
Cu prilejul aniver
sării a 560 de ani 
de la prima atestare 

documentară a localității 
Orăștioara de Jos, sâmbătă 
și duminică (21-22 august) 
va avea loc o serie de 
manifestări cultural- 
artistice dedicate acestui 
eveniment aniversar.

“Am organizat această 
acțiune, ne spune inițiatorul 
ei - dna Silvia Matieș, 
pornind de la ideea că nu 
vrem ca satul nostru să fie 
locul unde nu se întâmplă 
nimic, ținând seama că

până acum sătenii n-au avut 
parte de astfel de momente. 
Pe de altă parte, aceasta ar fi 
o binevenită ocazie pentru 
fiii satului de a cunoaște mai 
bine istoria locului, de a se 
întâlni și revedea, unii de 
departe și după mulți ani de 
zile. Cei din sat s-au dovedit 
entuziasmați de idee, 
contribuind fiecare cum a 
putut (cu muncă, cu bani) la 
organizarea acestei săr
bători”.

Manifestările vor debuta 
sâmbătă, cu simpozionul 
intitulat “Orăștioara de Jos -

file de istorie; 560 de ani de 
la prima atestare 
documentară”, susținut de 
specialiști ai Muzeului 
Civilizației Dacice și 
Romane Deva, ai Bibliotecii 
Județene “Ovid Densu- 
sianu”, de scriitori și 
reprezentanți ai locului. 
Seara se va finaliza cu un 
bal pregătit de tinerii din 
localitate și cu o ...surpriză. 
Duminică, după liturghie, 
după un parastas de 
pomenire și depunerea de 
coroane la Monumentul

eroilor incinta
bisericii, participanții se 
vor îndrepta spre curtea 
școlii, unde se va face 
apelul celor 140 de fii ai 
satului care au plecat de- 
aici. Programul artistic al 
după-amiezii va fi susținut 
de soliștii Mariana 
Anghel, Ana Almășana și 
Eugen Pistol, alături de 
ansamblul folcloric 
“Doina Mureșului” al 
Casei de cultură din 
Orăștie și ansamblul local 
“Cosînzeana”. (G.B.)
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ușurează oarecum viața 
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In plan politic 
stânga știe 

(și nu-i place) 
ce face
Speculațiile din 

ultima vreme din 
presă potrivit cărora, mai 

voalat sau declarat, PNȚCD 
intenționează o alianță cu 
PDSR, în perspectiva 
viitoarelor alegeri, zvonuri 
alimentate și de declarația 
intempestivă a premierului

Radu Vasile, pe care, ca de 
atâtea ori, l-a luat gura pe 
dinainte, cum se spune, se 
dovedesc simple bombițe 
jurnalistice. La o recentă 
întâlnire a staff-ului 
țărănist, provocată de 
Remus Opriș, cel mai dur 
adversar al lui Radu Vasile, 
s-a anunțat, prin vocea 
președintelui PNȚCD, Ion 
Diaconescu, faptul că șefii 
partidului exclud categoric 
orice posibilitate de 
alianță cu stânga, “care ar 
Impieta asupra imaginii 
noastre”. Și încă ce 
imagine. De coșmar, cum 
constată azi majoritatea 
românilor.

încă și mal tranșant, 
Remus Opriș a explicat 
imposibilitatea unirii cu 
forțe de stânga astfel: “O 
alianță cu Ion Iliescu ne-ar 
discredita în fața 
electoratului nostru și a 

Jumil creștin-democrate.

Noi nu vrem să fim o 
anexă la o guvernare de 
stânga, cum au fost pe 
vremuri PRM, PSM, 
PUNR. Politica noastră de 
alianțe în viitor va trebui 
să fie dictată de 
compatibilități doctrina
re".

Remus Opriș are 
dreptate. Doctrinele PDSR 
și PNȚCD nu prea au 
nimic în comun. Poate 
doar faptul că primii au 
dus țara pe marginea 
prăpastie!, iar ceilalți, cu 
cei 15.000 de specialiști, i- 
au dat brânci în 
prăpastie. Nu-I mai puțin 
adevărat însă că nici 
PDSR nu ar dori să aibă o 
anexă la guvernare de
dreapta. Pe cine ar mai 
trage la răspundere 
pentru starea dezas
truoasă în care a ajuns 
țara după 1996? De 
altminteri, vădit loviți în 
propriul amor de către 
liderii PNȚCD, șefii PDSR 
au reacționat prompt, la 
fel de violent. Primul 
vicepreședinte Adrian 
Năstase a apreciat că 
declarațiile adversarilor 
sunt “formule de 
grădiniță” și că “PNȚCD 
este sub presiunea 
camarilei, care are de

în legătură cu situația din Serbia, creată ca urmare a 
intervenției NATO cu bombardamente barbare pentru a 
înlătura o “catastrofă umanitară” în regiunea Kosovo, 
există numeroase semne de întrebare. După ce 
americanii și-au făcut jocurile în zona Balcanilor, s-au 
văzut deci cu sacii în căruță, cum se spune, și-au mutat 
centrul de interes în Irak, unde bombardează fără milă și 
mențin un embargo al cărui efect se resimte acut asupra 
populației nevinovate.

Ce au lăsat în urmă în Serbia s-a văzut limpede și din 
Raportul asupra “Crimelor comise de NATO în 
Iugoslavia”, care a fost dat publicității de către Belgrad la 
ONU, reprezentantul Iugoslaviei la ONU, Vladislav 
lovanovici, arătând că el a cerut deja președintelui 
Consiliului de Securitate să distribuie acest raport ca 
document oficial al Națiunilor Unite. Cu toate că din partea 
conducerii NATO s-au dat asigurări ferme potrivit cărora 
militarii KFOR vor institui pacea și ordinea în Kosovo, 
iată că asistăm mereu la tot felul de conflicte interetnice, 
dorința de răzbunare a albanezilor fiind de nestăvilit. Ca 
urmare militarii KFOR nu prea pot face față situației 
tensionate, în multe cazuri ei oferind doar protecție 
plecării sârbilor și țiganilor din zonă, deci epurarea etnică 
continuând acum sub drapelul ONU.

Departe de a se putea întrezări vreo rază de speranță 
pentru stingerea conflictelor, sunt suficiente motive să 
credem că în curând nu se va putea forma nici o 
administrație locală credibilă, care să controleze situația 
și să asigure împăcarea interetnică, ținând seama de 
faptul că majoritatea albanezilor au plecat din regiunea 
Kosovo.

Pe fondul tulburărilor din Kosovo, care nimeni nu mai 
știe precis dacă mai poate fi considerată ca o regiune 
componentă a Serbiei, în restul țării au avut loc 
numeroase manifestări organizate de către opoziție 
împotriva regimului Miloșevici. Aceste manifestări vor 
culmina azi cu o demonstrație de amploare la Belgrad. 
Puterea îi acuză pe opozanți că aceștia ar fi în solda 
americanilor și reprezintă brațul prelungit al acestora 
pentru a destabiliza țara și a provoca tulburări care să 
ducă la căderea regimului actual.

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

dreapta în atentia cetățenilor

1.200.000 lei, 
Hotărârii 

local Deva nr.

parcărilor și 
din spațiile

• Un nou serviciu 
asigurat de Dialog: 
monolog pentru cei 
care vorbesc singuri

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

PROGRAME DE TELEVIZIUNE
PAGINILE IV -V

31 WEST BANK 
BENA, BD. cobai. 

Bl. E parter
Tfllefon 234480 * 

Fax 2344B3
ACORDA DDllAXZI ATRACTIVE 

IA DEPOZITELE IN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
58% /an 

prin capitalizare - 77%/an 

x la 90 de zile - 
60% /an 

prin capitalizare - 75%/an 
- PERSOANELOR JURIDICE
X la 7 zile - 42% /an 
X la ÎS zile - 45% /an 
\__ ___________ /

Enerseticienii 
în sprijinul 

celor 
afectat! de

I

inundații■
SC Electrica SA Deva și 

Sindicatul Energeticienilor de 
la Filiala de Rețele Electrice 
Deva au acordat ajutoare 
bănești unui mare număr de 
cetățeni afectați de 
inundațiile din 11 iulie 1999, 
sumele respective fiind 
adunate de la salariații 
societății. Au primit ajutoare 
un număr de 34 de 
gospodării din Rîu de Mori, 
Sîntămăria Orlea și Câmpu 
lui Neag din Valea Jiului. 
Sumele acordate se înscriu 
între 1 milion și 30 de 
milioane de lei. Totalul 
acestora este de 287 
milioane de lei. lată un gest 

-ce dovedește încă o dată 
spiritul românilor - de data 
asta a energeticienilor - de a 
sări în ajutorul celor aflați în 
suferință. (Tr. B.)

Tratamente fitosanitare

Ca urmare a apariției in 
mod izolat a omidei păroase 
a dudului (Hiphantia Cunea) 
în cursul acestei luni, în 
municipiul Deva, Serviciul de 
Salubritate Zone - Verzi din 
cadrul Primăriei va repeta 
stropirile cu insecticide din 
grupa a lll-a de toxicitate: 
FASTAC.

Se face, apel către toți 
cetățenii orașului Deva, în 
vederea respectării
echipelor de intervenție, a 
eliberării 
zonelor
infestate, a supravegherii 
copiilor și animalelor ce le au 
în grijă.

în paralel se vor executa 
lucrări de curățire. Acestea 
constau în tăierea ramurilor 
afectate (din coroanele 
arborilor, arbuștilor); 
răzuirea scoarțelor crăpate 
și a trunchiurilor; aplicarea 
brălelor capcană; greblarea 
și măturarea frunzelor 
precum și a resturilor 
vegetale; culegerea larvelor 
(omizilor), eliminarea 
arderea lor în rampa 
gunoi a orașului.

ATENȚIE!
Nu mutilați arborii 

copacii. Ei sunt plămânul de 
oxigen al urbei. Acești 
dăunători se hrănesc cu 
frunze, trăiesc în colonii și

Și 
de

șl

au o singură generație pe 
an. Cei ce vor distruge 
vegetația vor fi sancționați 
pentru pagubele produse, 
cu amenzi cuprinse între 
200.000 și 
conform 
Consiliului 
120/11998.

în mod 
atenționați

SPECIAL sunt 
crescătorii de 

albine și de porumbei. în 
perioada 16 august - 30 
septembrie există 
pericolul de intoxicare și 
otrăvire a acestora. Este 
interzisă pentru o 
perioadă de 15 zile de la 
aplicarea tratamentului 
consumarea verdețurilor 
(frunze de pătrunjel, 
țelină, ieuștean), a 
legumelor, fructelor și a 
plantelor medicinale culti
vate în zonele unde se 
efectuează operația de 
dezinsecție. Chiar și după 
expirarea termenului 
indicat se impune spălarea 
repetată, sub jet de apă, a 
produselor de consum.

Informații 
suplimentare și sesizări 
pot fi obținute și depuse 
zilnic, între orele 7- 10, la 
numărul de telefon: 
218665.

Biroul Relații Externe,
Mass - Media
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Pe marginea unei audiențe

Ce-și face omul 
cu mâna lui

Disensiunile
opoziției

necescePl

A venit recent în audiență 
la redacție un om dintr-un sat 
din zona pădurenilor să ne 
spună un mare necaz al său. 
Pe scurt, ne-a povestit că de 
multă vreme se judecă cu un 
nepot al său. Prima serie de 
procese a câștigat-o 
dumnealui - un om de vârstă 
înaintată. A doua nepotul. 
Discuția pe care am avut-o în 
continuare a fost însă 
interesantă.

- Cât pământ aveți? l-am 
întrebat pe pădurean.

- Cincisprezece hectare.
- fn litigiu ce suprafață 

este?
- Vreun hectar.
- Câți bani ați cheltuit 

până acum cu procesele?
- O mulțime.
- Mai mult decât ar valora 

pământul?
- Sigur că da.
- Nu-i absurdă situația? 

De ce nu-j lăsați celui cu 
care vă judecați hectarul 
respectiv? Mai ales că aveți

In plan politic, 
stânga știe...
(Urmare din pag. 1)

muls vaca nu de făcut 
alianțe". Mai mult, Adrian 
Năstase i-a acuzat pe 
țărăniștii de la conducerea 
FPS că prădăluiesc 
economia națională, prin 
graba de a o privatiza 
integral până la alegeri, 
amenințându-i că le va 
intenta procese penale 
după schimbarea
schimbării.

