
VREMEA
Vremea va fi în general 

instabilă șl se va răci ușor. 
Cerul va fi temporar noros 
și vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descăr
cări electrice și de Inten
sificări de vânt, care în zona 
de munte pot atinge canti
tăți însemnate. Tempe
raturile maxime vor fi 
cuprinse între 26 șl 36 de 
grade, iar cele minime între 
10 și 20 de grade Celsius.

Telefonia digitală e o realitate I 
I
I

81 WEST BANK 
deva, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 

ACORDl DOBÂNZI ATRACTIVE 
IA DEPOZITELE ÎN IEI

- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 

58% /an 
prin capitalizare - 77%/an 

x la 90 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 75%/an 
- PEBSOANELOB JURIDICE

X la 7 zile - 42% /an 
X la 15 zile - 45% /an

r —— — — •
I La Balșa
I
I
; Telefonul cu manivelă, ca emblemă a înapoierii
■ tehnologice în telecomunicații, mă urmărește în aproape toate 
1 documentările pe care le fac în mediul rural. în majoritatea 
I comunelor hunedorene, telefonia e un mare “or’, accederea 
| la un post telefonic fiind pentru un locuitor de rând aproape
■ imposibilă.

De aceea prezența telefoniei digitale la Balșa a fost o 
l deosebită surpriză pentru mine. După ce în 1998, vechea 
| centrală telefonică "cu fișe" a fost înlocuită de un "pentomaf’,
■ ce putea asigura legături automate doar între posturile 
* telefonice din comună, din luna mai a.c. la Balșa funcționează 
I o centrală telefonică digitală. Din cele declarate de dl Dorel

Cazan, electromecanic la Agenția comercială | 
ROMTELECOM Balșa, noua dotare permite alocarea a 100 . 
de posturi telefonice cu ieșire în țară și străinătate. Momentan, ■ 
în centrul de comună, există 54 de abonați. Deși s-ar mai I 
putea aloca numere la Balșa, taxa de conectare, ce trece de | 
Jumătate de milion de lei, îi descurajează pe oameni în a-și ■ 
instala telefon. Există însă cereri din satele aparținătoare, ! 
Poiana, Poienița, Almașu Mic de Munte, Ardeu, Voia și Mada. I 
Din cele declarate de interlocutor, am reținut că până la | 
finele acestui an, ca urmare a unor lucrări de infrastructură, ■ 
telefonia digitală va fi disponibilă șl în aceste localități ! 
aparținând de comuna Balșa. (A.S.) I
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Duminică,
22 august a.c., are loc 

TÂRMOSIREA 

bisericii mu
CHmiHDIA
Consiliul și Comitetul parohial 

al Parohiei Ortodoxe Române 
din satul Chimindia, comuna 
Hărău, jud. Hunedoara, 
adresează invitația tuturor 
cetățenilor, credincioșilor creștini 
și preoților, oficialităților politico- 
administrative de a participa 
duminică 22 august 1999 
începând cu ora 8.30 la slujba 
de tâmosire a bisericii cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului" 
care va fi săvârșită de Prea 
Sfințitului Părinte Episcop Dr. 
Timotei Seviciu al Aradului 
împreună cu un sobor de preoți 
și diaconi. După ceremonialul 
religios va urma o agapă 
creștinească oferită în cinstea 
înalțllor oaspeți de locuitorii 
satului.

Pentru cei fără mijloace de 
transport anunțăm că pot ajunge 
la Chimindia din Deva cu 
autobuzul care pleacă la ora 
8.00 din Autogara Deva, sau din 
Simeria cu autobuzul care pleacă 
la ora 8.30. De asemenea vor 
pleca două curse din fața 
Spitalului Județean Deva la orele 
7.30 și 8.30.

Vă așteptăm cu drag!

