb românesc
^s. "Mincinoșii nu câștigă alt lucru, decât acela de a nu fi 

crezuți când spun adevărul".
Esop

îs. "Găndește-te că printr-o minciună sacrifici nu numai un 
adevăr, ci adevărul în general".

-Alo, secția a IV-a de 
poliție?

- Da, domnule, secția a IV- 
a!

- Dumneavoastră aveți 
grijă de femeile părăsite?

- Da, dar de ce întrebați?
- Dați-mi și mie una mai tâ

nără, mai pe seară, ca să am 
grijă de ea!

© - Adineaori, când te
mângâiam, m-a văzut frate-tău 
cel mic... Ce să-i dau ca să nu 
te spună părinților?

- Doar pentru atât i se dă 
de regulă între 5.000 și 10.000 
de lei...

© -la uită ce tare mi
roase aici în Iad a zahăr ars! se 
minună unul dintre noii sosiți.

- Nu e întotdeauna așa, 
replică dracul de serviciu, 
însă ne-a venit un lot de 
diabetici...

r 
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F. Hebbel
îs. "Niciodată un om cinstit nu se poate apăra cu atâta 

înverșunare ca mincinosul care a fost prins”.
N. torga

m "Dacă ai presupus că cineva minte, fă-te că-l crezi; 
atunci devine îndrăzneț, minte mai tare și se demască".

Schopenhauer
m "Fără îndoială că minciuna este tot atât de departe de 

adevăr pe cât este întunericul de departe de lumină. Minciuna își 
pune pe față o mască, însă nu există lucru ascuns sub soare".

Leonardo da Vinci

© - îmi spui că mă do
rești. Dă-mi o dovadă! îi zice o 
domnișoară unui bătrânel.

-La vârsta mea, domni
șoară, nu mi se mai pot pre
tinde dovezi, trebuie să fiu 
crezut pe cuvânt...

© La radio Erevan, la 
poșta ascultătorilor, comenta
torul spune:

- Un ascultător cu vechi state 
în funcții de conducere în partid 
este în prezent înlăturat de la 
putere și ne întreabă dacă mai 
poate ocupa vreodată posturi de 
conducere. La care noi îi răs
pundem: "Nu, tovarășe Hrușciov!"

© - Cum funcționează
scaunul acesta electric? întrea
bă condamnatul la moarte.

- Nu fi îngrijorat. Vei fi pus 
imediat la curent!

© - Nu știu ce-i cu soțul
meu. Niciodată nu a întârziat 
atât. Nu cumva și-a găsit altă 
femeie?!

- Ei și tu, de ce te gândești 
la ce-i mai rău? Poate l-a 
călcat vreo mașină.

© - Domnișoară, accepți
să te culci cu mine?

- Cum îți permiți, domnule, 
să-mi faci o asemenea pro
punere imorală? Și, în afară de 
asta, prețul oferit de dumneata 
e mult mai mic decât cel al 
pieței...

© - Alo! Vasile, acum un
an, când am plecat în America, 
ți-am lăsat-o în grijă pe logod
nica mea, care era însărcinată. 
Acum cum mai e?

- Nu-ți fă griji, Vasile, dacă vii 
o s-o găsești exact așa cum ai 
lăsat-o!

© întrebare la Radio 
Erevan:

- Prognozele meteo de la 
televizor sunt întotdeauna 
corecte?

-r- Da. Numai că data și lo
cul nu se potrivesc de fiecare 
dată...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

• — ----------------------------------1
In Cluj o întâlnesc pe fosta i 

mea colegă ducându-și de mână ■ 
băiețelul de 3 ani. Mai vorbim I 
de una de alta și la un moment | 
dat micuțul mă întreabă: i

- Tu de unde vii?
- De la Deva - răspund eu I 

| sigură că acesta este răspunsul |
așteptat.

- Ce este Deva?
- Este un oraș pe Malul Mu

reșului.
- Ce este Mureșul?
- Un râu cum este și Someșul.
- Someșul trece pe sub pod. 

Dar tu de unde vii?...
- Vin de la o școală!
- Eu vin de la grădiniță! - 

îmi spune cel mic cu un zâmbet 
larg și apoi își întoarce atenția | 
spre ursulețul din brațe.

Abia atunci am înțeles că • 
nu-l interesa deloc unde locuiesc. | 
ci unde obișnuiesc eu să merg 
așa cum merge el la grădiniță.
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• Alexandru Paleologu 
vorbește undeva despre 
fascinantul scriitor I.D. 
Sîrbu, subliniind rarissimile 
calități ale scrisului său, 
verva satirică, ironia necru
țătoare, geniul epistolar. La 
un moment dat, Alexandru 
Paleologu spune așa: "Era 
absolut inepuizabil și am 
văzut în el un talent, aș spu
ne chiar un geniu care se 
revărsa. Era un om cu o 
mare cultură literară și cu 
un simț lexical foarte viu, 
foarte concret, foarte pal
pabil - cuvintele parcă le 
cântărea în mână și le 
simțea catifelarea sau as
primea. Avea un dar al râ
sului uriaș și un foarte pre
cis simț al valorilor profun
de - căci numai cine știe să 
râdă știe să înțeleagă ceea 
ce este profund. Nerâză
torii n-au acces la profun
zime niciodată". «în piață, 
o doamnă - importantă, cu 
degete aurite - mai-mai să- 
I ia de gât pe nea Marin, 
pentru o diferență de 500 
de lei la prețul roșiilor, preț

la care nea Marin ținea cu 
un fel de jenă și umilință. 
Știi, cucoană, că pentru 
dumneata 500 de lei 
înseamnă doar o dâră de 
ruj? Chiar crezi, madam, 
că nea Marin vine în 
excursie la Deva - tocmai 
de la Calafat? Crezi că de 
bine traversează el țara cu 
lădița lui de roșii? Ai ve
gheat vreodată, madam, 
la nașterea și creșterea 
unei roșii? Știu, nu vei în
țelege o mie de ani nimic 
din întrebările mele, do
lofană cucoană! Prea ai 
vrut să dai de înțeles - în 
mijlocul pieței, în fața ne
căjitului nea Marin - că-ți 
trece ecuatorul printre pi
cioare, că ești nepoata 
Arcului de Triumf! • Un 
pui de NOR: “Fără fier
bintea putere a soarelui, 
apele, nerărite, n-ar pă
răsi niciodată, ușoare, 
pământul și aerul ar ză
cea inert ca o apă stă
tută, ca un ocean mort".

/ LEAHU

Anual, Universitatea Harvard decernează un 
Premiu... Nobel (evident, în glumă!) acelor persoane 
ce s-au ocupat de cele mai inutile cercetări. Pentru a 
se evita orice confuzie acest premiu a primit numele 
de "Ig Nobel".

lată câțiva “originali"’
Biologie: cercetătorului japonez T. Yagyun 

pentru un studiu în care a încercat să măsoare 
variațiile undelor cerebrale la persoanele ce mestecă 
diverse tipuri de gumă de mestecat.

Premiile “Ig Nobel”
Astronomie: premiul i-a fost acordat lui 

Richard Hoagland pentru cartea sa “The Monuments 
of Mars: A City on the Edge of Forever". Hoagland, ce 
a admis că a luat droguri halucinogene în timp ce 
scria cartea, descrie în "capodopera" sa, printre 
altele, un edificiu de 16 kilometri înălțime ce s-ar afla 
în partea ascunsă a Lunii...

Entomologie: o victorie incontestabilă pentru 
Mark Hostetten, profesor la Universitatea Florida, 
care și-a consacrat un an studierii... insectelor 
zdrobite de geamurile mașinilor.

Medicină: premiul le-a fost acordat profesorilor 
Cari Charnetski și Francis Brenvan Jr. de la Univer
sitatea Wilkers, pentru un studiu în care afirmau că 
persoanele ce cântă în lift sunt mai puțin înclinate să 
contracteze... răceli.