Era de înțeles, este de 
înțeles că stânga lui Ion 
Iliescu nu agreează câtuși 
de puțin dreapta lui Ion 
Diaconescu, după cum și

19 august
W ÎVR |

9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 12.05 
TVR lași 13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 15.00
Lumea bărbaților (r) 15.30 
Tribuna partidelor
parlamentare 16.00
Conviețuiri (mag.) 17.30 O 
familie ciudată (s, ep.43)
18.10 Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 513) 
20.00 Jurnal. Meteo 20.45 
Camera misterelor 21.00 
Miracole (s, ep. 14) 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport 
23.20 Simbolul tăcerii (f.a. 
SUA ’93)

/ tyr 2
8.00 Sailor Moon (d.a.)

10.15 Limbi străine. Germană 
10.40 O Tamilie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r) 12.00 Un 
cântec pentru fiecare 12.10 
Ecranizări Mircea Eliade 13.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 93)
13.50 Studioul șlagărelor 

pământ mult. Ce fel de 
nepot vă este?

- De frate.
- Deci suntâți rude 

apropiate.
Am redat discuția cu 

omul venit în audiență, 
întrucât am . întâlnit 
numeroase asemenea 
cazuri în județ. Foarte mulți 
oameni - rude, vecini etc - 
se judecă pentru o mică 
bucățică de pământ, pentru 
un șanț sau un gard așezat 
strâmb, un pom aflat la 
întâlnirea a două proprietăți 
ș.a., cheltuind importante 
sume de bani. !n multe 
asemenea cazuri nu este 
vorba de nimic altceva 
decât de orgoliu, 
încăpățânare, încrâncenare 
demne de cauze mai bune. 
Ar fi vorba aici de neplăceri 
și cheltuieli ce și le fac 
oamenii - unii dintre ei - cu 
propria lor mână.

Traian BONDOR

viceversa este la fel de 
adevărată, ele fiind 
extreme pe eșichierul 
politic românesc, deși 
nici una nu a reușit, la 
momentul guvernării, să 
aducă măcar numai 
puțin bine pentru țară. 
Contrar proverbului, în 
plan politic, stânga știe 
ce face dreapta, dar și 
dreapta știe ce a făcut 
stânga, drept pentru care 
se acuză continuu cu 
vehemență. Și o vor face, 
cu siguranță, multă 
vreme. Din păcate, nimeni 
nu are de câștigat. Iar 
țara cu atat mai puțin.

14.00 Emisiune în limba 
germană 15.00 Rebelul (s, ep. 
118) 16.00 Grecia (s, ep. 128)
16.45 Santa Barbara'(s, ep. 
944) 17.30 Impact 18.00 Primul 
val (s, ep. 20) 20.00 Tinichigiul 
și coafeza (co. Italia 1996)
21.50 Față în față cu autorul
23.35 Cultura în lume

ANTENA 1
8.0Q Cutia cu jucării 10.50 

Știri 11.00 Kelly (s) 11.30 
Aventuri în junglă (s) 12.00 
Tropical Heat (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe 
azi (s) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 92) 15.00 Ape liniștite (s, 
ep. 99) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
66) 17.00 Știri 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep. 5, 6) 19.00 
Observator 20.00 Dovada 
(thriller SUA 1995) 21.45 
Brigada mobilă 22.15 
Observator

PROTY
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Pasiunea 
stingheră a lui Judith Hearne

(Urmare din pag. 1)

Pronunțându-se pentru 
schimbări pașnice, liderii 
opoziției au declarat însă că ei 
nu doresc o situație similară 
cu scenariile de la București. 
Alianța pentru Schimbare și 
Partidul Democrat 
principalele forțe de opoziție 
din Serbia - au anunțat pentru 
azi la Belgrad manifestarea 
care să încununeze seria 
marșurilor și mitingurilor anti 
Miloșevici. între liderii celor 
două partide de opoziție au 
apărut însă, în ultimele zile, 
cum s-a anunțat în mass-me
dia, disensiuni majore, ceea 
ce ușurează oarecum viața 
regimului Miloșevici.

Dincolo de ce fac și ce 
gândesc puterea și opoziția din 
Serbia, cert este faptul că în 
această țară apele nu se 
limpezesc, poporul este 
împovărat de tot mai multe 
griji, iar cei ce au provocat 
catastrofa își văd liniștiți de alte 
treburi și de interese mai mari.

Vedere din parcul orașului Hațeg.
Foto: Traian MÂNU

(r) 12.35 News Radio (s) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Sweet Lorraine (r) 14.40 
Monștrii (s) 15.00 Familia 
Bundy (s) 15.30 Ștrengărița 
(s, ep. 83) 16.15 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 813) 17.00 
Știrile PRO TV 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 68) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 74) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 139) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 29) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 76) 23.00 Millennium 
(s, ep. 34)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.15 Maria (s) 14.00 
Hoinarii (r) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.05 Concursul 
„Acasă!" 21.15 Lanțurile iubirii 
(s, ep. 39) 22.10 Milady (s) 
23.00 Perry Mason: împușcat 
în direct (f. p. SUA 1986)

* 5

Mii de persoane 
au sărbătorit 

“Ziua Lemnarilor"
Mii de persoane ău participat, duminică, în satul Mătișești, 

comuna Horea, la cea de-a patra ediție a festivalului sătesc 
intitulat “Ziua Lemnarilor”, o sărbătoare a moților din județul 
Alba, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ca în fiecare an de Sfânta Maria, sătenii din părțile locului 
și-au demonstrat măiestria în lemnărit, în fața celor care s-au 
încumetat să urce muntele și să ajungă pe meleagurile natale 
ale lui Horea. Sătenii s-au întrecut în cioplirea lemnului, 
îmbinarea acestuia și în tăierea brazilor. Cei mai curajoși 
dintre moți au participat la întreceri de cățărări pe arbori mai 
mari de zece metri.

Cei care au gustat cel mai bine concursurile de măiestrie 
în lemnărit, horele sătești și spectacolele de folclor au fost 
bătrânii locurilor, care spun că până în urmă cu patru ani, 
când Primăria a organizat prima ediție a “Zilei Lemnarilor”, 
prea puțină lume sosea în satul lor. Cei mai mândri de 
mulțimea oaspeților care au venit și în acest an la Mătișești 
sunt urmașii lui Horea.

Moții din Mătișești îi primesc pe oaspeți cu mâncăruri și 
cântece tradiționale. Pe lângă vârstnicii satelor, în vârf de 
munte urcă și o mulțime de tineri, care spun că tradiția 
festivalului sătesc trebuie să continue.

Primarul comunei Horea, Cornel Olar, a declarat că 
mulțimea este un dar de la Dumnezeu, ceea ce obligă 
organizatorii să își dea în fiecare an mai multă silință.

Participanții din acest an au avut ocazia să vadă chiar 
câteva dintre obiectele cu care Horea cioplea lemnul, eroul 
national fiind cunoscut ca mare meșter din părțile locului.

■______________ _______ J

PRIMA TV
8.00 Dimineața pe plajă 

12.00 Karaoke Show 13.00 
Pretutindeni cil tine (r) 14.00 
Nimeni nu e perfect (s) 15.00 
Jerry Springer Show 16.00 
Pretutindeni cu tine (s) 17.00 
Trăiește vara cu Nadine 18.00 
Știri 19.00 Kickboxer (f.a. SUA 
1989) 20.30 Apel de urgență
20.50 Real TV 21.00 Karaoke 
Show 22.00 Show-ul de 
noapte

■ HBG>*
10.00 Dracula: Un mort 

iubăreț (co. SUA 1995) 11.30 
Franklin (s) 12.00 Devon și 
Trent (dramă SUA 1997)
13.45 Războiul fiarelor (s)
14.15 Dentistul (horror SUA 
'97) 15.45 Vremea răzbunării 
(thriller SUA 1996) 18.15 
Voință de fier (f.a. SUA 1994) 
20.00 Foamea (s) 20.30 Cele 
două fețe ale dragostei (co. 
romantică SUA 1996) 22.30 
Intrusul (dramă SUA 1995) 
0.00 Dragoste nebună (roman
tic SUA 1995)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știrile locale (r) 9.15 La 

izvorul dorului (r) 9.45 Matinal 
Info 10.30 Tele 7 abc 17.30 
Deva Mix 18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre sute 
de ziare 22.00 Linia întâi 23.00 
Derrick (s) 0.00 Știrile locale 
0.20 Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 23.20-23.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
jn programele posturilor TV.

Joi, 19 august

O BERBEC
Sunteți foarte creativ. 

Trebuie să vă exprimați ideile 
și să încercați să le puneți în 
practică, altfel pierdeți multă 
energie. Creativitatea se 
poate manifesta în orice 
domeniu, nu trebuie 
neapărat să deveniți pictor 
sau sculptor.
3 TAUR

Zi contradictorie pentru 
Tauri. Posibile certuri dure cu 
familia. Din fericire, sănătatea 
vă este bună.
3 GEMENI

Azi nu aveți nici o 
problemă. Succese pe toate 
planurile, în dragoste totul e 
în ordine. Cum s-ar spune 
,,mai bine nu se poate!'
O RAC

Nu vă supărați partenerul, 
căci reacția poate fi 
necalculată. Trebuie să faceți 
față urmărilor a ceea ce ați tot 
amânat și ați dat uitării.
3 LEU

Aveți nevoie de mai multă 
înțelegere și răbdare acasă. 
La locul de muncă totul 
merge bine, veți avea 
succese în activitățile 
culturale. Pentru cei născuți 
în a doua decadă va fi o zi 
capricioasă, vor fi pesimiști.
O FECIOARĂ

Ați decis care vă sunt 
prioritățile în plan 
profesional. Veți renunța la 
unele, dar cele rămase vă 
vor aduce succes. Este 
necesar să economisiți mai 
mult ca până acum. Simțiți 
nevoia să vă bazați pe 
partener.
O BALANȚĂ

*
Nu trebuie să spuneți 

nimănui despre cuceririle 
făcute în ultima vreme. Vă 
bucurați de câteva zile de 
concediu, timp în care vă 
puteți căuta alt loc de muncă, 
dacă actualul nu vă convine.
3 SCORPION

Sunteți îndrăgostiți, dar nu 
este momentul să dați 
semne de gelozie dacă 
partenerul nu vi se 
conformează întru totul; 
respectați-i independența și 
veți avea mai mult de 
câștigat.
3 SĂGETĂTOR

în general, zl plăcută. Veți 
simți influențele benefice ale 
Fortunei. Sunteți activi și 
dinamici. Femeile Săgetător 
se debarasează de 
sentimentul incertitudinii, 
surprinzând pe cei din jur cu 
șarmul și umorul lor.
3 CAPRICORN

Ceea ce ați obținut până 
acum este un rezultat destul 
de bun. In zilele următoare 
nu vă sfătuim să riscați. Aveți 
mai multă grijă de valorile 
dv., căci astrele semnalează 
apropierea unor hoți, escroci. 
3 VĂRSĂTOR

O aventură devine o 
relație stabilă. Dacă cineva 
are păreri negative despre 
munca dv., nu e cazul să vă 
gândiți la demisie. Oricine 
poate avea zile grele.
Z> PEȘTI

Veți ajunge într-o 
companie interesantă, unde 
faceți o puternică impresie cu 
personalitatea dv șl cu 
vestimentația modernă. Aveți 
răbdare până ce vă va ieși în 
cale persoana cea mai 
potrivită.
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La licitație - două vapoare care au 
apartinut lui Ceaușescu

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat (RAAPPS) va scoate la 
licitație, la jumătatea lunii septembrie, două dintre 
vapoarele care au aparținut lui Nicolae 
Ceaușescu, a declarat în exclusivitate pentru 
MEDIAFAX Aurel Vlaicu, directorul regiei.

“Cele două nave, Snagov 1 și Snagov 2, au 
fost folosite de cuplul Ceaușescu pentru plim
bări pe Lacul Snagov, unde vasele se află și în 
prezent. Primul are o capacitate mai mică, iar 
Snagov 2 poate transporta câteva sute de 
persoane”, a precizat Aurel Vlaicu, după înche
ierea licitației pentru vânzarea bunurilor care au 
aparținut cuplului Ceaușescu. “După 1989, 
Snagov 2 a fost chiar gazdă pentru nunta Nadiei 
Comăneci”, a adăugat directorul RAAPPS.