PUNCTE DE VEDERE

VOT UNINOMINAL, 
PARLAMENT 

UNICAMERAL
In urmă cu câteva luni, 

când partidele din 
opoziție declanșaseră furibund 

ideea alegerilor anticipate, au 
apărut și câteva inițiative care 
au dat subiecte interesante 
presei. Una venea de la PUNR 
și viza necesitatea introducerii 
votului uninominal în locul celui 
pe liste de partid, argumentată 
prin aceea că nu vor mai avea 
acces în legislativ decât 
persoane competente, agreate 
de către alegători, care le vor 
sluji temeinic și dezinteresat 
interesele. Propunerea a găsit 
susținere și la PNL și la ApR și 
la unii lideri ai PDSR. S-a bătut 
multă monedă pe modificarea 
Legii electorale în acest sens. 
Până acum nu s-a întâmplat 
nimic.

Altă inițiativă, încă și mai 
curajoasă șTla fel de necesară 
ca și prima, a fost lansată de 
însuși președintele ApR, 
Theodor Meleșcanu, și avea ca 
obiect reducerea Parlamentului 
de la două Camere la una. Se 
aduceau ca argumente de 
susținere faptul că, în acest 
mod, legile vor fi elaborate mai 
operativ, reducând durata 
dezbaterilor, de multe ori 
îndelungi și inutile, și în mare 
parte neprofesioniste, și 
diminuarea unor cheltuieli

considerabile cu personalul, 
tehnica și serviciile pentru încă 
o Cameră. Problemă ceva mai 
delicată, care presupune 
modificarea Constituției. încă 
posibil de înfăptuit. Ideea n-a 
găsit mulți adepți în rândul 
politicienilor. Și nici unul între 
parlamentari. Cum să lase ei 
din mâini niște posturi atât de 
gras plătite și cu influențe 
majore pentru propria 
bunăstare, chiar dacă 
populația trebuie să suporte 
costuri din zi în zi mai 
apăsătoare.

în această perioadă, cu 
toate că este vacanță 
parlamentară, liderii PUNR au 
repus pe tapet propria inițiativă 
de introducere a votului 
uninominal pentru Senat și a 
celui mixt (uninominal și pe liste) 
pentru Camera Deputaților. Unii 
dintre membrii marcanți ai PUNR 
umblă prin țară și adună 
semnături pentru votul 
uninominal. Gestul lor este de 
înțeles și de apreciat. El trebuie 
preluat și susținut și de alte 
formațiuni politice și promovat 
cât mai rapid în Pariament spre 
dezbatere și adoptare. Cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Din cearta Băsescu - Muresan

Acordul ASAL ar 
putea sâ fie blocat

Cu toate că n-a făcut numai bine agriculturii românești, 
în legătură cu Acordul ASAL, care înseamnă Programul 
de Ajustare Structurală a Agriculturii, se anunță nașterea 
unor noi și serioase semne de întrebare. Evident că, 
având în vedere unele restricții impuse țării noastre prin 
acest acord, s-au produs o serie de perturbații și s-au 
impus restricții în constituirea fondului de stat de 
produse agroalimentare, în privința subvenționării 
producției agricole, în dezacord și discriminatoriu față 
de procedurile practicate în țările din Uniunea Europeană.

Acum ne găsim într-o nouă fază de aplicare a Acordului 
ASAL, care prevede ca până la 31 august a.c. țara noastră 
să primească de la Banca Mondială o sumă de 150 milioane 
dolari pentru ajustarea structurală a agriculturii. In 
legătură cu primirea acestei sume s-au ivit însă o serie 
de controverse. Ministrul Băsescu de la transporturi îl 
acuză pe ministrul Mureșan de la agricultură că acesta 
din urmă a pus în pericol realizarea acordului încheiat cu 
Banca Mondială (BM) prin măsurile solicitate și adoptate 
de curând de către Guvern în privința agriculturii.