Au mai fost recompensate și studii ce 
s-au preocupat de efectul berii, usturoiului 
și smântânei asupra poftei de mâncare a... 
lipitorilor, sau un altul în care se încerca 
demonstrarea faptului că dificultățile 
economice măresc riscul problemelor dentare. Â

Vremea 
întrebărilor

lată încă o actriță după Oli
via De Havilland născută în 
afara granițelor patriei părinților 
săi: fiică de diplomat norvegian, 
Liv Ullman s-a născut la 16 
decembrie 1938 la Tokyo. A 
studiat Arta dramatică și a 
avut o carieră teatrală reușită, 
datorită jocului, talentului și 
modului de expresie lăuntrică a 
personajelor pe care le inter
preta.

Debutează în film în Suedia, 
cu pelicula "Domnul" - 1962,

Actrița Filmului psihologic
regia Bjorne Henning - Jansen.
Celebritatea și-o cucerește cu 
creația excepțională din "Per
sona”- 1996, în regia soțului ei, 
Ingmar Bergman, care o mai titu
larizează în "Vergtimmen" (Ora 
lupului) - 1967 și "Skammen” 
(Rușinea) -1968.

Traversează Atlanticul și de
butează Ja Hoolywood cu filmul 
polițist 'The Night Visitor” (Vizita-

torul din noapte) - 1970, regia 
Laslo Benedek, cu Max von Sy- 
dow, cu care face cuplu în "saga”

< • * •
PULBERE DE STELE

lui lan Troell 'The Emigrants" (Emi
grant) și “The New Land" (Lumea 
nouă) - ambele din 1973.

în continuare, este prezen
tă în câteva producții cu larg 
ecou internațional, cum au fost 
"A Bridge Too Far” (Un pod 
prea îndepărtat) 1976 - regia 
Richard Attenborough, sau 
“Autumn Sonata” (Sonată de 
toamnă) - 1978, în regia lui 
Ingmar Bergman, cu Ingrid 
Bergman, un film psihologic, 
socotit cea mai profundă crea-

ție din întreaga sa activitate 
actoricească.

Liv Ullman s-a identificat 
cu aspirațiile femeii de astăzi, 
punând accentul pe latura su
fletească, pe sensibilitate și 
trăire interioară, dar acționând 
cu hotărâre și decizie.

S-a dovedit a fi și o bună 
scriitoare, editând două cărți; 
face teatru la Londra, unde 
creațiile sale ^jnt bine primite 
de spectatori.

Adrian CRUPENSCHl

! ALTMINTERI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 ■
4

5 ■ ■
6 pr ■
7 ■
8 ■
9

10

ORIZONTAL: 1) Punct de 
îndrumare și control; 2) Pro
duce pierderi descurajatoa
re; 3) Suport material pentru 
o revistă - Pilot legendar de 
formula unu; 4) Amarul 
înecat în vin - Laterale de 
stâng la corp!; 5) Stau la 
rând toată ziua - Copilul aș
teptat cu dragoste; 6) Zece 
pentru cei ca noi! - Cuce
rește, într-un fel, în secret! - 
înscriși la fără frecvență; 7) 

Tip mozaic de etnie - Aerul 
insuportabil al înălțimilor; 8) 
Toiag pentru tatăl bețivanilor 
- Una pusă mereu la zid; 9) 
Specialist de clasă în acu
punctura; 10) Pacienții lor nu 
zic nici pâs!

VERTICAL: 1) Amplasament în zona de 
operații; 2) Activitatea celor care ne înconjoară;
3) Valori confirmate în producție - Prinde părul 
ca într-un clește; 4) Depozite silvestre de ace - 
Definite cu mare trudă; 5) Modele sui-generis 
de degajări - Preparat pentru schimbarea la 
față; 6) Prezintă obligatoriu o alternativă - 
Program scurt la matineu - Spălătoare de 
metal; 7) Realizator de tiraje în masă - Expus 
la un amplu decolteu; 8) Susține returul în 
deplasare - Ținută de rezervă pentru militari; 
9) Tăiatul vierului din pădure - Aria campestră 
a florilor; 10) Acțiuni tipice de groază.

Vasile Molodeț
Dezlegarea careului "La Mare" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Anticamera; 2) Radar-Aval; 3) Hv-Tirs-Ut;

4) lava-Aștri; 5) P-lcar-Rit; 6) Ere-Dane-U; 7) 
Largi-Anod; 8) Ec-Naiv-Gi; 9) Alto-Morun; 10) 
Geamanduri;
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Copiii au o lume a lor și o 
curiozitate nemărginită, care 
funcționează după o altă logică 
decât cea a adultului.

Poate că nouă ni se pare 
normal ca munții să fie înalți și 
mările adânci, avioane/^ să

| zboare precum păsările și oa
menii să meargă, dar copiii pun 
totul sub semnul întrebării: DE 
CE? Ceea ce nouă ni se pare 
obișnuit și de la sine înțeles, 
pentru ei este ceva nou care ne
cesită explicații și argumentări. 
Acestea pot fi chiar foarte simple
atunci când răspunsul este dat | 
de o autoritate: părinții, bunicii, 
doamna educatoare. Deseori 
copilul se mulțumește să accepte 
un fapt doar pentru că: “așa a 
spus Mama ", dar nu trebuie să 
uităm că explicațiile sunt foarte 
necesare copilului și cu cât îi
oferim mai multe informații | 
despre lumea în care trăiește, cu 
atât îi dezvoltăm cunoștințele.

La nesfârșitele lui întrebări 
| să nu spuneți niciodată: "Lasă- 

mă in pace! N-am timp acum. 
Ești prea mic să înțelegi, o să-ți 
spun când ești mai mare! în
cercați să-i dați o explicație cât de | 
scurtă, dar pe înțelesul lui. Co
pilul va fi mulțumit că îi acordați 
atenția cuvenită, care este și un 
semn al dragostei ce i-o purtafi, și 
apoi o să vă bucurați împreună 
de rezultatele obținute de copilul 
dv, care știe mai mult decât alți 
copii de vârsta lui. Nu uitați nici
odată că mare parte din inte
ligență înseamnă informație!

Ina DELEANU
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Unui fothnlist 
consumator <le litre 
Că mintea-țl este în bocanc 
Eu am ghicit atunci la țanc 
Numai driblând acum un țap 
Vei dovedi că este-n cap!

Sorin IOSOF, 
pensionar Hunedoara

|j MAT ÎN 2 MUTĂRI J

I
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DOBRA- o comună cu ambiții de oraș
9 9

z—
oseaua taie intenționat în doua centrul de comună. 
Gândită, în epocă, să estompeze, din goana mașinii, 

scepticismul asupra “revoluției socialiste”, imaginea “dă bine” 
în ochii zoriți ai călătorului. Arhitectura cu iz urban a clădirilor 
primăriei, poliției și căminului cultural, completată cu aspectul 
citadin al celor șapte blocuri de locuințe ce străjuiesc drumul, te 
fac să crezi că te afli într-un mic orășel. Din păcate, 
“transformarea satului în oraș ”, fază de dezvoltare inventată de 
“stupiderația ” comunistă, n-a apucat să depășească la Dobra 
“buricul târgului”. Cui i-a păsat înainte de ‘ 89 că locuitorii 
comunei n-au gaz metan, că “falnicele” blocuri de locuințe, cu 
care puterea se “dădea mare ", sunt pe dinăuntru ambiente ostile 
și incomode, fără apă potabilă și încălzire, sau că peste 70 la 
sută din gospodăriile comunei nu au canalizare ? întrebare cu 
răspuns nerelevant. Poate se credea că așa e bine...

Cert este că dincolo de “poza ” orășenească, Dobra se relevă 
a fi o comună ca toate comunele; cu drumuri pietruite (nu există 
nici un drum comunal asfaltat), cu zone năpădite de dudaie, cu 
generica balegă “rutieră”, prinsă la mijloc între roțile mașinii, 
fântâna și privata în curte, simboluri imposibil de confundat ale 
ruralismului autohton. Viața localnicilor se petrece între șomaj, 
pensii mici, recolte agricole compromise de inundații și speranța 
de mai bine.