La licitația din toamnă regia va prezenta, în 
afara automobilelor și obiectelor care nu s-au 
vândut în perioada 9 și 13 august, în special 
materiale pentru confecții. “Aceste obiecte nu 
au o valoare chiar atât de mare, precum cele 
licitate acum. Sunt totuși câteva mii de cupoane 
de stofă alese personal de Nicolae Ceaușescu 
pentru a-și face costume și, dacă nu vor fi 
vândute, le vom plasa în consignație", a mai spus 
Aurel Vlaicu..

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat a obținut 3.998.323.361 de lei 
pentru 364 de obiecte, la licitația pentru bunurile

care au aparținut cuplului Ceaușescu. Obiectele 
s-au vândut, în medie, cu prețuri de trei ori mai 
mari decât sumele estimate inițial.

Au fost licitate automobilele și 81 obiecte 
care nu au fost adjudecate în primele patru zile 
ale vânzărilor. Doar 17 dintre acestea au fost 
adjudecate, majoritatea la prețuri egale cu 
valoarea estimată a bunurilor.

Totuși, cele mai scumpe dintre obiectele 
licitate, patru automobile care valorau peste trei 
miliarde de lei, nu și-au găsit un cumpărător și 
vor fi scoase la vânzare în luna septembrie, o 
dată cu celelalte produse rămase.

Cea mai mare parte a obiectelor nevândute 
au aparținut Elenei Ceaușescu: blănuri, rochii și 
alte articole vestimentare. în ultima zi au fost 
vândute totuși două mantouri din blană de 
nurcă, cu câte 15.575.000 de lei, sumă egală cu 
prețul de pornire.

Regia a scos la licitație un număr de 650 de 
obiecte, a căror valoare a fost estimată inițial la 
4.500.000.000 de lei.

Din sumele încasate în urma licitației, 4,4 la 
sută vor reveni RAAPPS, pentru acoperirea 
cheltuielilor de organizare a vânzărilor, iar restul 
Ministerului Finanțelor. în cazul autovehiculelor, 
din prețul de adjudecare, 14 procente vor reveni, 
drept comision, Casei de licitație Alis, cu care 
regia a colaborat pentru vânzarea obiectelor.

Trei concerte de 
binefacere

George Michael, Robbie 
Williams, Celine Dion și alte nu
meroase vedete vor participa la 
trei concerte de binefacere, în 
favoarea săracilor, ce vor avea loc 
în luna octombrie, pe Internet, 
transmite AFP.

Concertele sunt organizate 
de Programul ONU pentru Dez
voltare (UNDP) în colaborare cu 
cele mai importante companii de 
Internet.

Spectacolele vor avea loc la 
Londra, Geneva și New York și 
vor putea fi urmărite în direct pe 
Internet, dar și pe multe posturi 
de televiziune.

Potrivit organizatorilor, combi
nația de transmisiune televizată și 
pe Internet va duce la atingerea 
celei mai mari audiențe înregistrate 
vreodată pentru un concert. 
Spectatorii vor fi rugați să facă 
donații. Beneficiile vor fi oferite 
săracilor, în special zonelor afec
tate de conflicte, ca Sudan sau 
Kosovo, victime ale foametei.

/------------------ -------------------
Vă amintiți pelicula ci

nematografică în care cele
brul și irezistibilul tandem 
de comici Stan și Bran 
construiau, din gag în gag, 
o casă? E antologic mo
mentul din finalul filmului în 
care o pasăre, așezată ino
cent pe hornul edificiului, 
provoacă, sub privirile con
sternate ale beneficiarului, 
o simfonie a autodistrugerii 
în care uși, ferestre, veran
da și în final zidurile casei 
se spulberă într-o mare de 
praf. Totul de la o singură 
păsărică! Hazul e total...

Ieșind însă din cadrul 
fictiv al unei producții cine
matografice astfel de în
tâmplări sau asemănătoa
re nu mai au nici un haz.

\______________________

Cu bărcuta
7

prin cartier
Cum să râzi când primul 
fulg de nea blochează toată 
țara, când precipitații ceva 
mai repezite îți aruncă pe 
ecranul televizorului ener
vantul “No signal” sau când 
o ploaie de vară îți inundă, 
pur și simplu, cartierul. 
Vineri, 13 august a.c., am re
trăit o astfel de experiență. 
Spun că am retrăit, deoa
rece fenomenul nu e unic, în 
ultimii ani repetându-se în 
serial.

UN REA-TOR DE LA KP^LODUl A

Reactorul numărul 2 al 
Centralei nucleare bulgare 
de la Kozlpdui (nord-vestul 
Bulgariei) a fost oprit în 
urma unei scurgeri de apă 
la nivelul unei conducte de 
răcire, a anunțat postul 
național de radio, citat de 
AFP.

Reactorul numărul 2, 
având o capacitate de 440

După o ploaie de vară, 
cartierul unde locuiesc, în 
zona din josul străzii Kogăl- 
niceanu, din Deva, a rede
venit o mică Veneție. Am gă
sit cu greu un petic de uscat 
de unde să urmăresc sufle- 
cările de pantaloni ale celor 
care aveau neapărat nevoie 
să traverseze “balta” pentru 
a ajunge în centrul orașului. 
Mașinile, surprinse pe caro
sabil, rulau “la pas" prin apa 
înaltă aproape de. a pă

ÎNCHIS
de MW, va fi repus în func
țiune la 27 august.

Centrala nucleară de la 
Kozlodui furnizează aproxi
mativ 40% din energia 
electrică utilizată în țară, 
dispunând de patru reac
toare vechi, cu capacitate 
de câte 440 de MW, și două 
reactoare moderne de câte 
1.000 de MW fiecare.

trunde în interior. A trebuit 
să treacă aproape două 
ore până când “leneșul” 
sistem de canalizare a re
ușit să absorbă “lacul" ad- 
hoc format la suprafață. 
Poate că nu ar fi lipsit de 
interes ca cei de la cana
lizare să rezolve problema 
canalelor de scurgere în
fundate. Eu cel puțin de 2-3 
ani n-am mai văzut pe 
strada mea lucrători de la 
acest serviciu care să 
curețe canalele. Intervenția 
e necesară pentru a nu 
transforma strada
Kogălniceanu într-un șenal 
navigabil de câte ori 
plouă...

A. SĂLĂGEAN

Dragul 
meu șuț!

înțeleg că și tu și alții ca 
tine (de care după cum se 
vede nu ducem lipsă) trebuie 
să trăiți. Dar lăsați-ne și pe noi 
să trăim, cei care nu facem 
parte din tagma voastră. Ori
cum meseria voastră după 
mersul vieții în ziua de astăzi 
este pe cale de dispariție. Por
tofele mai garnisite se găsesc 
tot mai puțin, în cele mai multe 
bate vântul.

Așa era și al meu. Am 
fost la ora nepotrivită și la 
locul nepotrivit, într-o înghe
suială de nedescris, mediu cel 
mai propice pentru tine. Fiind 
cu un picior în gips și ajutân- 
du-mă de două cârje, am fost 
o pradă ușoară pentru tine. 
După cum spuneam, bani nu 
am prea avut în portofel, nu
mai în jur de 10-12 mii, bani 
care trebuie să recunosc nu 
te-au satisfăcut deloc. Nici 
pentru mine nu au contat prea 
mult, ce mai reprezintă acești 
bani în ziua de azi? Mai nimic! 
Pentru mine și toți cei care 
pățesc la fel, de cele mai 
multe ori nu contează banii, ci 
actele aflate în portofel. Am 
rămas fără buletin, trei legiti
mații de serviciu, o agendă 
telefonică, câteva cărți de 
vizită și certificatul de conce
diu medical. Șuțule, nu ai su
flet, nu ai nici un dram dea 
omenie dacă ai început să furi 
de la un om aflat în cârje!

în încheiere, dă-mi voie 
să-ți dau un sfat. Dacă tot ră
mânem noi, fraierii, fără porto
fel și fără bani, lasă actele 
undeva la vedere să nu mai 
umblăm ca bezmeticii să fa
cem altele. Până ne reconsti
tuim din nou identitatea trebuie 
să dăm o grămadă de anun
țuri, să facem drumuri la po
liție, lucruri care sunt foarte 
stresante și care în ziua de 
azi costă, costă mai mult de
cât suma aflată în portofel.

îti mulțumesc.
Traian MÂNU

Aerul condiționat 
poate ucide

Metode contraceptive hormonale [I]

Aerul condiționat vă poate 
îmbolnăvi sau chiar ucide, afir
mă dr. Mary Elizabeth Roth, 
fostul președinte al Michigan 
Academy of Family Physicians. 
“Mulți nu știu, dar aparatele de 
aer condiționat generează 
adevărate probleme medicale".

Mucegaiul, care se dez
voltă în conductele aparatului, 
poate provoca reacții alergice. 
Pe de altă parte există o bac
terie foarte dăunătoare care 
apare în apa reținută de apa
ratul de aer condiționat. Dacă 
apa este permanent prezentă 
în aparat, aceasta devine peri
culoasă, avertizează specia
liștii. “Bacteria se numește 
Legionella și declanșează o 
formă de pneumonie. Ea se 
dezvoltă în apă. Aerul intră în 
aparat pe deasupra apei, ia cu 
el bacteria-și o răspândește. în 
Michigan ne-am confruntat 
anul trecut cu o izbucnire a 
acestui tip de pneumonii, boală 
care a fost cauzată de apa
ratele de aer condiționat care 
nu au fost golite de apă. Au 
murit șapte oameni”. Dr. Roth a 
mai precizat că și absența 
umidității din clădirile care au 
aer condiționat poate să de
termine scăderea rezistenței 
organismului la o serie de 
afecțiuni. “Mucoasa nazală are 
nevoie de umiditate pentru a fi 
eficientă ca filtru. Așa că 

atunci când aerul este prea 
uscat, organismul devine ex
trem de vulnerabil pentru in
fecții. Poți să te alegi cu o ră- 
gușeală, cu o răceală, cu gripă, 
sinuzită sau infecții respiratorii 
mult mai grave".

Din fericire, există și căi 
pe care le poți urma astfel în
cât aerul condiționat să fie 
sănătos.

Verificați dacă este apă în 
aparat. “Nu lăsați apa să stea 
acolo mai mult de o săptămână 
pentru că în felul ăsta se dez
voltă bacteria”, spune dr. Roth. 
“De asemenea, scoateți filtrul o 
dată pe lună și curățați-l sub 
robinet".

Dacă o cameră miroase a 
haine sau a scutece umede, 
acesta este un indiciu evi
dent că aparatul de aer con
diționat trebuie curățat. Miro
sul este dovada că mucegaiul 
plutește în aer. Dr. Roth mai 
precizează că temperatura 
din termostat trebuie să fie 
cu cel mult 20 de grade mai 
scăzută decât în cameră. O 
temperatură prea scăzută în 
termostat creează o atmo
sferă uscată. Nu trebuie să 
existe un contrast prea mare 
între temperatura din exterior 
și cea din interior. Altfel apare 
stresul și organismul devine 
mai vulnerabil pentru răceli, 
gripe și alte infecții.

Aceste metode opresc 
contracepția în moduri dife
rite. Pilula combinată proges
tagen și estrogeni oprește 
ovulația și produce efecte 
locale antifecundație în cadrul 
sistemului de reproducere 
feminin. Progestagenul singur 
influențează mucusul de la 
nivelul cervixului, îl îngroașă 
astfel ca sperma să nu poa
tă penetra. Apar anumite mo
dificări și la nivelul endome- 
trului care căptușește uterul. 
Acestea sunt principalele căi 
de acțiune ale pilulelor care 
conțin doar progestagen, ale 
substanțelor injectabile și ale 
implanturilor, deoarece toate 
conțin doar progestagen. în 
plus, aceste produse anu
lează pentru un anumit timp 
ovulația, motiv pentru care 
apar anumite dereglări ale 
menstrei.

Avantaje non - 
contraceptive ale 

anticoncepționalelor 
orale

Pastilele contraceptive au 
fost folosite de aproximativ 25 
de ani. Mai mult de 70 de mili
oane de femei au folosit anti
concepționale orale pentru 
prevenirea sarcinii. Studii efec
tuate la femei din țări dezvol
tate au pus în evidență și efec

tele negative asupra sănătății 
sau riscurile de apariție a aces
tor efecte asociate folosirii anti
concepționalelor orale. Probe 
mai recente, furnizate de aceste 
studii, au indicat avantaje ridi
cate, non - contraceptive pentru 
sănătate, datorate folosirii de 
anticoncepționale administrate 
oral. Aceste avantaje sunt mai 
puțin cunoscute decât riscurile 
care apar.