între măsurile respective, care ,vin în dezacord cu 
cerințele BM, se situează și cea privind retragerea 
cupoanelor agricole, care mergeau direct la proprietarul 
de pământ și la producătorul agricol (deși s-a văzut clar 
că șl sistemul amintit avea multe imperfecțiuni, deoarece 
multe cupoane ajungeau la tranzacții prin piețe, nefiind 
utilizate în scopul pentru care au fost emise), urmând ca 
subvenționarea să se realizeze în alt mod, neagreat însă 
de BM, întrucât există suspiciuni potrivit cărora se va 
face o protecție clientelară a unei anumite categorii de 
producători agricoli.

O altă prevedere care nu este pe placul BM se referă 
la faptul că Ministerul Agriculturii și Alimentației a stabilit 

Nicolae TÎRCOB

.(Continuare în pag. 2)

Poziția PUNR 
r 

privind 
impozitarea 

pensiilor
Având în vedere intenția 

Guvernului României de a 
adopta o ordonanță de 
urgență privind impozitul pe 
venitul global pentru o așa- 
zisă „reanimare” a buge
tului, care va avea efect 
inclusiv pe impozitarea pen
siilor, facem următoarea 
declarație publică:

1. Este de-a dreptul 
cinic și imoral din partea 
Ministerului Finanțelor și 
actualei Puteri ca, în 
condițiile în care 
pensionarii din România au 
venituri la limita minimă a 
supraviețuirii, să recurgă la 
impozitarea pensiilor. O 
asemenea măsură abe
rantă ar lichida fizic sute de 
mii de pensionari din 
România.

2. PUNR se opune 
introducerii unei asemenea 
măsuri de impozitare a 
pensiilor, întrucât aceasta 
nu este oportună nici 
acum, nici în perspectivă.

De asemenea, ea vine în 
contradicție cu Legea 
pensiilor și cu legislația în 
vigoare în acest domeniu.

3. PUNR solicită 
actualei Puteri să 
reconsidere întregul 
sistem de pensii de 
asigurări sociale din 
România în sensul 
recorelării acestora 
pentru stabilirea unor 
criterii unitare în vederea 
eliminării discrepanțelor 
mari existente în 
momentul de față.

4. PUNR solicită 
actualei Puteri să 
indexeze corespunzător 
nivelul pensiilor în funcție 
de creșterea inflației și a 
prețurilor la principalele 
categorii de produse 
agro-alimentare și 
servicii și să renunțe 
odată pentru totdeauna 
să mai pună noi biruri pe 
veniturile bieților pen
sionari din România.

Se amână 
începerea 

anului școlar?
Ministrul Sănătății, Hajdu 

Gâbor, a făcut in ședința de joi a 
Executivului o sesizare în privința 
amânării anului școlar din cauza 
epidemiei de meningită, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al 
Guvernului, Adriana Săftoiu. Ea a 
precizat că ministrul Educației 
Naționale, Andrei Marga, a 
anunțat, la rândul său, că o 
decizie în această privință va fi 
luată la 25 august, în funcție de 
ultimele informații ale Ministerului 
Sănătății. „Este posibil ca, la 
nivel național, școala să înceapă 
la 1 septembrie, iar Inspectoratele 
Școlare Județene să stabilească, 
pe plan local, zonele unde școala 
s-ar putea amâna cu o săptămână 
sau două", a mai spus Săftoiu. 
(Mediafax)

. Epidemia de meningită, cu 
care se confruntă mai multe 
județe ale țării, pune sub semnul 
întrebării data la care va începe 
noul an școlar, Guvernul urmând 
a comunica pe 25 august o 
decizie definitivă în acest sens. 
Dar fie că anul școlar va debuta 
la 1 septembrie cum era 
programat, sau începerea școlii 
va fi amânată pentru 15 
septembrie, unitățile școlare ar 
cam trebui să se afle spre 
finalul pregătirilor pentru 
începerea noului an școlar. 
Pentru a lua pulsul acestor 
pregătiri am vizitat mai multe 
unități de învățământ de pe raza 
Tv.inicipiili. Dnvn