Un singur record pozitiv se “bate” la Dobra. Un sondaj di 
specialitate a arătat că zona comunei este cea mai ferită de 
poluare din întreg arealul județului Hunedoara. Mulțumită 
fluxurilor de aer, ce țin departe prafurile în suspensie, atmosfera 
la Dobra este limpede, nările umplăndu-ni-se, la ceasul tânăr al 
dimineții când ne-am început documentarea acolo, de mirosul 
tulburător al ierbii proaspete, ridicat la simțurile noastre de 
eterul sifonos și proaspăt al începutului de zi.

Problemele prozaice legate de administrarea localității aveam 
să le aflăm la sediul primăriei.

Drumurile comunale
tânjesc după un 
petic de asfalt

Există un singur drum 
betonat care leagă Dobra de 
Roșcani. Toate celelalte sunt 
șosele pietruite. Asfalt n-a 
văzut nimeni, niciodată, pe 
drumuri. în acest an, din 
Fondul special al drumurilor, 
primăria a 
milioane de 
începutul 
intervențiile 
pe carosabil - deszăpeziri, 
plombe - au produs 
cheltuieli de 60 de milioane. 
Ce se poate face cu 10 
milioane de lei azi în sectorul 
de drumuri nu mai e nevoie 
să spunem? Sunt intenții de 
a mai adăuga acestor bani 
câteva zeci de milioane de

primit 70 de 
lei. Deja de la 

anului, 
strict necesare

■ în comună sunt 15 
nou-născuți de la începutul 
acestui an, în timp ce au 
decedat 38 de persoane. 
Anul trecut numărul noilor 
născuțl a fost 36, iar al 
persoanelor trecute în 
lumea neființei 69.

■ între cele nouă 
căsătorii oficiate în acest 
an la Primăria Dobra, sunt 
șl cele întemeiate de

/—■----------------------:----------------
In sprijinul crescătorilor de 

animale
într-un spațiu al cooperației de consum 

funcționează din anul 1997 o farmacie 
veterinară particulară. Inițiativa deschiderii 
acesteia a fost a unei familii de medici • 
veterinari din localitate, Daniela și loan 
Lăncrănjan, activitatea fiind apreciată de 
către cei care cresc și îngrijesc animale. 
“Aprovizionarea o facem de la Cluj Napoca, 
Timișoara și Buziaș, iar prețurile sunt 
accesibile - afirma dl I.L. Fiind medici 
veterinari, atât eu cât și soția, știm ce să 
recomandăm în diferite situații pentru îngrijirea 
și însănătoșirea animalelor. Cred că am făcut 
un lucru bun pentru noi și pentru localnici”.

Farmacia este particulară, dar cei doi 
medici lucrează și la Dispensarul veterinar cu 
toate că salariile nu și le-au luat de patru luni.

generală a zonei, fiind neterminate și nefolosite. 
Notăm acum, cu satisfacție, că cele două 
imobile - 8A și 8B - au fost cumpărate fiecare 
de câte un întreprinzător particular. Dumnealor 
și-au exprimat intenția să le termine și să 
deschidă acolo spații comerciale și de turism.

Pe urmele unor semnale
în urmă cu câteva luni, ziarul nostru 

semnala, printr-o fotocritică, faptul că două 
blocuri, amplasate la intrarea în comună, 
făceau notă discordantă cu înfățișarea

La farmacie ca-n... farmacie
Când un spațiu comercial, o locuință ori un 

birou strălucesc de curățenie se spune că “e 
ca-n farmacie”. Aspectul farmaciei din centrul 
comunei, unde grija pentru igienă a spațiului de 
vânzare dar și a celorlalte încăperi este 
secondată de dragostea pentru flori și plante 
de ornament, confirmă zicala. Singura 
persoană care face totul aici - de la onorarea 
rețetelor (se dau și compensate și gratuite), la 
aprovizionare și menținerea aspectului ordonat 
și plăcut - este dna farmacistă. Din modestie a 
dorit să rămână anonimă. Pentru sătenii pe 
care-i servește zilnic între orele 8-16, 
majoritatea reumatici sau cu afecțiuni 
cardiovasculare, nu-i însă o necunoscută, ci 
farmacista căreia ei se adresează cu 
încredere, beneficiind odată cu tratamentul și 
de un sfat competent.

lei, care să sprijine micile 
Intervenții reparatorii ale 
drumurilor. Despre
reabilitări sistematice, 
asfaltări, nici nu poate fi 
vorba la această oră. Nici 
atunci când inundațiile au 
distrus DC 136, izolând 
localitățile Mihăiești, Pane 
și Pane Săllște, nu s-au 
găsit bani, autoritățile lo
cale fiind nevoite să umble 
cu “căciula în mână" pe la 
diferiți operatori
economici din zonă ca să 
obțină ajutoare și sprijin. 
Costurile punerii la punct 
a drumurilor comunale la 
Dobra depășesc, la prețuri 
1998, șase miliarde de lei.

tinerii Mircea Tudor din 
Pane șl Adriana Margea din 
Mihăiești, Marius Luncan 
din Lăpușnic șl Delia 
Liliana Lăpugean din 
Rădulești; cea mai recentă 
familie au întemeiat-o 
Virgil loan Topor și Claudia 
Petronela Crîsnic - din 
Lăpușnic. Urări de bine și 
“casă de piatră”.

■ în cinci din 13 sate

r “Vindem din 
patrimoniu ca 
să putem face 

investiții”
I

Primarul comunei Dobra

La un dialog cu dnii 
Mircea lacob Comșa, primar, 
și Ionel Trifu, viceprimar ai 
comunei Dobra, încercăm să 
aflăm în ce “ape” se află 
bugetul local în acest an. O 
primă concluzie care se 
degajă repede este aceea că 
bugetul Iul 1999 este intrat 
destul de mult “la apă” față 
de cel al anului trecut. Dacă 
în 1998, Primăria Dobra șl-a 
consolidat o sumă de 1,6 
miliarde de lei, în acest an 
se poate conta pe cel mult
1,35 miliarde de lei. 
Laitmotivul din declarațiile 
primarilor de comună cu 
care am discutat s-a repetat 
și la Dobra: “Nu avem nici un 
leu pentru investiții “ Prin 
vânzarea unul bloc 
neterminat din patrimoniul 
primăriei, s-au obținut 165 de 
milioane de lei, care vor fi 
trecuțl pe Investiții. Cu acești 
bani, ne spun interlocutorii, 
se va interveni pentru 
finalizarea racordului la 
Rețeaua de apă a școlii din

Pagină realizată de
Estera SÎNA, 

Cristina ClNDA, 
Adrian SĂLĂGEAN

ale comunei nu există 
spații comerciale.
Majoritatea dintre cele 56 
de magazine particulare 
sunt amplasate în Dobra, 
urmând Lăpușnic și 
Roșcani cu câte 6-7 
prăvălii. Este explicabil de 
vreme ce din totalul de 
1478 de gospodării ale 
comunei, 609 sunt în 
centrul de comună. )

La capitolul 
cu apă și 

în satele 
Roșcani șl

centrul de comună, se va 
construi un grup sanitar în 
Interiorul căminului cul
tural și se va reamenaja 
terasa acoperită ce 
găzduiește “discoteca” din 
comună, 
alimentare 
canalizare, 
Mihăiești,
Lăpușnia se află în curs de 
demarare, o investiție de 
extindere a rețelei de apă 
în baza unor fonduri 
externe acordate în baza 
unor programe de 
investiții ale U.E. în centrul 
de comună mai trebuie 300 
de milioane de lei pentru 
terminarea lucrărilor la 
stația de epurare. Cât 
despre extinderea rețelei 
de apă pe toate străzile 
centrului de comună - 
rețeaua acoperă acum sub 
30 la sută din suprafața 
localității - acesta este doar 
un vis frumos. La fel ca șl 
introducerea gazului 
metan, investiție ce se află 
doar în faza de proiect de 
prefezabilitate.