Există 5 afecțiuni în care 
rolul de protecție al pilulei este 
bine cunoscut.

Cel mai cunoscut avantaj al 
folosirii anticoncepționalelor 
orale este reducerea, la cei care 
folosesc aceste metode, a inci
denței bolii benigne a sânului, 
incluzând atât boala fibro - 
chistică cât și boala fibro - ade- 
nomatoasă. Incidența acestor 
boli scade cu creșterea duratei 
de folosire a anticoncepționa
lelor orale. Riscul de apariție a 
unor asemenea boli scade mult 
când doza de progestagen 
crește, doza de estrogeni fiind 
menținută constantă.

Un alt avantaj non-contra- 
ceptiv bine cunoscut al anti
concepționalelor orale constă în 
reducerea incidenței chisturilor 
ovarului.

Anemia datorată lipsei de 
Fe, existentă în special în țările 
în curs de dezvoltare, este mai 
redusă la cei care folosesc 
anticoncepționale orale decât 
la cei care^nu folosesc aceas

tă metodă. Acest fapt este da
torat fluxului menstrual scăzut 
(de fapt hemoragia datorată 
întreruperii administrării de pi
lule) întâlnit la femeile care fo
losesc aceste contraceptive 
orale. Contraceptivele orale au 
un rol protector în apariția 
afecțiunilor inflamatorii pelvi- 
ene. PID poate determina apa
riția infertilității și/ sau a sarcinii 
ectopice. Sarcina ectopică 
este o urgență chirurgicală în 
timp ce infertilitatea poate avea 
efecte psihologice sau alte 
efecte asupra femeii ca și 
asupra partenerului. Scăderea 
incidenței sarcinii ectopice, 
prin folosirea pastilelor, repre
zintă un avantaj major pentru 
sănătate, datorat folosirii 
anticoncepționalelor orale.

Alte trei afecțiuni pot fi 
prevenite sau incidența lor 
este scăzută prin folosirea 
contraceptivelor orale. Aces
tea sunt cancerul ovarian și al 
endometrului și artrita. Con
traceptivele orale reduc inci
dența afecțiunilor corelate cu 
menstra, cum ar fi hemoragia 
la intervale neregulate, 
menstra dureroasă, hemora
gia excesivă și tensiunea pre- 
menstruală.

Astfel, este clar că prin folo
sirea contraceptivelor orale, în 
afară de efectele bune anticon
cepționale, există și multe avan
taje non-contraceptive pentru 
sănătate.

Efecte secundare 
nedorite ale pilulei 

contraceptive
Afecțiuni cardiovascu

lare. Acestea reprezintă princi
palele și uneori gravele efecte 
secundare datorate folosirii pi
lulei contraceptive. Există un risc 
scăzut dar bine cunoscut de a 
apărea afecțiuni cardiovascu
lare, limitate însă la femeile care 
sunt fumătoare sau care au de
pășit vârsta de 35 de ani.

Hormonii conținuți de către 
pilulă pot afecta tensiunea arte
rială. Acolo unde acest lucru 
este posibil, trebuie efectuată 
măsurarea periodică a tensiu
nii arteriale, dar dacă aceasta 
nu se poate realiza, avantajele 
folosirii pilulei contraceptive 
depășesc totuși orice risc de 
a se instala hipertensiunea.

Afecțiuni hepatice. Folo
sirea pilulei contraceptive trebuie 
evitată dacă există o afecțiune 
activă hepatică. în cazul unei 
hepatite infecțioase din trecut la 
care ficatul a revenit în starea 
normală sau în cazul hepato- 
megaliei din malaria cronică, nu 
există contraindicații. Riscul de a 
se instala afecțiuni ale vezicii 
biliare este ușor crescut pe du
rata primului an de folosire a 
pilulei contraceptive, dar nu și 
după aceasta, (va urma)
Serviciul de programe de 
promovare a sănătății și 
educație pentru sănătate
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Luni 23 august
12.05 Ivanhoe (r)
13.00 Ecleziast‘99
13.30 Medicina pentru toți
14.00 TVR Info
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Tradiții
15.30 Ecoturism
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep. 46) 

.18.00 TVR Info
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 515)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Preotul și cârciumărița (s, ep. 14)
21.30 Atletism CM de la Sevilla (d)
23.10 Jurnal de noapte. Sport
23.35 Avanpremiera Festivalului Mamaia ‘99

Marți 24 august
9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 TVR Info
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.00 TVR Info
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Dintre sute de catarge (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep. 47)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

516)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
11.30 Acolo e verde și 
frumos (SF Franța 1996)
22.20 Atletism CM de la

Sevilla (d)
23.10 Jurnalul de noapte
23.20 Atletism CM de la Sevilla

Miercuri 25 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Concertele Golden Brâu (r)
17.00 Videodisc folcloric
17.30 O familie ciudată (s, ep. 47)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 517)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Festivalul de muzică „Mamaia”
22.30 Atletism CM de la Sevilla (d)

Joi 26 august
9.30 Matineu de vacanță (d.a.)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Documentar
16.00 Conviețuiri (mag.)
17.00 Vatra cântecelor noastre
17.30 O familie ciudată (s, ep. 48)
18.00 Fotbal Cupa UEFA: Maardu Levadia - 

Steaua București
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Festival de muzică ușoară românească 

„Mamaia 1999"
22.30 Jurnalul de noapte. Sport
22.40 Reflecții rutiere

Vineri 27 august
9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca' 
12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 TVR Craiova
15.30 Emisiune în limba 

germană
17.00 De la lume adunate...
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

518)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.30 Fotbal în pauză TVR

Info 21.30 Fottjl
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TVR 2

Luni 23 august
12.00 Sensul tranziției (r)
13.15 Dragostea contează (s. Turcia Î993, ep. 1) 
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Rebelul (s, ep. 120)
15.45 Filmele săptămânii

16.00 Grecia (s, ep. 132)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 

948)
17.30 Sighișoara - dialoguri 

medievale (p. VI)
18.00 Primul val (s, ep.21) 
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Vulpe vânător (dramă

22.00 Fotbal Leeds United - Liverpool în etapa a 3- 
a Camp. Angliei
23.55 Studio Dens

Marți 24 august
8.00 Sailor Moon (d.a/r)
8.50 Tip-Top, Mini-Topi
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Contemp-Art
13.15 Dragostea contează.(s, ep. 2)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s, ep. 121)
15.50 Kiev: orașul colinelor verzi
16.00 Grecia (s, ep. 133)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 949)
17.30 Bijuterii muzicale și... picturale 
18.00 Primul val (s, ultimul ep.)
19.00 Atletism CM de la Sevilla (d) 
22.05 Pelerinaje
22.35 Preotul și cârciumărița (r)

Luni 23 august
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s) 
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 101)
16.10 Luz Maria (s, ep. 67)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep.

11)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep.

43)
20.50 Raven (s, ep. 20)
21.45 Burlacul (s)
22.15 Observator
22.45 Blazarea Iul Gilbert

Grape (f. dragoste SUA 1993)
22.45 Blazarea

Luni 23 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Orașul veseliei (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Rubin și Ed (r)
14.30 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 85)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 815)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 72)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 78)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Asemănare periculoasă (thriller SUA 1993)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 77)
23.00 Millennium (s)

Marți 24 august

Miercuri 25 august

Marți 24 august
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 94)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 102)
16.10 Luz Maria (s, ep. 68)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 12, 13)
19.00 Observator
20.00 Juliette și Juliette (co. Franța 1973)
21.45 Fără obligații (s, ep. 14)
22.45 Vacanță periculoasă (f.a. SUA 1981)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
11.00 Asemănare periculoasă (r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Johnny, fii cuminte! (r)
14.35 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s,

21.311 Walker poftit
Uun

22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 78)

ep. 86)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, 

ep. 816)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 

73)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 79)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 17)
21.30 Walker, polițist texan 

(s)

8.00 Sailor Moon (d.a/r)
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Dragostea contează (s, ep. 3)
14,00 Emisiune în limba maghiară
15:00 Rebelul (s, ep. 122)
15.50 Micul Uruguay
16.00 Grecia (s, ep. 134)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 950)
17.30 Medicina pentru toți
18.00 Nimic sfânt (s, SUA 1997, 

ep. 1)
19.00 Tinere talente
19.30 Em. pt. persoanele cu handicap
20.00 Atletism CM de la Sevilla (d)
22.30 Diamantele din Harrowhouse (dramă SUA 

1974)
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Miercuri 25 august
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 95)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 103)
16.10 Luz Maria (s, ep. 69)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 14, 15)
19.00 Observator
20.00 Șantajul (f.a. SUA 1996)
21.45 Damon (s)
22.15 Observator
22.45 Ucenicia lui Duddy Kravitz (co. SUA 1974)

Miercuri 25 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Doctor în Alaska (s)
11.45 Walker, polițist texan (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Reziduuri lucrative (r)
14.30 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 87)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 817)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 74)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 80)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 De dragul unui copil (dramă SUA 1991)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 79)

Joi 26 august
8.00 Sailor Moon (d.a)
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Un cântec pentru fiecare
13.15 Dragostea contează (s, ep. 4)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 123)
16.00 Grecia (s, ep. 135)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 951)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 2)
22.00 Atletism CM de la Sevilla (d)
23.45 Modesty Blaise (co. Anglia '65)

Vineri 27 august
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.15 Dragostea contează (s, ep. 5) 
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.05 Rebelul (s, ep. 124)
16.00 Grecia (s, ep. 136)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 952)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.00 Cu ochii’n 4 (r)
20.00 Atletism CM de la Sevilla (d)
22.40 Tom Jones (s)

Joi 26 august
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s) 
8.00 Cutia cu jucării 
10.50 Știri 
11.00 Kelly (s) 
11.30 Aventuri în junglă (s) 
12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 96) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 104)
16.10 Luz Maria (s, ep. 70) 
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 16, 17)
19.00 Observator
20.00 Răsturnare de situație (f.a. SUA 1997)
21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator

Vineri 27 august
7.00 Știri
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
10.50 Știri
11.00 Familia Robinson: Regăsirea naturii (f.a. 

SUA 1975)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Familia Robinson: Aventuri în munți (f. SUA 

1979)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 105)
16.00 Luz Maria (s, ep. 71)
17.00 Știri
17’25 Elena, viața mea (s, ep.18,19)
19.00 Observator
20.15 Fotbal FC Național-SC Oțelul Galați (d)
22.30 Observator
23.00 Party Time - în direct de la Olimp
23.45 Baywatch Nights (s, ep. 42)

Joi 26 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 De dragul unui copil (r)
12.35 News Radio (s)
13.00 Știrile 3 PRO TV
13.10 I Spy se întoarce (r)
14.40 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 88)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 818)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep.

75)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

81)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep.