Ca surse de alimentare 
principale, bugetul din 
acest an al Primăriei se 
concretizează din sume 
defalcate de 300 de 
milioane de lei, din cotă 
parte a impozitului pe 
salariu - 200 de milioane de 
lei, taxe și impozite locale, 
în principal Impozit pe 
clădiri - 240 de milioane de 
lei. Cheltuielile salariale ale 
primăriei se ridică, în 1999, 
la 550 milioane de lei. ,

f “Cei apți de muncă 
\ar avea unde lucra” i i

I

Cum preciza dl Mircea 
Simoc, secretarul comunei, din 
cele 218 dosare depuse și 
înregistrate la primărie .pentru 
ajutoare sociale, doar 47 se află 
în plată. Sunt ale persoanelor 
care îndeplinesc condițiile 
prevăzute de Legea 677’95, 

■ selecționate în urma anchetelor 
1 sociale efectuate de primărie.

Aplicarea Legii 18 
se apropie de final

Din discuția purtată cu dl ing 
Gelu Tașcov, inginer agonom în 
cadrul Primăriei, am notat că 
Legea 18 este în curs de 
aplicare în satele Mihăiești și 
Roșcani cu sprijinul considerabil 
al celor doi ingineri din cadrul 
OCAOTA Deva: Rafila Radu și 
Lica Dulan. în celelalte sate 
aparținătoare comunei, punerea 
în posesie a avut loc, urmând a 
se mai elibera doar câteva titluri 
de proprietate.

Orientare spre 
legumicultura 
Dacă unii săteni au ales ca 

mijloc de existență și aducător 
de venituri (fie ele cât de mici) 
creșterea animalelor, alții au 
îmbrățișat un alt domeniu al 
agriculturii: legumicultura. Astfel, 
la Asociația Legumicolă 
Dobreana, condusă de Ion Șindea 
din satul Stretea, se lu crează 12 
ha teren. Pentru rotația culturilor, 
dl Ion Șindea cultivă legume, 

in punctul de vedere al 
potențialului agricol 

comuna Dobra este o forță. 
Suprafața agricolă însumează 
6608 hectare, din care 2206 ha 
teren arabil, 2519 ha pășune, 
1674 ha fânaț și 209 ha livezi. 
Comuna are în patrimoniu și 6535 
ha de pădure. Cu toate acestea 
la capitolul producție agricolă, la 
fel ca peste tot, Dobra nu poate 
să-și pună în valoare potențialul. 

De ce agricultura e o activitate

păguboasă?
păguboasă la Dobra încercăm să 
aflăm purtând o scurtă discuție 
cu dnii Emil Mircea, Gheorghe 
Tașcov, ingineri agronomi la Ca
mera Agricolă, respectiv în cadrul 
primăriei, și dna Maria Tomuța, 
inginer zootehnist.

“Secretul” pauperizării 
producătorului agricol român ține 
de lipsa de orientare a celor care 
au demarat reforma în agricultură 
la 1990. “Am citit, de exemplu, în 
revista Agricultura românească, 
nr. 28, din această lună, cum s-a 
reorganizat agricultura 
colectivistă din Ungaria. în 
prezent, acolo există parcele 
între 2 și 7000 de hectare, 
reprezentând 55 la sută din fosta 
suprafață a colectivelor și 
intreprinderilor agricole de stat. 
Din totalitatea terenului agricol, 35 
de procente sunt ferme 
“comunale” de peste 50 de hec
tare și 10 la sută sunt ferme 
familiale de peste 8 hectare. 
Reforma în Ungaria nu a distrus 
asocierea pământului fostelor

Ultima dată s-au acordat pe luna 
februarie, cuantumul ajutoarelor 
fiind de 8.700.000 lei. “Pentru a 
ajunge cu plata acestora la zi - 
spunea interlocutorul - ar fi 
necesară suma de 48 milioane 
de lei. Dar pentru că n-au mai 
fost bani la buget, nu s-au mai 
plătit”.

Resimt greutățile generate

cartofi, tutun, sfeclă de zahăr, 
grâu, soia și porumb. Pentru 
livrarea mărfii, între Asociația 
Legumicolă Dobreana și diverse 
fabrici din țară (Arad, Teiuș ș.a.) 
s-au încheiat contracte.

în satul Lăpușnic, Nicolae 
luga, împreună cu cei trei fii, 
Gheorghe ing. silvicultor, loan 
tractorist și Nicolae tehnician silvic, 
cultivă cartofi (40 ha), grâu (5 ha), 
porumb (30 ha), sfeclă de zahăr 
(3 ha), legume (2 ha), realizând 
doar la cartofi o producție 
însemna'tă, de peste 30 t/ha. Marfa 
este livrată atât în piețele din Deva 
și Hunedoara, cât și la unele 
instituții sanitare din județ.

Creșterea 
animalelor - o muncă 

prost plătită 
Principalele greutăți cu care 
confruntă crescătorii dese

animale de pe raza comunei 
Dobra sunt generate de prețurile 
extrem de mici la valorificarea 
produselor, precum și de 
imposibilitatea de a desface 
marfa în afara piețelor 

cooperative agricole. Ea a 
acționat doar în planul 
proprietății, pământul fiind 
trecut din averea statului în cea 
a celor îndreptățiți să-l 
primească. într-un mod fericit, 
s-au născut două clase, una 
de proprietari ai pământului, 
cealaltă de administratori ai lui, 
aceasta din urmă formată din 
aparatul de specialiști 
agronomi și parcul de utilaje 
create de colectivizare. Deci, 

se lucrează mecanizat pe 
suprafețe mari, există o piață 
de desfacere a produselor 
agricole care garantează 
vânzarea producției, cei care 
administrează au de îndeplinit 
anumite criterii de performanță 
privind recolta, iar proprietarii, 
fără să miște un deget, își 
încasează an de an, la bancă, 
veniturile rezultate din 
exploatarea terenurilor lor. Un 
sistem ce funcționeză bazat 
fiind pe seriozitatea și 
profesionalismul unui sistem 
economic normal", ne spune dl 
Tașcov.

Ce șansă au agricultorii- 
proprietari de la Dobra, care- 
și lucrează fiecare cum poate 
parcela de 30,50 sau, am auzit 
și nu mi-a venit să cred, de 3 
ari, în fața "uzinei” agricole a 
vestului ? Nici una, ei. Dar nici 
noi toți, societatea, care nu mai 
știe să dea un rost și să pună 
în valoare nimic din zestrea 
naturală a României.

 ț 
de acest neajuns persoanele ■ 
lipsite de orice posibilități de i 
întreținere, inapte de muncă | 
ș/ bolnave. Cei apți de muncă 
au unde să lucreze, numai
voință să existe, căci în | 
comună este de lucru. Sunt ■ 
familii cu gospodării mari și I 
terenuri agricole, dar nu au | 
capacitatea de a lucra. O zi 
de muncă în agricultură se
plătește cu 50.000 de lei, la | 
coasă chiar dublu plus trei 
mese. Deci de lucru există 
pentru cine dorește să câștige | 
un ban. j

I

I

agroalimentare. Chiar dacă îi 
nemulțumește faptul că munca 
lor nu este suficient de bine 
plătită, unii săteni au avut totuși 
curajul de a-și popula propriile 
gospodării cu efective mari de 
animale. Bunăoară, Nicolae 
Bodeni, din satul Mihăiești, 
crește și îngrijește 31 capete 
bovine și 200 de oi. Producția 
de lapte pe cap de bovină este 
de 10 l/zi. Maria Tomuța, inginer 
zootehnist la Camera Agricolă 
Dobra, la fel ca și Mircea Mihuț 
din Dobra care realizează 
producții însemnate (15-20 I 
lapte/zi). Elena Șindea din 
Stretea și Cecilius Căceu din 
Lăpușnic sunt cunoscuți în 
zonă ca 'mari crescători de 
porci. La microfermele lor se 
rulează pe an în jur de 25, 
respectiv 40 capete porcine.