140)
21.30 Mercenarii (s, ep. 30)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 80)
23.00 Millennium (s)

Vineri 27 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Doctor în Alaska (s)
11.45 Melrose Place (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Misionarul (r)
14.40 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 89)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 819)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 76)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 82)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ultimul ep.)
21.30 Renegații (f.a. SUA 1989)
23.30 Millennium (s)
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TELE 7 ABC

Luni 23 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r) 
8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show la 
iiscoteca „Enigma” 
13.00 Pretutindeni cu tine (r) 
14.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Jerry Springer Show 
16.00 Pretutindeni cu tine (s) 
17.00 Trăiește vara cu 

18.00 Știri
19.00 Brooklyn South (s)
20.00 Dosarele Y
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show la Mamaia

Marți 24 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r)
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show la discoteca „Enigma”
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Suspiciune (co. Fr./SUA 1992)
20.30 Poză la minut (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show la Mamaia
22.00 Show-ul de noapte

Miercuri 25 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r)
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show la discoteca „Enigma"
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Comisarul Rex (s)
20.00 CI5: Profesioniștii (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show la Mamaia
22.00 Show ul de noapte

Joi 26 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r)
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show la discoteca „Enigma”
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)

15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu 

Nadine
18.00 Știri
19.00 Mandat pentru crimă

(f.a. Canada/SUA ’90)
20.30 Apel de urgență
20.50 Real TV

21.00 Karaoke Show la Mamaia
22.00 Show-ul de noapte

Vineri 27 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r)
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show la discoteca „Enigma”
13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Alegeți filmul!
20.30 Real TV
21.00 Karaoke Show la Mamaia
22.00 Show-ul de noapte

Luni 23 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
14.00 Harem (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 43)
22.10 Milady (s)
23.00 Războiul Hannei (dramă SUA 1988)

Marți 24 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
12.45 Maria (s)
13.30 Războiul Hannei (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

44)
22.10 Milady (s)
23.00 O aventură a dracului

de mare (dramă Anglia 1995)

Miercuri 25 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
13.45 O aventură a dracului de mare (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 45)
22.10 Milady (s)
23.00 Cercul de fier (f.a. SUA/Anglia 1978)

Joi 26 august
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Cercul de fier (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Stai Acasă!"
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 46)
22.10 Milady (s)
23.00 Perry Mason: O iubire pierdută (f. p. SUA 

1987)

Vineri 27 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Perry Mason: O iubire pierdută (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 47)
22.10 Milady (s)
23.00 Shane (w. SUA 1953) 

Luni 23 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.05 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous la Tele 7 (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.05 Secția la poliție (s, ep. 32)
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 24 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s, ep. 54)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 25 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Reporter Tele 7
22.30 Aventuri în aer liber
23.00 Lou Grant (s)

Joi 26 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.00 Lou Grant (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s, ep. 63)
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Vineri 27 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.10 Celebritate (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 îți mai aduci aminte, doamnă? (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Lumea fti „Clipa 2000”
23.20 Tentații 

Luni 23 august
10.00 Viziuni macabre (thriller SUA 1995)
11.45 Gașca (dramă SUA ’97)
13.30 Nu poți uita trecutul (dramă SUA 1996)
15.00 Coliziunea (dramă SUA 1997)
16.30 Doamna Winterbourne (co. romantică

SUA 1996)
18.15 Stargate (s)
19.00 Uimitoarele aventuri ale unui urs panda

(f.a. SUA 1995)
20.30 Crime la indigo (thriller SUA 1995)
22.30 Comedia răzbunării (co. SUA 1998)
0.00 Teoria conspirației (thriller SUA 1997)

Marți 24 august
10.00 Aventurile lui Huck Finn (f.a. SUA ’93)
11.45 Franklin (s)
12.15 Intrusul (dramă SUA 1995)
13.45 Inseparabilii (thriller SUA 1988)
15.45 Viața în sălbăticie (f.a. SUA 1987)
17.15 Comoara lui Curly

(dramă SUA 1994)
19.15 Aventuri pe mare (co.

SUA ’94)
20.30 A doua carte a junglei
f.a./copii SZA 1997)
22.00 Ucigaș virtual (SF SUA

1995)
23.45 Dentistul (horror SUA 1997)
1.15 Masca lui Dimitrios (f. suspans SUA 1944)

Miercuri 25 august
10.00 Focul din adâncuri (f.a. SUA 1997)
11.45 Cum ți-e scris (co. romantică SUA 

1994)
13.30 Sânge fierbinte (dramă Spania 1997)
15.15 Star Trek: Primul contact (SF SUA 

1996)
17.00 După 15 ani (co. Anglia 1997)
18.45 Dragoste nebună (dramă romantică 

SUA 1995)
20.30 Politicianul (thriller Anglia 1998)
22.15 Stargate (s)
23.00 Devon și Trent (dramă SUA 1997)
0.45 Invadatorul (SF SUA 1996)

Joi 26 august
10.00 Camionagiii spațiului (SF/co. SUA ’96)
11.30 Soluții extreme 

(thriller SUA 1996)
13.30 Prieten și dușman

(thriller SUA 1997)
15.15 Inamicul public (f.a.

SUA 1997)
17.00 Comoara din pod

(co. SUA '97)
18.30 între două lumi (SF

SUA 1997)
20.00 Foamea (s)
20.30 Evadare din Absolom (SF SUA 1994)
22.30 Rapsodie în roz (co. romantică SUA ’95)
0.00 Iubitul meu se însoară (co. SUA 1997)

13.30 Prieten 
dușman

Vineri 27 august
10.00 Un alt Karate Kid (f.a SUA 1994)
11.45 Cele două fețe ale dragostei (co. 

romantică SUA 1996)
13.45 Muntele văduvelor (dramă SUA 1994)
15.30 Nemesis (SF SUA 1993)
17.00 Phoenix (dramă SUA 1998)
18.45 Un zâmbet ca al tău (co. SUA ’97)
20.30 Lone Star (dramă SUA 1996)
22.45 Incognito (thriller SUA 1997)
0.30 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)
1.00 Michael Collins (dramă SUA/Irlanda 

1996)
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e Zenovia! Și la 
în cooperativă și 
Sub mâinile ei înflo- 
locul” - constata,

doua recoltă. Și florile! Și s- 
or făcut multe din ele. Și flo
rile! Mâine o să recoltez fa
solea și castraveții. Numai 
cartofii nu s-or făcut. A fost 
prea târziu când i-am pus a 
doua oară, că în luna mai 
ne-o dus valea grădina.

Florile Zenoviei de pe 
masa din piață îmbie, cu fru
musețea și parfumul lor, 
cumpărătorii. Bobocii de 
trandafiri, de multe soiuri

f
Cu mai bine de un de

ceniu și jumătate în urmă, 
de pe treptele Școlii gen. 
din Șoimuș admiram gră
dina de alături, de la casa 
cu nr. 253. Toate florile, toa
te zarzavaturile și legumele 
se întâlneau aici, etalându- 
și prospețimea, vigoarea, 
frumusețea. “Vrednică fe
meie 
câmp, 
acasă, 
rește
atunci, cu reală admirație, 
un cadru didactic. Am simțit 
nevoia să fac cunoscută 
grădina Zenoviei. Și am 
scris. Mai apoi, am întâlnit- 
o pe dna Zenovia Bălan în 
piața Devei, valorificând 
roadele muncii ei.

- Vă rog buchetul acesta 
de margarete galbene - 
am cerut duminica trecută 
în piața Devei. Când am ri
dicat privirea, am zărit din
colo de masa încărcată cu 
flori (gladiole, dalii, tran
dafiri, margarete, domni
șori) ochii senini ai dnei 
Zenovia. Dv. sunteți floră- 
reasa? Mă bucur să vă re
văd. Ce vă mai face... 
grădina?

- Ne-o luat-o apa. Tot 
ne-o luat Valea Boholtului - 
porumb, cartofi, zarzavaturi, 
flori, răspunde dna Zeno
via. Am pus iar, a doua 
oară. în nămol am pus a

Florile 
Zenoviei

(“Elisabeta”, “Superstar” 
etc.), mai poartă pe petalele 
gingașe rouă dimineții. Cei 
ce o cunosc pe Zenovia, o 
caută cu drag printre floră- 
rese. “Mă știu, cum să nu 
mă știe, că de 33 de ani vin 
la piață. Chiar azi am adus 
să arăt colegelor biletele cu 
care plăteam taxa mesei cu 
ani în urmă. Că n-au vrut să 
creadă. Uitați-vă bilet de 
1,50 lei. Acum masa e 5.000 
sau 10.000 de lei, după cum 
e valoarea mărfii. Autobuzul 
de la Șoimuș la Deva era 2 
lei, acum - 4.500 lei. Astea-s 
vremurile, ce să facem?! 
Muncim, că asta ne-a fost și

ne este viața. Altfel, cum? 
Că aduc și legume și zarza
vaturi să valorific pe piață. 
Da' tot florile sunt cele 
dintâi! Florile mele.”

“Florile mele” sunt pen
tru dna Zenovia și Dorina 
(fiica), și Ramona Farca (ne
poțica). Doamne, cu cât 
drag vorbește despre ele! 
Ramona își petrece vacan
țele în grădina și-n casa bu
nicii. “Și acum mi-a adus 
diploma să-mi arate că a în
cheiat cu bine clasa a Vl-a, 
la Școala gen. nr. 1 de aici, 
din Deva. Ziua mă ajută la 
lucru, în grădină și-n gospo
dărie, seara merge la “dis
cotecă” pe treptele școlii, cu 
alte 15-20 de fete. Cântă, 
joacă, se distrează între ele. 
Dar zilele trecute am lăsat-o 
să meargă și la discoteca 
adevărată, că au venit niște 
artiști și s-au luat vecinele de 
mine s-o las și s-o las. Și am 
lăsat-o, că-i fată cuminte, iar 
temele pentru vacanță și le- 
a făcut, că, altfel, n-o lăsam...

Și doamna Zenovia 
zâmbește, iar ochii-i senini 
îi înfrumusețează chipul. 
Chip ce se luminează ori de 
câte ori vorbește despre flo
rile pe care le cultivă, dar 
mai cu seamă despre cele 
ce împlinesc cu bucurii și 
izbânzi familia Zenoviei și a 
lui Dorin Bălan.

Lucia LICIU

■ Femeia 
'V Fecioara

(23 august - 22 septembrie)

Poate fi uneori foarte fru
moasă, având în general tră
sături fine, un ten curat și 
ochi de culoare închisă. Linia 
vestimentară ce o adoptă este 
cea clasică, fără extravagan
țe, simplă și cu tendințe spre 
sobrietate.

Ea păstrează trăsăturile 
generale ale zodiei, aplicate 
însă în contextul concret al 
feminității ei. Nu e o fire emo
țională, ba chiar pare adeseori 
rece și antipatică. Cine are 
răbdarea de a o cunoaște mai 
bine va aprecia simțul ei de 
ordine, de organizare în tot 
ceea ce face. Dacă îi poate 
îndura înclinațiile spre critică 
permanentă și adeseori spre 
bârfă, atunci totul e bine.

Sensibilă și modestă, re
zervată și timidă, ea poate apă
rea inițial ca tipul fecioarei în alb, 
castă și pură, dar să nu vă aș
teptați să se lase influențată 
necondiționat de dumneavoas
tră, căci pune o mare hotărâre 
în tot ceea ce face și devine 
adesea foarte încăpățânată.

Copiii săi vor fi îndoctrinați 
de la cele mai fragede vârste 
cu regulile și ideile de a fi me
reu curați, ordonați, sistematici 
și perseverenți. Contrar apa
rențelor de răceală sufleteas
că, mama “fecioară” poate fi 
foarte afectuoasă și capabilă 

^emansacrificiipentruei^^

Odinioară, 
r bebelușii erau 

H^^F'culcați în leagăne 
suspendate, balansate 

^ușor cu piciorul, în care se 
linișteau și dormeau mai 
bine. Astăzi, copilașii sunt 
culcați în pătuțuri imobile și 
cutia muzicală a înlocuit

stinctul dv matern vă îm- I 

pinge să-l luați în brațe și 
să-l legănați, nu ezitați s-o 
faceți. Puneți-I la pieptul dv 
și cântați-i un cântec liniș
titor. Nu puteți să-i faceți 
mai multă plăcere.

Nu doarme? Așezați-vă 
aproape de pat, puneți ușor 
o mână pe el și cântați în
cetișor, în ritmul respirației 
lui, apoi din ce în ce mai 
încet. Puteți chiar inventa

Leganați 
bebelușul
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cântecul de leagăn. Unii 
profesioniști afirmă că 
bebelușii nu trebuie luați 
mult în brațe, pentru a nu 
deveni capricioși. Azi ei nu 
mai sunt legănați. Ce 
păcat! Legănatul bebelu
șului instalat într-un 
șezlong îl ajută să 
dobândească o securitate 
interioară care este un bun 
prețios.

Ce idee despre lume 
poate avea un micuț care 
tocmai a venit pe lume? 
Aceea a unei lumi reci sau 
aceea a unei lumi pline de 
căldură, unde brațe primi
toare îi vin în ajutor.

Bebelușul are colici, 
accese de plâns pe care 
nu le înțelegeți? Dacă in-

cântece cu cuvinte care-l 
liniștesc: tata, mama, pre
numele lui etc.

Atenție! Nu veți reuși să 
creați copilului un climat 
liniștit, decât dacă sunteți 
calmă. Nu vă prefaceți că 
sunteți liniștită, dacă este 
ora trei dimineața și sunteți 
obosită. Micuțul este în le
gătură directă cu emoțiile dv 
reale: el nu va simți decât 
tensiunea dv interioară și 
nerăbdarea de a-l adormi. 
Dacă nu vă simțiți în stare să 
fiți afectuoasă și tandră, 
lăsați-l mai bine în patul lui, 
împreună cu cutia muzicală, 
decât să-i transmiteți un 
surplus de nervozitate.

(După “Bebelușul de la o 
zi la un an" de Anne Bacus)
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PASĂRE CU LAȘTE. Cea- I 
pa tocată mărunt se căleș
te împreună cu morcovi tă
iați rondele și ardei grași 
tăiați cubulețe. Se sting cu 
suc de roșii, apoi se adau
gă carnea de pasăre (cu
rățată și tranșată). Din fă
ină, ouă și puțină apă se 
face coca de laște (tăieței), 
se întinde și se taie pătră
țele; se fierb în apă cu sare, 
se scurg. Când carnea e 
fiartă pe jumătate în tocană 
se adaugă cartofii tăiați în 
sferturi și laștele. Câteva 
roșii tăiate în jumătăți (să nu 
fie prea mari) se așază dea
supra și se dă vasul la cup
tor să se rumenească mân
carea. Se servește caldă cu 
smântână și verdeață tocată 
deasupra. (Cantități: la 1 kg 
de carne de pui sunt nece
sare 150 ml ulei, 300 g cea
pă, 500 g morcovi, 1 I suc

| de roșii, 1 kg cartofi, 100 g 
ardei grași, 300 g făină, 3 
ouă, 300 g roșii, 2 legături de 
verdeață, 350 g smântână, 
sare după gust). Laștele pot 
fi înlocuite cu alte paste făi
noase fierte.

O SALATĂ DE FRUC
TE. Cantitățile sunt în funcție 
de persoane și de gust. Din 
fructele de sezon se reco
mandă piersicile, perele, 
miezul de pepene galben, 
strugurii. Se spală bine, se 
curăță (nu neapărat și de 
coajă), se taie cubulețe pri
mele trei, se adaugă boabe
le de struguri, o lămâie mică, 
tăiată felii fine și mici, se pre
sară cu zahăr (sau se pune 
miere), după gust, se stro
pesc cu rom sau un lichior 
aromat, eventual de casă. 
Dacă ea nu e servită copiilor 
i se adaugă un pahar de vin 
alb și se dă la rece. Se ser
vește simplă sau cu frișcă 
deasupra.
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Fotograful Fe amuză Câte Mării, atâtea pălării! 
Foto: Traian MÂNU

• Spre a împiedica geamurile să se aburească, frecați-le 
până se usucă cu unul dintre aceste amestecuri: 100g glicerina 
+ 100 g apă sau 100 g alcool + 10 g glicerină. Puteți utiliza în 
același scop aceste amestecuri și pentru lentilele ochelarilor.

• Dacă stropiți ceapa pe care o curățați, cu puțin oțet, nu 
veți mai „plânge” atunci când o tăiați.

• Gălbenușul de ou scoate petele de ulei de pe un covor de 
iută. După uscare, gălbenușul de ou se rade și se perie bine 
locul. Se spală apoi cu apă rece.

• Umbrela se usucă cu mânerul în jos, altfel umezeala se 
strânge și ruginește metalul carcasei.

• Aviz fumătorilor! Plantelor de apartament fumul de tutun 
le face rău, producându-le ca și omului o stare toxică.

• în grăsimea ce se așază la topit se pun 2-3 cepe și nu va 
mai prinde gust de rânced.

Grupaj de IIie LEAHU

i Cât timp ține educația? Atâta timp cât ține viața. 
(J. Michelet)

i Fără bunele maniere societatea omenească este 
intolerabilă și imposibilă. (B. Shaw)

d Considerația pentru alții ne orânduiește purtarea. 
(Goethe)

d De la o vreme rodește în sufletul tău numai ce ai lăsat în 
sufletele altora. (N. lorga)

i Nu cunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. 
(Beethoven)

i Trebuie să te stimezi ca să te stimeze ceilalți. (Diderot)
4 Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. 

(L. Blaga)
d Doar o viață trăită pentru alții este o viață care merită a fi 

trăită. (A. Enstein)
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Sterilitatea la femei poate 
avea mai multe cauze (boli). ■ recomandă băi reci de șezut și 
Tratarea lor poate aduce după 
ea și bucuria de a fi mamă 
celor ce-și doresc și se chi- 
nuie mult în acest sens. Pe 
lângă tratamentele medicinei 
alopate și curele balneare la 
Sovata, Amara sau Mangalia, 
femeile ar trebui să știe că 
există și remedii naturiste care 
asociate celorlalte pot duce la 
rezultatul dorit. Celor ce do-

resc să scape de sterilitate li se

o alimentație foarte bogată în

Remedii 
naturiste

legume (mai ales praz) și fructe. 
Valori benefice în acest scop au 
grâul (eventual încolțit) și ovă
zul. De asemenea, este reco
mandată infuzia de salvie (20 g

de fructe și flori la 1 I de apă), 
câte 2 căni pe zi. încă un lucru 
trebuie reținut (și care e valabil 
pentru toți cei ce optează pen

tru remedii naturiste): durata 
unei asemenea cure este mult 
mai lungă (de săptămâni sau 
luni de zile) față de trata
mentele cu medicamente de 
sinteză chimică. Aceleași in
dicații sunt valabile și pentru 
combaterea sterilității mas
culine.

O întrebare
O cititoare fidelă a ziarului 

nostru ne-a rugat să elucidăm 
următoarea problemă: în cazul 
proprietarilor de apartamente 
care au și garaje, care este 
cota de participare a acestora 
la costurile schimbării acope
rișului? Sunt mai mari sau 
aceleași?

La Primăria Deva, unde am 
apelat pentru a afla răspunsul, 
dna Lucreția Suciu ne-a spus: 
"în funcție de suprafața loca-

tivă pe care o are fiecare”, tri- 
mițându-ne la Hotărârea de 
Guvern nr. 446 / 97, care 
aprobă metodologia de apli
care a Legii 114/96 (Articolul 
57, capitolul 5). Prin suprafața 
locativă se înțeleg și garajele, 
în opinia dumneaei. Din păcate 
legea dă posibilitatea unor in
terpretări diferite, locatarii fiind 
cei care trebuie să ajungă la o 
înțelegere convenabilă pentru 
ei.

Concluzia la care au 
ajuns unii specialiști en
glezi - psihologi și sociologi 
- îi va surprinde în primul 
rând pe bărbați. Ei au des
coperit că în lumea moder
nă, plină de frământări și 
complicații, în posturile de 
conducere sunt mai efici
ente femeile. Dar nu femeile 
tupeiste, care deși au ajuns 
în fruntea ierarhiei n-au 
prea multe șanse să-și păs
treze supremația. Stilul 
“macho”, apărut din

tendința de a imita compor
tamentul dur, chiar agresiv al 
bărbaților șefi, nu le 
“prinde” pe femei. Cele care-l 
adoptă nu se bucură de apre
ciere din partea superiorilor 
și cu atât mai puțin din cea a 
subalternilor. Dacă vor să fie 
într-adevăr apreciate, femeile 
trebuie să-și păstreze femi
nitatea chiar și atunci când 
sunt șefe. Comportamentul 
blând și tolerant, fără a fi 
însă lipsit de responsabilitate 
și fermitate, un temperament

vesel și simpatic, o atitudine 
chiar mămoasă, este - după 
părerea specialiștilor en
glezi - rețeta reușitei pen
tru femeile “conducătoare”. 
Deci, cele care vor să fie 
șefe bune să renunțe la 
agresivitate în favoarea di
plomației și răbdării și vor 
avea succes, în primul rând 
printre reprezentanții se
xului opus. Căci feminitatea 
este arma noastră secretă, 
indiferent de situația în care 
ne aflăm.
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CUMPĂRĂRI

‘ Vând teren intravilan, 5oo 
mp la șoseaua națională 
Ribița. Tel. 650493. (3375)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, posibilități 
pentru privatizare, plus teren 
aferent pentru construcție, 
21 mp, cu taxele fiscale 
achitate la zi, zonă favorabilă, 
preț negociabil. Tel. 622604. 
(6812)

• Vând cabană tip res
taurant, demontabilă, sat 
Vorța, 50 mp, zonă defa
vorizată. Informații tel. 464, 
Ilia. (6817) ________

• Vând casă, grădină, 
anexe, sat Săliște nr. 148, 
comuna Băița. Tel. Deva, 
625745,094/771560. (6825)

• Vând casă Orăștie, str. 
Morii nr. 1, posibilități priva
tizare. Tel. 094/515452. 
(8245)

• Vând apartament două 
camere, etaj 2, bl. 12, ap. 10, 
str. M. Eminescu, Deva. Tel. 
065/169263 sau 065/ 
166027. (6836)

• Vând casă pentru priva
tizare pe str. Buituri, nr. 28, 
30.000.000 lei, negociabil. 
Informații satul Sântămăria 
de Piatră, nr. 70, orașul 
Călan. (7064)

• Vând urgent Raba izo
termă, 85 milioane lei. Telefon 
730302. (6679)

• Vând microbuz Merce
des 207 Diesel, 16 locuri, 
Ford Tranzit, 9 locuri, înma
triculate, cu C. I., preț 5500 
DM, respectiv 2500 DM. 
Deva, str. Horea nr. 92. (6826

•Vând camion IFA W 50, 
capacitate 5 tone, preț 5800 
DM, negociabil. Tel. 217742 
sau 094/611424. (6521)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1986 și grajd CAP. 
Tel. 092/788876. (8249)

• Vând VW Golf I, motor 
defect, 1500 DM, negociabil. 
Tel. 723080. (8196)

• Vând Ford Granada 
2300, stare bună, pentru 
piese de rezervă. Tel. 092/ 
395130,092/989901. (6831)

• Cumpăr camionetă ARO 
320 fără motor și cutie sau 
șasiu. Tel. 234471 zilnic 
până la ora 15. (6827)

• Vând tractor 15 CP, por
nire electromotor. Informații 
Nădăștia de Jos, nr. 58. (8189)

• Vând VW Transporter 
Diesel, înmatriculat și Ford 
Escort XR31 înscris. Infor
mații, tel. 094/616663 sau 
213222. (6835)

• Vând Dacia papuc, an 
fabricație 1998. Tel. 242266 
după ora 20. (6823)

• Vând autoturism Opel 
Ascona pentru dezmem
brare, funcționabil. Tel. 
242626. (4247)

• Vând urgent Dacia 1310 
break, fabricație 1989, adusă 
din Ungaria, are C.I., numere 
noi, stare excepțională și 
aparat de taxat Telco cu 
protecție, pentru taximetrie, 
stație emisie - recepție cu 
antenă. Informații la tel. 
715952 după ora 16. (8195)

• Asociația V.A.A.D. 
vinde parchet de fag, preț 
între 60.000-120.000 lei/ 
mp. Telefon 711398. (8173)

• Vând cameră frigorifică, 
case de marcat și cumpăr 
țiglă veche. Telefon 092/ 
260066. (6816)

• Vând piese noi de elec
tromotor și alternator: relee, 
diode, statoare, benedixuri, 
bucșe, perii rotoare pentru 
mașini străine. Tel. 057 / 
274505,092/257429. (6813)

• Vând societate comer
cială în nume colectiv, acte 
la zi, foarte convenabil. Tel. 
646129. (8239)

• Vând cuptor (pe moto
rină, gaz), două malaxoare, 
plus diferite utilaje panificație, 
prețuri acceptabile. Tel. 094/ 
597784. (8244)

• Vând pui Rottweiler cu 
pedigree, carnet sănătate, 
din femelă cu părinți cam
pioni. Tel. 058/815450, 094/ 
604870. (6527)

•Termoprofil S.R.L.; prin 
depozitul din Deva, comer
cializează tavan suspendat 
Donn, cărămizi de sticlă, 
vată minerală TEL, gips car
ton cu toate accesoriile 
pentru mansarde, tavane 
suspendate, pereți compar
timentare, ferestre și uși din 
PVC. Tel. 054/625110,0Ș2/ 
740048. (8249)

• Vând calculatoare Cyrix 
și 486, monitoare second 
hand. Reducere la număr de 
bucăți. Tel. 211512, 092/ 
737813. (6814)

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

-* - •> jjfc 
ÎNCHIRIERI

• închiriez casă, gaz me
tan. Vând Dacia papuc, 
37.000 km. Tel. 212188. 
(6828)

ervjcîțSP
• Locuri de muncă pentru 

toate persoanele fără ocu
pație (elevi, studenți, șomeri). 
Salarii, 300 dolari/lună. 
Pentru programări sunați la 
621446,094/280444. (6807)