în luna iunie în gospodăriile 
locuitorilor comunei Dobra 
existau 1245 bovine, 2866 por
cine și 2675 ovine. Comparativ 
cu anul trecut, s-a observat o 
ușoară creștere a efectivelor 
de animale, ceea ce este 
îmbucurător.



OFERTE DE 
SERVICII

MATRIMONIALE

• Cetățean străin, 1,82 m, 49 
ani, tandru, sportiv, posibilități 
materiale, doresc căsătorie cu 
doamnă de preferință 30-40 
ani, iubitoare, sportivă, inteli
gentă, elegantă, turistă, ordo
nată. Aștept scrisoare în limbile: 
franceză, engleză sau ger
mană la Oficiul Poștal 1, Căsuța 
poștală 238, Deva. (6607)

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent teren intra
vilan în Cristur, 4600 mp. 
Informații, Cristur, 52. (8034)

• Vând casă cu anexe sau
schimb cu apartament 4 ca
mere plus diferență. Hune
doara, str. T. Vladimirescu, 45, 
tel. 729728, după ora 16. (3248)

• Vând casă, grădină, 
anexe, sat Săliște, nr. 148, 
comuna Băița. Telefon 
625745, Deva. (6604)

• Vând casă, Sântandrei, nr. 
142. Relații tel. 673258. (6617)

• Vând apartament 2 ca
mere, zona pieței, Calea Za- 
randului, bl. 43, ap. 36, et. 2. 
Tel. 233908. (6616)

• Vând sau închiriez apar
tament două camere deco
mandate, ultracentral și loc de 
casă. Rel. tel. 221021, 
624767. (6614)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, 100 
milioane negociabil, casă și 
pământ în Gurasada, tel. 
621525, sâmbătă între orele 
14-22. (6612)

• Vând garsonieră, telefon 
624613. (6210)

• Vând casă, sat Valea Lungă, 
comuna Ilia și 1 ha teren. 
Informații Ilia, telefon 288, zilnic 
între orele 18-22. (6606)

• Vând garsonieră, ultra
central. Tel. 092/554069, 
225100, 236000. (6624)

• Vând casă, comuna Dobra, 
str. Lugojului, nr. 56, la șosea. 
Tel. 064/178195. (6622)

• Vând chioșc în incinta 
Școlii Generale nr. 3 Deva. 
Relații la chioșc. (6627)

• Vând casă, Simeria, str. 
Traian 72, teren 64 ari. Infor
mații la adresă. (6628)

• Vând apartament 4 ca
mere, îmbunătățiri multiple, 
două băi, două balcoane și 
garaj zidărie precum și garaj 
tablă. Orăștie, Micro 2, telefon 
247979. (8027)

• Vând garsonieră Deva, 
zona Dorobanți. Telefon 
231029. (8407)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 219149 
între orele 17-20. (8406)

• Vând sau închiriez spațiu 
comercial, cartier Dacia . Tel. 
626301 (8486)

• Vând garsonieră în Geoa- 
giu Băi, str. Măgura, bloc A 1, 
etaj 2, ap. 12, 50 milioane lei, 
negociabil. Informații la do
miciliu. (8208)

camere, preț negociabil. 
Informații Brad, tel. 651985 
(3357)

• Se vinde sau se închiriază 
imobilul din Piața Libertății, nr. 
28 (fosta alimentară Mendi și 
restaurantul “Turist”). Infor
mații tel. 712572 (2845)

• Vând urgent și conve
nabil tractoare U 650 cu plug, 
U 300 cu cupă și U 302 cu 
cupă și dublă tracțiune. Tel. 
092/348227. (6621)

• Vând tractor U 445 L, 
37.000.000 lei negociabil. 
Telefon 624394, după ora 15. 
(6619)

• Vând urgent Mercedes 
200 D, Diesel, fabricație 1985, 
capacitate 1997 cmc, înma
triculat persoană fizică, tel. 
247733 sau la restaurantul 
Casablanca, Băcia. (8207)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958. (3338)

• Vând mașină de înghe
țată, două culori, marcă 
germană. Informații la 
213162 sau 094/290513. 
(6625),

• Vând telefon Bosch 607,
cu husă. Relații tel. 092/ 
737813. (8027) ’_____________

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

• Calitate belgiană prin
Termosanitara Hunedoara. 
Vindem tuburi Henko, fitin- 
guri cromate, radiatoare 
Stelrad, centrale termice, 
apometre. Apelați cu încre
dere la noi, Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072 (2834)._____________

• Vând centrală termică, 
Vaillnt (boiler încorporat), ga
ranție un an, 5.500.000 lei; tel. 
092/380609 (2835)

• Vând calculatoare și impri
mante second-hand, tel. 
226644, 212684, 092/724435 
(3242)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Don, cărămizi sticlă, 
gips carton, Rigips, vată mine
rală Tel, ferestre și uși din PVC, 
toate din import, la prețuri de 
distribuitor. Tel. 092/740048, 
054/648715 (3097)

• Vând cuptor rotativ, 2 
malaxoare, mașină'divizat și 
rulat, preturi foarte bune, tel. 
094/597784 (8203)

• Vând mașină de tricotat 
Veritas. Informații tel. 716513, 
toată ziua. (2841)

• Vând doi porci a câte 90 
kg. Tel. 211831 (8403)

• Vând avantajos dozator 
bere, 2 capete și tubul bioxid, 
tel. 650951 (358)

• Vând TV color, ieftin, com
bină muzicală, compact disc, 
imprimantă Epson, telefon fără 
fir, radio cu ceas. Tel. 711063 
(2846)

• Cumpăr 12 fotolii (scaune 
cu tetieră) pentru microbuz, la 
preț rezonabil. Tel. 716599, 
716218 (2847)

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! Organizează 
curs de inițiere în utilizarea 
calculatorului și operatori 
programe CIEL! Contabili
tate și Gestiune Comercială 
- pe calculatoarele din cadrul 
Centrului de Instruire DUAL. 
Informații la tel. 230449, 
211446. (8018)

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! oferă pentru 
utilizatorii CIEL! programul 
pentru raportările privind 
facturile restante conform 
ORDONANȚEI 77/99. Relații 
la telefoanele 230449, 
211446. (8018)_____________

• S.C. TCI SA Orăștie anga
jează inginer sau subinginer 
constructor, cu experiență, 7 
sau 10 ani vechime în con
strucții montaj, pe funcții de 
execuție. Informații la biroul 
personal-salarizare, tel. 
242709 (8206)_______________

• Firmă comercială, spe
cializată în produse alimen
tare, caută persoană dina
mică pentru postul de agent 
comercial. Informații la tel. 
216900 sau 223099. (8489)

PIERDERI

• Pierdut certificat de acțio
nar seria 1698140, 39 de 
acțiuni, poziția din registrul 
acționarilor 939, pe numele 
Tămaș Otilia-Marioara, domi
ciliată în Deva, bd. Decebal, bl. 
23, ap. 43, cod numeric per
sonal 2570820201039.

kt COMEMORĂRI

* Au trecut 8 ani plini de 
gânduri înlăcrimate și de 
profundă durere de la 
trecerea în eternitate a celei 
care a fost

prof. GEORGINA NICA 
ROVENTA

f

Comemorarea va avea 
loc la Biserica Ortodoxă din 
Brad în ziua de 28 iulie 1999, 
ora 12. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Soțul (3359)

• Familia Comșa Sorin 
aduce calde mulțumiri ru
delor, prietenilor, vecinilor 
și tuturor celor care i-au 
fost alături în greaua durere 
pricinuită de decesul celei 
care a fost o bună mamă

ILEANA COMSA
• Colectivul C.T.S.J. Hune

doara - Deva este alături de 
colega lor Posta Emilia în 
greaua pierdere suferită prin 
decesul mamei

ANTAL FLOAREA
Dumnezeu s-o odihneas- 

că. (6629)

Rectificare
Referitor la anunțul din 23.07.1999, privind convo

carea Ședinței A.G.A. a SC “Condor” SA Deva, vă comu
nicăm că ședința A.G.A. este Ordinară și Extraordinară, 
iar data primei ședințe este 06.08.1999, orele 15.00, 
respectiv 16.00, iar în cazul în care nu se întrunește 
cvorumul necesar prevăzut de lege, ședința A.G.A. a 
SC “Condor” SA Deva se va întruni în data de 
13.08.1999, la aceleași ore, în același loc, având aceeași 
Ordine de zi.

S.C. FARES S.A. ORĂȘTIE
Angajează 
ECONOMIST

în cadrul compartimentului FINANCIAR- 
COHTABILITATE

Cerințe: studii superioare de specia
litate, vârsta maximă 30 ani.

Informații suplimentare la sediul SC 
FARES SA Orăștie, str. Plantelor, nr.50, tel: 
054-241941.

Consiliul local al comunei 
Gurasada

organizează în data de 13.08.1999, ora 
13, la sediul său

LICITAȚIE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII UNUI 
TRACTOR MARCA U-650, CASAT.

Licitația se va ține săptămânal, joia, la 
aceeași oră, până la vânzarea utilajului.

Informații la telefon 101, Gurasada.

X Prețul nostru te face=4 
să vorbești!

BOSCH 608 _ .

69$
(Preț vechi 129****

Până la 31.08 oferta CONNEX:
• conectare gratuită.
• două luni de abonament gratuit.**
• valabil și pentru CONNEX START 

cu abonament de numai 5 $.
Până la 31.08 oferta QUASAR:

• te conectezi*** și primești pe loc un 
tricou MYX.

CONNEX
QUASAR - HUNEDOARA, Bd. Dacia, nr.37, 

bl.47, parter, tel. 054-740.647
QUASAR - ORĂȘTIE, Str. Eroilor, Bl. E, 

parter, tel. 054-247.540
QUASAR - BRAD, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517

' Fără TVA, In limita atacului disponibil al numai cu consolare la CONNEX. 
—W M I, s-ll-a luni al numai pentru serviciile vocala.

*“ Firi telefon Basch 60S.
- W Firi TVA __________

Grupul Școlar “Grteore Moisil” Deva 

Organizează CONCURS 
în data de 2.08.1999, ora 9, pentru ocuparea 

unui post de INSTALATOR.
Informații suplimentare la tel. 621280; 621206.

SILOG ELECTRONICS DEVA 
ANGAJEAZĂ 

inginer calculatoare, bărbat 
vârsta 25 - 30 de ani.

Relații la tel. 054/233099, 054/231607, 
între orele 9-16.

Primarul
Devei se 

disculpă șl 
acuză ’
(Urmare din pag. 1)

Nu mai lungim povestea. 
Precizăm doar că, la con
ferința de presă, primarul a 
spus că în plasă se aflau do
uă pungi de cafea pe când 
cei de față spun altceva. 
Uitarea a fost categorisită 
drept altceva, așa că au fost 
anunțate poliția și parche
tul. Nu discutăm și nici nu 
comentăm acum oportunita
tea unui asemenea gest și 
cum a fost el catalogat. 
Chestiunea este că dl con
silier Gheorghe Nițescu a 
fost pur și simplu pus în fața 
unei mari nedumeriri: „Eu 
să dau mită pentru un drept 
pe care orice consilier îl 
are?”

Iată ce mai declară dl 
consilier Gheorghe Nițescu. 
„Nu spun decât atât: în si
tuația în care organele de 
cercetare și urmărire pe
nală dovedesc nevinovăția 
pe care mi-o asum, îmi re
zerv dreptul de a acționa pe 
căi legale pe cei care m-au 
insultat și calomniat.”

Viceprimarul Dumitru 
GQcescu ne-a spus: „încă 
sunt bulversat după întâm
plarea de astăzi și nu știu de 
unde s-o apuc ca pe o simplă 
întâmplare. Cel puțin pe 
mine m-a întors pe dos. Din- 
tr-un motiv foarte simplu. Nu 
mi se pare normal ca un con
silier care are locul de muncă 
la primărie (Consiliul local) 
să poată fi acuzat de dare de 
mită pentru o chestiune pen
tru care Consiliul local a avi
zat și a alocat fonduri. Mai 
mult decât atât, dacă este 
vorba de o pungă de cafea 
de 250 g și0 sticlă de suc de 
1 1 - mi se pare absurd de 
ceea ce a spus dl primar. Am 
fost martor asistent la an
cheta parchetului și a poliției. 
S-a descoperit că nu era vor
ba de două pungi de cafea, ci 
de ceea ce am menționat.”

Expoziție dedicata 
eclipsei de soare

In așteptarea eclipsei 
totale de soare din 11 au
gust a.c., secția de științe 
naturale din cadrul Muze
ului Civilizației Dacice și 
Romane din Deva organi
zează (la sediul acesteia) 
o expoziție intitulată “Cu
riozități astronomice - 
eclipsele”. Sunt prezen
tate vizitatorilor imagini, 
cărți Șl alte materiale infor
mative referitoare la isto
ricul eclipselor, tipul șl mo
dul de producere a aces
tora, influențele asupra 
organismului uman, cum 
trebuie observată eclipsa 
și alte date utile despre 
acest spectaculos feno
men astronomic. (G.B.)

IYagerea Super Loto Tragerea “Expres” din 
“5/w-dBt2Z .QTasaa». 22.07.1999
14 39 26 19-20 32 29 26 15 12 25 1

VREMEA
Vremea va fi instabilă și se va răci față de intervalul 

precedent. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse se vor 
semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice, 
intensificări ale vântului și izolat de grindină. Pe alocuri, cantitățile 
de apă vor depăși 35 l/mp. Temperaturile minime vor fi între 15 și 
19 grade, iar maximele între 21 și 26 grade. (I. MAIER)

LOCIETATE COMERCIALĂ DEVA
Oferă în cadrul Complexului comercial, spre închiriere, spații 

de diferite suprafețe, pentru depozitare, prevăzute cu rampă 
pentru încărcări-descărcări, iluminat, pază, grupuri sociale.

Vinde la LICITAȚIE
O Microbuz 10+1 locuri în perfectă stare de funcționare 
O Dacia 1310 Break

■ 3 Rafturi depozitare din profil U 80 mm
3 Deșeuri tablă cutată și plăci azbociment

Licitația se va ține în fiecare zi de luni, ora 10, la sediul 
societății din str. Apuseni, nr.l.

Relații la telefoane: 223320, 232618, 232619, fax: 
222087.
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(Urmare din pag. 1)

necesare încă din cursul 
săptămânii 26-30 iulie 1999. 
“Considerăm că această agenție 
va sprijini operativ și eficient 
punerea în practică a unor 
proiecte importante în cele două 
zone miniere defavorizate din 
județul nostru - Valea Jiului și 
Brad dar și în alte localități, în

O bancă pentru 
buzunare mici

strânsă colaborare cu toți 
factorii care au responsabilități 
în diminuarea impactului social 
generat de reforma economică, 
atât de dură în perimetrul 
hunedorean1’, a ținut să 
precizeze dl Nicolae Ciocan.

Să sperăm, la rândul 
nostru, că nașterea băncii se 
va produce repede și cu folos, 
slujind numai și numai 
interesele deponenților, fără 
ingerințe de nici un fel în 
activitatea ei.

(Urmare din pag. 1)

medieval defensiv fusese dimensionat 
insuficient. Abia acum începea să se 
redeștepte în memoria Occidentului 
visul cel urât pricinuit odinioară de 
AtUla-„Biciul lui Dumnezeu". în astfel 
de. împrejurări tinerele regate de la 
fruntariile estice reconsideră din punct 
de vedere geostrategic 
vulnerabilitățile, construindu-se lanțuri 
de fortificații de-a lungul principalelor 
căi de comunicație și cursuri de apă. 
Intre acestea se înscrie și zidirea din 
temelii a unei citadele medievale la 
Deva sub domnia regelui Bela al IV- 
tea. Paradoxal insă nu bastioanele s- 
au dovedit a fi ate/ea care in timp vor 
apăra creștinătatea de puhoaiele de 
păgâni ce aveau să vină. Scutul și 
sabia au fost acest neam de „cruciați 
ai dreptății" de la porțile răsăritului - 
românii.