• S.C. Gef Facilities 
S.R.L. angajează agent 
vânzări pentru municipiul 
Hunedoara. Relații la tel. 
230930. (6520)

• Caut femeie pentru îngri
jirea unui copil sugar mic, 
internă, pricepută, preferabil 
fost cadru medical pediatru. 
Ofer condiții și salarizare 
foarte bună. Informații la tel. 
218613 sau 212585. (6826)

• Execut zugrăveli în lavabil 
la cele mai mici prețuri. Tel. 
227856. (6529)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă aparți
nând Asociației familiale 
Cama, Hunedoara. Se de
clară nulă. (8194)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Dumitrache Gheor- 
ghe. Se declară nul. (8197)

• Salariații Sucursalei 
Bankcoop Deva cu nemăr
ginită durere în suflet aduc 
un ultim omagiu fostei cole
ge de serviciu

IOANA ARSENIE
Transmitem familiei îndo

liate sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să o odihnească. 
(6530)___________________

• Cornelia Lazăr și Sîna 
Ana transmit sincere con
doleanțe familiei loan 
Dumitru Arsenie și regretă 
din tot sufletul decesul 
minunatei colege și prietene

IOANA ARSENIE
(6531)

• Procurorii din județul 
Hunedoara sunt alături de 
dl. col. loan Arsenie, la 
marea durere cauzată de 
moartea soției sale

IOANA ARSENIE
și transmit sincere condo
leanțe familiei îndoliate. 
(6714)

"Patria” - Deva: Mesaj de 
departe (20-23); După plată și 
răsplată (24-26);
"Flacăra” - Hunedoara: La 
cină cu un gogoman (20-23); 
Mesaj de departe (24-26);
"Parâng” - Petroșani: Pa
siune periculoasă (20-23); La 
cină cu un gogoman (24-26);
"Cultural” - Lupeni: Ce vrăji 
mai fac fetele (20-22);

"Dacia” - Hațeg: Sărutul 
"dulce" al răzbunării (20-23); 
Lautrec - Artistul cabaretului 
(24-26);
"Zarand” - Brad: Ed. TV (20-
23); N-am uitat ce-ai făcut astă 
vară (24-26);
"Patria” - Orăștie: Banii vor
besc (20-23); Good Will Hunting 
(24-26);
"Luceafărul” - Vulcan: Impact 
nimicitor (20-22);
"Lumina” - lila: Băiatul cu apa 
rece (20-22).

SC “ARDEALUL” SA
Deva, Piața Victoriei, nr.8

ANGAJEAZĂ CONTABIL ȘEF
Condiții: studii de specialitate, vechime in domeniu. 
Curriculum vitae se va depune la sediul societății, 

. Piața Victoriei, nr.8, până la data de 31 august a.c.
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 

219540 sau 094-693125.

SC HIDRO TERM TRAMS SA
cu sediul In nrațul Călan 

str. Furnalistului nr. 25, jud. Hunedoara 
anunță ORGANIZAREA

CONCURSULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 49/ 1999 ți a Normelor Metod
ologice aprobate prin HG nr. 364/ 1999 completate cu dispozițiile 
referitoare la administratori cuprinse în Legea nr. 31/ 1990 republicată.

Ofertanfii, persoane fizice sau juridice, vor depune în plic sigilat 
până la data de 18.09.1999, ora 12,00, la sediul societății, documentele 
de participare la concursul de selecție prevăzute la art. 9, 10, 11 și 13 
lit. a), b) și d) din HG 364/ 1999 împreună cu oferta ce va cuprinde 
propunerile prevăzute la art. 13, lit. c) și e) din HG 364/ 1999, cu 
mențiunea "Pentru comisia de selecție a administratorilor la SC HIDRO - 
TERM-TRANS SA Călan.

Societatea Comercială pune la dispoziția candidaților documentele 
prevăzute la art. 8 din HG 364/ 1999, începând cu data de 20.08.1999 
zilnic între orele 9 și 12.

Verificarea ofertelor, evaluarea propunerilor inclusiv pe bază de 
interviu, punctarea ofertelor conform grilei de evaluare și ierarhizarea 
ofertelor va avea loc în data de 27.09.1999, ora 10,00, la sediul SC 
HIDRO-TERM-TRANS SA Călan.

Comunicarea în scris a rezultatelor selecției tuturor ofertanților se va 
face până în data de 3.10.1999.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 054 - 211089 sau 
214503, FPS DT Hunedoara și 054 - 730160, SC HIDRO - TERM - TRANS 
SA Călan.—---------- -——----- ~-------

ÎNTÂMPINĂÎNCEPIREflSCOLII!
AIAK NI s.r.l. Hațeg 

4j®'z DISTRIBUȚII 5| en-gross

peste 200 sortimente de papetârie
Și RECHIZITE ȘCOLARE

T 1R pahare, tacâmuri și farfurii plastic, 
IL Jll de unică folosință; celofan

jucării și articole de plajă

baterii și lanterne

CONTACTAfl-NE la telefoanele:
054/777442; 094/667442;
094/862332; și vom răspunde

LA TIMP comenzilor D-voastră I

SC "TERMOELECTRICA" SA 
București

Sucursala ELECTROCENTRALE DEVA
Cu sediul în localitatea Mintia, str. Șantierului, nr.l

Valorifică prin LICITAȚIE PUBLICĂ 
DESCHISĂ CU STRIGARE următoarele tipuri de 
DEȘEURI:

0 deșeuri metalice feroase;
♦ deșeuri metalice neferoase;
+ deșeuri nemetalice.
Licitația va avea loc în data de 08.09.1999, ora 

10, la sediul SE Deva.
Listele cu prețul de pornire și caietul de sarcini se 

pot procura de la Biroul Depozite Contracte Vânzări, 
tel. 211150, interior* 135. Pentru materialele 
neadjudecate se organizează licitație în data de 
22.09.1999 și 06.10.1999, ora 10.

SC “UNIREA PRESS” Alba lulia
VINDE EN GROS Șl EN DETAIL, din producție 

proprie, la cele mai mici prețuri, caiete școlare 
și caiete studențești.

Informații la telefon 058-812464

SC AVICOLĂ DEVA • 
MINTIA

Pentru clienții și consumatorii din județul 
Hunedoara vinde - de la Abatorul din 
Șoimuș - Bălata - carne de pui calitatea I la 
prețul de 19.000 lei/ kg.

Organizație ApR la Călan
Marți, s-a constituit în orașul Călan organizația 

locală ApR. Președinte a fost ales domnul Zau loan.

SC “PREMAGRAN” SRL
Cu sediul în Simeria, str. Biscaria, nr.1

ANGAJEAZĂ MUNCITORI NECALI- 
FICATI, bărbați, vârsta maximă 30 de 
ani. Jnterviul în data de 23 august 
a.c., ora 15, la sediul societății.

SC “AGROPALOMA” SA SIMERIA
organizează

“CONCURS DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII” 
în conformitate cu Normele Metodologice privind înche

ierea contractelor de administrare prin HG 364 /1999 și 
publicate în Monitorul Oficial nr. 213/ 14.05.1999, partea I, se 
solicită oferte de participare la concursul de selecție a 
administratorului societății.

CRITERII DE SELECȚIE: 1. Aptitudini legate de procesul 
decizional, cunoștințe în domeniul relațiilor economice 
internaționale (testul se susține la Universitatea abilitată); 2. 
Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul 
administrării și/ sau experiență de conducere într-o societate 
comercială sau regie autonomă; 3. Elaborarea unor propuneri 
de: restructurare, relansare economică, ocupare și formare a 
forței de muncă, precum și de privatizare a societății comer
ciale “AGROPALOMA” SA, având la bază indicatorii de 
referință, obiectivele și criteriile de performanță; 4. Pregă
tirea de specialitate și experiența acumulată în activitatea de 
conducere; 5. Elaborarea unor propuneri de strategii de 
dezvoltare a societății comerciale. Candidații vor depune la 
sediul societății din Simeria, str. 1 Decembrie, nr. 2, jud. 
Hunedoara, până la data de 20.09.1999 în plic sigilat: - 
documente care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 
obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la art. 9 art. 13 
lit. a), b) și d) sau, după caz, la art. 10; - ofertă cuprinzând 
propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și e) din Normele 
Metodologice.

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Meto
dologice vor fi puse la dispoziția candidaților pentru con
sultare, la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8- 
12, în baza unui acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 22.09.1999, ora 11,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la tel. 054/ 262035.
Comisia de selecție
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în Retezat durerea se stinge greu
Pentru a mai atenua pe 

cât posibil nenorocirea și du
rerea care s-au abătut nu cu 
multă vreme în urmă asupra 
oamenilor din zona Rîu 
Mare-Retezat - European 
Drinks și Fundația Light Into 
Europe au inițiat în ultimele 
zile o acțiune de caritate în 
sprijinul celor aflați la necaz.

Cu acest prilej am fost 
din nou prezenți sub bara
jul din Retezat, acolo unde 
au murit oameni, acolo un
de urmele dezastrului sunt 
încă adânci. Fie săpate în 
stânca muntelui, ori în gân
dul și sufletul celor ce au 
avut de pătimit.

Pentru cei din Retezat 
durerea se stinge greu. Unii 
și-au pierdut copiii, alții 
frații, surorile, prietenii. In 
câteva minute, agoniseala 
de o viață a fost spulberată 
de ape. Desigur, este greu 
să ajungi la sufletul acestor 
oameni, dar totuși se 

încearcă. Iar European 
Drinks și Fundația Light Into 
Europe încearcă acest lucru.

"Este una din acțiunile 
de caritate pe care firma noas
tră le-a organizat în ultima 
vreme - ne-a precizat dna 
Maria Pomshmm, reprezen
tantul European Drinks. A 
mai fost de față Vasile 
Andrei, directorul regional al 
"Grupului Transilvania”.

A fost pentru prima dată 
când ajutoarele au ajuns direct 
în posesia celor afectați de de
zastru. Listele s-au făcut de pe 
evidențele SC "Energocon- 
strucția” SA. Nu după alte cri
terii, tocmai pentru a elimina 
discuțiile și suspiciunile create 
cu alte ocazii de acest gen.

De fapt, a fost o chestiune 
mai meticuloasă, pentru că 
s-au calculat necesitățile pe 
fiecare familie, în funcție de 
numărul membrilor. Pachetele 
s-au distribuit după caracte
risticile fiecărei familii.

"Am considerat că este 
mai corect ca distribuția aju
toarelor să le facem direct - 
mai spunea dl. Vasile Andrei. 
Au fost tot felul de povești în 
legătură cu ajutoarele pri
mite în această zonă. Or, noi 
încercăm să le eliminăm.”

Dincolo de toate acestea, 
trebuie s-o spunem, chiar 
dacă ne repetăm, durerea 
este încă mare în Retezat. 
Chiar în ziua prezenței 
noastre două femei 
îndoliate își luau adio de la 
colonie. Zeci de ani au trăit 
aici alături de soți. Acum 
bărbații lor sunt morți. I-a 
ucis puhoiul. Nu mai au ce 
face în colonie.

Și-au plecat demne, cu 
durerea doar de ele cunos
cută. După o viață trăită pe 
șantiere, au plecat cu o 
plasă în mână.

Pentru o mână de ajutor 
oameni de suflet mai există.

Valentin NEAGU

/------------------------------------ \

A început 
sesiunea a doua a 

Bacalaureatului
Ieri, 18 august, a înce

put sesiunea a doua a 
Bacalaureatului. în județul 
noștru s-au organizat trei 
secții - la Deva, Hune
doara și Petroșani - unde 
candidații care n-au pro
movat Bacalaureatul în 
prima sesiune îl susțin 
acum. Din cei 840 de ab
solvenți de liceu căzuți în 
această vară s-au înscris 
la examene doar în jur de 
750. Se presupune că cei
lalți au renunțat din pricina 
taxei percepute în sesiu
nea a doua. Ei, cât și 
ceilalți absolvenți, din anii 
anteriori (legea nu îi mai 
limitează acum la trei 
încercări, un candidat pu
tând susține Bacalaureatul 
de câte ori vrea, până îl 
promovează), vor da 
examenul în vara viitoare 
când nu mai trebuie plătită 
taxă.