Prima mențiune documentară 
care atestă existența unei cetăți la 
Deva datează din anul 1269, când 
Ștefan, regele cel tânăr al Ungariei și 
duce al Transilvaniei, amintește 
cetatea regală de aici - „Castrum 
Devae"- cu prilejul unui act de danie 
către cornițele Chyl din Cilnic, care 
in disputa sângeroasă pentru tron „ni 
s-a alăturat nouă și a rămas ce noi 
sub cetatea Deva. ” La doar patru ani 
după acest episod, sub meterezele. 
Devei regele Ladislau al IV-lea ii 
învinge pe cumani. Aflăm din actul

DEVA - VÂRSTELE CETĂȚII 
CU PLETE DE FOC (III)

emis de cancelaria acestuia la 23 mai 
1273 că suveranul a răsplătit cu o 
moșie pe magistrul Petru care „s-a 
luptat cu bărbăție" la Deva Împotriva 
oastei cumanilor.

Spre sfârșitul veacului al Xlll-lea, 
voievodul Transilvaniei - nobilul de 
origine română Ladislau din familia 
Borșa (1291-1315) - își constituie in 
cetatea sa de la Deva o veritabilă 
curte crăiască de unde exercita 
prerogativele senioriale. Conducând 
cu puteri depline, influența sa o 
depășea pe aceea a regelui.

Acesta pilotează cu rol de arbitru 
disputa pentru ocuparea tronului 

■■ Ungariei, arestând pe Otto de Bavaria, 
adversarul lui Carol Robert de Anjou, 
așa cum relatează cronica rimată a lui 
Ottocar din Stiria. De asemenea 
impreună cu pretendentul deținut in 
cetate va fi confiscată și păstrată la 
Deva și coroana „Sfântului Ștefan". 
In cadrul unei politici zonale înțelepte 
intreține raporturi de alianță cu 
Basarab I, cneazul de Halici și cu 
regele ortodox al Serbiei, cu fiul căruia 
iși căsătorise fiica. Ladislau se 
dovedise a fi solidar cu cnejii hațegani 
Litovoi și Bărbat in intărirea 
proprietăților atunci când, acestea au 
fost amenințate cu uzurparea de către 
nobilii unguri.

Acest duce cu sentimente 
românești și simpatii ortodoxe este 
afurisit în anul 1309 de către 
cardinalul papal, cu aprobarea lui 
Clement al V-lea - suveranul pontif 
de la Avignon, care a inițiat surparea 
ordinului Templierilor. In acele 
vremuri contemporane cu Dante, 
voievodul de la Deva sprijină 
instalarea pe tron a dinastiei 
angevine, iar in anul 1310 
inmânează coroana regală lui Carol 
Robert de Anjou, cerăndu-i „să fie 
cinstit el și neamul său".

Pe considerente legate de 
consolidarea forței economice a 
casei regale, suveranul vede în 
puternicul său sprijin de acum o 
piedică in ceea ce privește monopolul 
asupra exploatărilor de aur și argint 
din Apuseni, astfel că după o serie 
de campanii îi smulge lui Ladislau 
principalele cetăți, înlăturăndu-l de 
la conducerea Voievodatului 
Transilvaniei. In anul 1324 in scaunul 
voievodal este numit Toma de 
Szecheny, care cu sprijinul cumanilor 
cucerește cetatea Devei. Cronica 
pictată de la Viena povestește cum 
nerecunoscătorului rege viața ii va 
fi oferit o lecție aspră in anul 1330, 
când in strâmtoarea dintre munți, la 
Posada, a fost infrânt de către 
domnitorul Țării Românești.

S.C. “Siderurgica” Sfl Hunedoara
Administratorul unic al societății comerciale "Siderurgica"SA 

Hunedoara, în conformitate cu Legea nr. 31 /90, republicată, OUG nr. 49/ 
99 și HG nr. 364/99, convoacă

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
în data de 0908 1999, ora 10, la sediul societății, localitatea Hunedoara, str. 

Piața lancu de Hunedoara, nr. 1.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea cererii de ofertă cu privire la selectarea administratorului/ 

administratorilor SC Siderurgica SA Hunedoara
2. Aprobarea criteriilor de selecție a administratorului/administratorilor și 

ponderarea acestora
3. Aprobarea grilei de evaluare a ofertelor
4. Aprobarea datei și locului de desfășurare a concursului de selecție
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și semna contractul de 

administrare
6. Diverse
Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu va întruni cvorumul 

necesar, se convoacă a doua adunare în data de 10.08.1999, ora 10, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefoanele 054/ 
718549, 716121, int. 1070.

(Urmare din pag. 1)
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formațiunile de grăniceri 
au participat la luptele duse 
cu inamicul în cele două 
războaie mondiale.

in campania 1916 -1918, 
odată cu intrarea României 
în primul război mondial, 
alături de armata română, au 
participat la lupte șl 
Regimentele 1 și 2 
Grăniceri, aducându-și 
contribuția la victoria finală. 
Pe frontul din Est a participat 
și Divizia 1 Grăniceri sub 
comanda generalului
Potopeanu. Mulți ostași șl 
ofițeri ai acestei divizii și-au 
sacrificat viața sau au fost 
răniți stropind cu sângele 
lor pământul scump al 
“Basarabiei lor”, iar alții s-au 
acoperit de glorie, fiind 
decorați cu ordine și medalii 
de război.

în urma evenimentelor 
de la 23 august 1944, 
acțiunile de luptă s-au mutat 
pe toată întinderea graniței 
de vest a țării, unde trupe 
germane și maghiare au 
atacat și înaintat pe teritoriul 
țării noastre. Primii care s- 
au confruntat cu Inamicul au 
fost grănicerii din pichetele 
de pază din Regimentele 4 
grăniceri (cu sediul la Deva) 
și 7 cu sediul la Alba lulia, 6 
(Bacău), 9 (Tr. Severin) și alte

14 iulie - 
Ziua Grănicerului

unități care au dus lupte 
până la sosirea armatei 
operative.

în spațiul de sud al 
Crlșanel cele mal puternice 
înfruntări cu inamicul s-au 
desfășurat la Arad, apărând 
cu îndârjire localitatea Gal, 
unde au acționat Batalionul 2 
din Regimentul 4 Grăniceri 
și pichetele din zona 
respectivă. La aceste lupte a 
participat și actualul veteran 
de război serg.maj. (r) loan 
Manea din localitatea 
Bobâlna, comuna Rapolt, 
fiind la Pichetul Macea, având 
morți și răniți.

Acum, la 55 de ani de la

desfășurarea luptelor de la 
granița de vest a țării 
noastre, ne închinăm cu 
pioșenie în fața celor care 
și-au dat viața pentru 
apărarea gliei strămoșești, 
Iar celor rămași în viață le 
doresc sănătate și viață 
lungă, pentru a se bucura 
de reconsiderarea lor în 
calitate de veterani de 
război.

Veteranii de război 
urează Corpului ofițeresc, 
subofițerilor și tinerilor 
ostași grăniceri să-și facă 
datoria față de țară, așa 
cum înaintașii lor au 
făcut-o.

legate de salarizare, încadrare 
în grupa de muncă, 
modalitățile de sprijinire a 
activităților lucrative din 
agricultură, inclusiv cele de 
ordin organizatoric. Aici ar mai 
fi de amintit implicarea 
corpului agronomic în 
valorificarea și conservarea 
fondului funciar, în organizarea 
de exploatații agricole 
moderne de tip privat, 
introducerea tehnologiilor 
eficiente pentru lucrarea 
pământului și creșterea 
animalelor, în sprijinirea 
organizării de forme asociative 
pentru valorificarea
produselor, înființarea de firme 
private sau centre de 
distribuire a îngrășămintelor, 
pesticidelor, furajelor și 
vitaminelor pentru animale, 
precum și înzestrarea cu 
mașini agricole. Cu referire la 
HG nr.676/1998 vizând 
consultanța agricolă s-a 
subliniat că extinderea 
personalului în cadrul OJCA 
se va face numai gradual, pe 
măsură ce vor fi atrase și 
fondurile necesare.

- In altă ordine de idei, 
ce putem consemna în 
legătură cu celelalte 
probleme ce le-ați dezbătut?

Corpul agronomic]
- între altele s-a analizat și 

propunerea care a întrunit 
aprecieri favorabile de a înființa 
centre pilot în apropierea 
reședințelor de județ cu o dotare 
logistică modernă. In același 
timp s-au abordat și măsurile de 
stimulare imediată a 
producătorilor agricoli - prin 
acordarea de prime - pentru 
grâul livrat la panificație, cât și 
posibilitățile de livrare a 
motorinei la prețuri preferențiale 
și cu decontare după efectuarea 
unor lucrări agricole.

- Fiind vorba despre 
susținerea producătorilor 
agricoli, ce se știe despre 
cupoane?

- S-a discutat și despre 
îmbunătățirea sistemului de 
acordare a cupoanelor agricole, 
în sensul ca ele să fie date di
rect celor ce exploatează 
pământul, celor ce dețin teren, 
arendatorilor, asociaților, 
locatorilor și acționarilor, 
precum și instituțiilor de 
învățământ ce administrează 
pământ și-l folosesc în scopuri 
agricole. Există și propuneri de 
acordare a cupoanelor agricole, 
orientându-se prioritar spre 
sectoarele cu grad superior de 
valorificare a terenului, în raport

de categoria de folosință și 
gradul de fertilitate. Totodată 
s-a insistat să fie elaborat un 
act normativ pentru 
reglementarea distribuirii 
cupoanelor.

FSUSAR a apreciat și 
susține măsurile de 
subvenționare a agriculturii, 
așa cum se întămpă în 
Uniunea Europeană, alocând 
însă și resursele necesare. 
Mai menționez că federația și- 
a manifestat îngrijorarea față 
de condițiile precare de muncă 
actuale ale specialiștilor de la 
DGAA și centrele agricole, 
ajungându-se în situația ca un 
specialist să revină la 2000 
ha. Nici fondurile bugetare nu 
sunt satisfăcătoare, cerându- 
se ca MAA să susțină 
rectificarea bugetară 
necesară. De notat că 
participanții la acțiuni au 
apreciat în unanimitate 
necesitatea apropierii 
intereselor corpului agro
nomic de cele ale 
producătorilor agricoli, 
asigurând și resursele 
necesare agriculturii, întrucât 
a sosit vremea să se treacă 
de la vorbe la fapte.

“LE CAPITAN” SRL
Tel/fax: 054- 777773, 054-777774

Ofertă
Societatea noastră cu stocuri de peste 2.000.000.000 (două miliarde) oferă

o gamă variată de piese și accesorii la un număr de peste 30 de mărci 
autoturisme, precum și toate piesele pentru DACIA 1300 (R12), OLTCIT (Axei) și
GS importate în exclusivitate din Franța.

> MOTOARE + CUTII DE VITEZĂ PE BENZINĂ
> MOTOARE + CUTII DE VITEZĂ PE DIESEL

J7W4 MEDIULUI
Poluanții gazoși analizați (dioxid de azot, 

dioxid de sulf, amoniac și fenoli), precum și 
pulberile în suspensie, au avut valori medii și 
maxime care s-au încadrat pentru perioada 12-18 
iulie în limitele admise prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului nr. 12574/87. Valorile maxime s- 
au înregistrat pe zona Hunedoara la data de 12 
iulie pentru dioxidul de azot, în 13 iulie a.c. pentru 
amoniac și fenoli, în 14 iulie pentru dioxidul de sulf 
și în data de 15.07 pentru aerosoli.

Pulberile sedimentabile au valori care se 
încadrează în limita admisă de 17.0 g/mp/lună, cu 
excepția zonei Chișcădaga unde valorile se 
situează între 12.0 și 28,5 g/mp/lună și cu o 
singură valoare de 28,0 g/mp/lună în punctul 
situat în apropierea șoselei.

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

comparație cu valoarea de atenție stabilită pentru 
apă, de 2,0 Bq/1, în această perioadă s-au 
obținut valori medii de 0,83 Bq/1 pentru apa 
recoltată din râul Mureș și de 0,15 Bq/1 pentru 
apa recoltată din rețeaua de apă potabilă a 
municipiului Deva.

Materiile în suspensie pe râul Jiu au avut o 
valoare medie de 2008,0 mg/1 și o valoare 
maximă înregistrată la data de 13 iulie de 3293,0 
mg/1.

în cursul lunii iunie a.c., unitățile teritoriale ale 
Companiei Naționale Apele Române'au verificat 
46 de puncte de evacuare a apelor uzate în 
apele de suprafață asupra modului de respectare 
a valorilor limită stabilite pentru indicatorii de 
calitate. Din cele 46 puncte de evacuare, la 28 se 
evacuau ape uzate corespunzător epurate și la 
18 puncte de evacuare s-au evacuat ape 
necorespunzător epurate, prin depășirea valorilor 
limită stabilite pentru 1,2 sau mai mulți indicatori de 
calitate.

Agenția de Protecție a Mediului Deva

> Cutii viteză pentru RENAULT TRAFIC BENZ + DIESEL
> Piese detașate din cutii de viteză TRAFIC
> BLOCURI MOTOARE - 1300 - (Standard + 1310 si 1400)
> VIBROCHENE (ARBORI COTITI) - Dacia si străine
> CHIULASE MOTOR - PUNȚI SPATE - TREN FATĂ
> BRAȚ (ANSAMBLU) FATĂ - USI, CAPOTE, ARIPI - HAIOANE
> SPOILERE SI BARE FATĂ - SPATE - CASETE DIRECȚIE
> CAPETE BARĂ - COLOANĂ VOLAN
> ELECTROMOTOARE SI ALTERNATOARE
> APRINDERE ELECTRONICĂ SI BOBINE DE INDUCȚIE
> RADIATOARE DE RĂCIRE CU SI FĂRĂ TERMOCUPLĂ - FUZETE
> ANSAMBLU MOTORAȘ ȘTERGĂTOR PARBRIZ - MASCĂ FAȚĂ
> PLANETARE - diverse tipuri - de asemenea lungi si scurte - DACIA
> PLANETARE AXEL
> LA PLANETARE REPARĂM O GAMĂ DIVERSIFICATĂ
> REZERVOARE BENZINĂ - TOBE EȘAPAMENT
> SFERE SUSPENSIE CU AZOT CITROEN BX
> O GAMĂ FOARTE BOGATĂ DE FARURI Șl LĂMPI SPATE - ACCESORII
> ANVELOPE, GENȚI TABLĂ SI ALUMINIU - pentru o gamă diversificată
> CAMERE - LANȚURI - ANTIDERAPANTE - PARBRIZE toate tipurile
> ADUCEM PIESE SI LA COMANDĂ PE BAZĂ DE CONTRACT ACONTO.
Executăm și lucrări de reparații: înlocuiri motoare și cutii de viteză, lucrări de 

tinichigerie Se acordă garanție pentru toate lucrările mecanice și la piesele ce se 
înlocuiesc în atelierul propriu la motoare și cutii de viteză (prețuri accesibile).

PENTRU A EVITA DEPLASĂRILE INUTILE, APELAȚI LA TELEFOANELE: 
Depozit central CIOPEIA (HAȚEG), jud. Hunedoara (Hațeg - Petroșani 5 km), 

tel: 054777773, fax: 054-777774
Magazine: ALBA IULIA,jud. ALBA, str. Republicii, nr.22, tel: 058-817551. 

REMETEA MARE, jud. Timiș (Timisoara - Lugoj 10 km), tel: 094-543414. 
ANINOASA, JUD. HUNEDOARA (lângă gară).
TÎRGU JIU, Jud. Gorj (Han Drăgoieni).