între cei care dau 
acum Bacalaureatul sunt 
foarte puțini candidați 
care au de susținut și lim
bă maternă, iar pe motive 
religioase nu s-a înregis
trat nici un caz de amâ
nare. (V.ROMAN)

Școli distruse de bombardamentele NATO în Kosovo
Aproape 400 de unități de 

învățământ au fost distruse sau 
avariate în Kosovo, înainte și în 
timpul bombardamentelor NATO, 
iar alte 242 au fost afectate de 
raidurile aeriene ale NATO în 
Serbia centrală, a anunțat 
Fondul Națiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF), citat de AFP.

S-a aprobat noua listă de 
manuale pentru clasa a IX-a
Ministerul Educației Națio

nale (MEN) a aprobat noua listă 
de manuale pentru clasa a IX-a.

Elevii trebuie să cumpere 
numai manuale publicate de 
editurile care au câștigat lici
tația: pentru Matematică - Edi
tura Didactică și Pedagogică, 
Teora și AII; pentru Geografie - 
Ed. Didactică și Pedagogică și 
AII; pentru Chimie - AII; pentru 
Logică și argumentare - Hu- 
manitas, AII și Teora; pentru 
Fizică - Ed. Didactică și Peda
gogică și Ed.Niculescu; pentru 
Limba română - Humanitas, AII 
și Univers; pentru Limba fran
ceză - Sigma și Teora; pentru 
Limba germană - AII; pentru 
Educație Muzicală - Teora; 
pentru Istorie - AII; pentru

Finanțarea programelor de 
sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va prelua, începând 
cu data de 1 octombrie a.c., finanțarea programelor naționale de 
sănătate, în valoare de peste 3.000 de miliarde de lei, excepție 
făcând cele de prevenție, care vor fi suportate în continuare din 
bugetul Ministerului Sănătății (MS), a declarat agenției MEDIAFAX, 
Călin Alexandru consilier ministerial.

După evaluarea costurilor necesare celor 31 de programe de 
sănătate, experții MS au solicitat Ministerului Finanțelor să aloce 
3.351 de miliarde de lei, dar au primit numai 1.241 de miliarde, 
sumă din care nu au putut acoperi tratamentele necesare în 
bolile cronice, respectiv cancer, diabet, TBC etc.

Președintele CNASS, Alexandru Ciocîlteu, și secretarul de 
stat din MS, Irinel Popescu, s-au întâlnit pentru a stabili moda
litatea de finanțare a programelor de sănătate. Astfel, cu banii 
primiți de la buget vor fi finanțate programele de prevenție, 
vaccinările și transfuziile, iar CNASS va asigura fondurile pentru 
asigurarea medicamentelor necesare tratării bolilor cronice.

Cele 389 de clădiri inspec
tate în Kosovo reprezintă 45 la 
sută din totalul unităților școlare 
din provincie, se arată într-un 
studiu al organizației, elaborat în 
luna iulie.

Dintre toate instituțiile școlare 
distruse în cele 18 luni de tensiuni 
și confruntări ce au avut loc în 

Limba rusă - Ed. Didactică și 
Pedagogică; pentru Biologie - 
AII; pentru Informatică - AII; 
pentru Tehnologia informației și 
informatică/ Tehnologii asistate 
de calculator - AII și Teora; 
pentru Limba engleză - Ed. Di
dactică și Pedagogică, Oxford 
University Press și Longman.

Elevii claselor a IX-a vor 
studia, în anul școlar 1999- 
2000, pentru prima dată în is
toria învățământului românesc, 
după manuale alternative, în
tocmite conform noilor planuri 
și programe adoptate de MEN, 
și care vor fi alese de către 
profesori.

Manualele urmează să 
apară pe piață înainte de 20 
septembrie.

Kosovo, doar două aparțineau 
învățământului secundar, restul 
fiind școli primare.

Un studiu separat al 
UNICEF arată că 242 de unități 
școlare au fost avariate sau 
distruse, în primăvara acestui 
an, de bombardamentele 
NATO asupra Serbiei centrale.

“Uși deschise” la ședința 
Consiliului local Deva

Deși anunțată drept o "șe
dință cu ușile închise" (exis
tând în acest sens o hotărâre 
a Consiliului local), ședința 
ordinară a Consiliului local al 
municipiului Deva, din data de 
17 august a.c., a fost totuși 
una cu ușile deschise. Proiec
tele de hotărâri care se aflau 
pe ordinea de zi au fost inițial 
considerate prea "delicate” 
pentru urechile jurnaliștilor. 
Dându-și seama de gafa pe 
care au făcut-o și înțelegând 
că nu se pot ține secrete anu
mite prbbleme de interes ge
neral, consilierii deveni au de
cis marți că ședința va fi 
publică.

Pe ordinea de zi s-au aflat 
13 proiecte de hotărâri, dintre 
care amintim proiectele referi
toare la completarea statutului 
SC Apaterm SA, SC Urban 
Construct SA și SC Salubritate 
SA, precum și proiectele de 
hotărâri referitoare la organi
zarea concursurilor de selec
ție ale administratorilor celor 
trei societăți comerciale. De 
asemenea, pe ordinea de zi s-a 
aflat și proiectul de hotărâre 
privind aprobarea alocării de la 
bugetul local a sumei de 2,6 
milioane de lei, reprezentând 
onorariul cuvenit expertului 
Laureana Corobea pentru 
efectuarea expertizei contabile 
în cauza ce formează obiectul 

Dosarului nr. 20/1990, pe rolul 
Colegiului jurisdictional al Ca
merei de Conturi Hunedoara.

Primele și cele mai importan
te proiecte de pe ordinea de zi 
au fost și obiectul unor dispute 
aprinse între consilieri. Dl primar 
Mircia Muntean a afirmat că nu 
se mai poate obstrucționa pe 
diverse motive privatizarea ce
lor trei societăți comerciale afla
te în subordinea Consiliului local. 
Soluția pentru eficientizarea ac
tivității acestora nu este schim
barea directorilor, ci privatizarea 
și instituirea unui sistem con- 
curențial care să conducă spre 
o creștere din punctul de vedere 
al serviciilor oferite. în acest 
context dl loan Petru Albu, se
cretarul Primăriei municipiului 
Deva, a afirmat că documentele 
referitoare la procesul de priva
tizare ale societăților în cauză 
nu sunt complete, ele necesitând 
o analiză mai detaliată. Acesta 
este și motivul pentru care, cel 
puțin pentru moment, dl Albu a 
afirmat că nu-și va da acordul 
pentru demararea acțiunilor 
respective.

Dl consilier Gheorghe Nițes- 
cu a afirmat că proiectele de 
hotărâri în cauză trebuiau să fie 
discutate în ședința extraordi
nară a Consiliului local, desti
nată special acestor probleme, 
lucru care nu s-a întâmplat da
torită absenței inițiatorului acelor 

proiecte, respectiv primarul Mir
cia Muntean. Pentru acest motiv 
dl Nițescu a făcut mai multe afir
mații la adresa primarului Mun
tean, afirmații considerate de 
către acesta drept "jignitoare”. 
"Nu mai permit acestui domn 
consilier să spună la adresa 
mea cuvinte jignitoare, a afirmat 
dl Muntean; eu îl respect și dacă 
dl Nițescu mai folosește cuvinte 
jignitoare la adresa mea și în
cepe fiecare ședință de consiliu 
cu atacuri virulente la adresa 
mea o să-i demonstrez că eu nu 
am venit nici să-l înjur, nici să 
afirm că ăsta este, ăsta face. Eu 
nu l-am întrebat de ce a plecat în 
concediu și când a venit din 
concediu. Nu i-am verificat ac
tele firmei, dar dacă va fi cazul o 
voi face, pentru a-i dovedi cine 
sunt.” Dl Nițescu a ripostat, afir
mând că el nu are nimic personal 
cu dl primar Muntean și că îl 
respectă la fel de mult ca și 
primarul pe el. Cert este că nu
mai intervenția președintelui de 
ședință a dezamorsat situația, 
spiritele rămânând însă în con
tinuare extrem de încinse.

De-abia după mai bine de o 
oră de discuții s-a reușit în cele 
din urmă să se treacă la anali
zarea ordinii de zi. în afara pro
iectelor de hotărâri deja amintite, 
pe ordinea de zi s-a aflat și ra
portul privind execuția bugetului 
pe primul semestru al anului 

1999. Raportul precizează că 
bugetul Consiliului local Deva a 
fost realizat în proporție de 
80,9%, adică față de 4,16 mili
arde s-au realizat doar 3,37 
miliarde. Din totalul veniturilor 
realizate 900 milioane repre
zintă veniturile cu destinație 
specială, venituri din care s-a 
cheltuit cu destinație specială 
doar suma de 18 milioane.

Veniturile din fondul pen
tru drumurile publice au fost 
încasate în proporție de 
42,8%, în timp ce veniturile 
din fondul pentru locuințe în 
cuantum de 128,16%. Veni
turile din donații și sponsori
zări încasate s-au realizat 
doar în proporție de 74,3%, 
față de prognoza făcută. 
Cheltuielile bugetare efectu
ate în primul trimestru se 
ridică la 2,8 mid. lei, adică 
68,3% față de veniturile pre
văzute. în ceea ce privește 
întreținerea grădinilor și a 
parcurilor publice cheltuielile 
s-au realizat în proporție de 
66,9%. Subvenția pentru 
energia termică livrată popu
lației prevedea 800 mii. lei, 
dar s-a realizat în proporție 
de 102,3%, adică 818 mili
oane lei, în condițiile în care 
plățile din bugetul local sunt 
realizate în proporție de 
68,3%. »

Andrei NiSTOR

în urma unui cutremur devastator

Cel puțin 2.164 de persoane 
și-au pierdut viața

Aproximativ 2.164 de per
soane au fost ucise și cel pu
țin alte 13.179 rănite în urma 
devastatorului seism care a 
zguduit, în noaptea de luni spre 
marți, nord-vestul Turciei, po
trivit unui nou bilanț provizoriu, 
anunțat de centrul de criză al 
Guvernului turc, citat de AFP.

Bilanțul, stabilit la ora 05.05 
locală (02.05 GMT) de res
pectivul centru, făcea referire 
la 2.138 de morți și 13.138 de 
răniți. întreaga regiune a fost 
declarată zonă sinistrată de 
către Guvern, cu ocazia unei 
reuniuni de criză a Execu
tivului.

Cutremurul, cu o intensi
tate de 6,7 grade pe scara 
Richter, a surprins milioane de 
turci în plină noapte. El s-a de
clanșat marți la ora 03.02 lo
cală (00.02 GMT) și a durat 45 
de secunde. Epicentrul său a 
fost situat la Izmit, pe litoralul 
Mării Marmara, la 150 de kilo
metri est de Istanbul. Cutremu
rul inițial a fost urmat de 300 
de replici, dintre care cel puțin 
30 au avut intensități de peste 
5 grade pe scara Richter.

Centrul industrial Izmit a 
fost cel mai afectat, aici înre- 
gistrându-se 844 de morți și 
2.897 de răniți, iar în satele 
vecine, cum ar fi Yalova, s-au 
înregistrat 229 de morți și 1.431 
de răniți, iar la Sakarya, 560 de 
morți și 2.600 de răniți.

Focul care s-a declanșat la 
rafinăria din Izmit, de unde în
treg personalul a fost evacuat, 
nu a putut fi stins în întregime și 
amenință acum întreg orașul, 
potrivit autorităților locale, citate 
de agenția turcă Anatolia.

Din întreaga lume au început 
să sosească echipe de inter
venție și ajutoare, primele fiind 
din Israel și Franța, care parti
cipă la operațiunile de stingere a 
incendiului de la rafinărie.

La Istanbul, oraș care are 
10 milioane de locuitori, 276 de 
persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 4.000 au fost rănite, 
potrivit unui bilanț încă provi
zoriu al victimelor.

Mii de locuitori din orașele 
afectate de seism și-au petre
cut din nou noaptea pe străzi 
sau în parcuri, de teama unor 
noi seisme puternice. La Istan
bul, pe malurile Bosforului, au 
fost instalate corturi, pentru 
sinistrați.

Un nou-născut în vârstă 
de patru luni a fost salvat și 
este teafăr, după ce a fost 
scos de sub dărâmături, la 24 
de ore de la producerea seis
mului, în urma prăbușirii imo
bilului în care se afla.

Spitalele din Ankara au luat 
măsuri speciale pentru a face 
față afluxului de răniți, în special 
al celor din Golcuk, mic oraș de 
pe litoralul Mării Marmara, grav 
afectat de seism.