Noroc cu sponsori
zările, autofinanțările și 
sprijinul părinților

Am discutat întâi cu dl Gelu 
Minișca, director al Școlii „Andrei 
Șaguna" și director al Centrului 

de execuție bugetară al școlilor 

La Deva, școlile nu 
sunt pregătite pentru 

începerea noului 
an școlar

de pe raza municipiului Deva, 
care ne-a prezentat o situație 
generală a pregătirilor în vederea 
începerii anului școlar. „Consiliul 

Local Deva nu ne-a sprijinit 
suficient în acest sens, fondurile 
alocate fiind insuficiente. Astfel 
fiecare școală s-a descurcat pe 
cont propriu, căutând 
sponsorizări, încercând să se 
autofinanțeze ori apelând la 

sprijinul părinților. La Școala 
„Andrei Șaguna” - cu sprijinul 
comitetului de părinți - am 
zugrăvit câteva săli de clasă și 

coridoare și am executat 
reparații la grupurile sanitare. 
Mai sunt însă probleme cu 
instalația electrică, pentru care 
nu am găsit bani s-o reparăm. 
De asemenea, nu avem 
autorizație sanitară, întrucât 
anul trecut am avut probleme 
cu alimentarea cu apă la etajele 
superioare. Din punctul de 
vedere al procesului de 
învățământ stăm ceva mai bine: 
avem manuale și cadre 
didactice pe toate posturile, 
singura nemulțumire fiind 
aceea că și în acest an vom fi 
obligați să lucrăm pe două 
schimburi.”

Apoi, ajungând la Școala 
Generală Nr. 5 Deva am găsit

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

oe toate 
pentru 

tu* J
©CCUMAZttEf©
• - Ce-i aia SPERANȚA, 

tăticule?
- Speranța e o femeie 

care nu refuză pe nimeni, 
dragul meu...

Caieid*’**
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A intrat în vigoare

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 55/1999 

pentru interzicerea 
publicității produselor din 
tutun în sălile de spectacol 

și interzicerea i/ânzării 
produselor din tutun 

minorilor

Această Ordonanță este în vigoare de la 30 Iulie a.c. șl 
ea prevede:

a. - interzicerea oricărui fel de reclamă a produselor 
din tutun în sălile de spectacole, atât în incinta de 
funcționare a acestora, cât și pe parcursul derulării 
spectacolelor. Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanței specifică interzicerea rulării de spoturi 
publicitare, cât șl utilizarea sau expunerea de materiale 
promoțlonale de orice gen. Controlul, constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face, la nivelul 
județului, de către Direcția de Sănătate Publică prin 
Inspecția Sanitară de Stat a județului Hunedoara. Amenzile 
contravenționale pentru nerespectarea acestei prevederi 
sunt de la 10 milioane la 50 milioane lei.

b. - interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, 
care se aplică unităților care comercializează produse din 
tutun. Conform Ordonanței, autorizația sanitară de 
funcționare a acestora va avea, de acum înainte, clauza 
interzicerii acestor produse tinerilor sub 18 ani.

Aceste unități sunt obligate să afișeze la loc vizibil 
interdicția susmenționată, precum șl cuantumul 
amenzilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea 
Ordonanței 55/1999, respectiv de la 500.000 lei la 5.000.000 
lei.

Acțiunile de inspecție sanitară de stat vor cuprinde, în 
mod obligatoriu, și controlul respectării prevederilor 
acestei Ordonanțe și solicitarea, după caz, a sprijinului 
ofițerilor și subofițerilor de poliție. De asemenea, este 
obligatoriu ca orice acțiune sau manifestare cu profil de 
promovare a sănătății să cuprindă referiri la prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/1999.

Serviciul de Promovare a Sănătății și Educație 
pentru Sănătate al Direcției de Sănătate Publică 

din județul Hunedoara 
Dr. VARGA Cristina

Eclipsa trece, 
“pietrele” rămân

Evenimentul astronomic 
petrecut săptămâna trecută a 
lăsat în urmă, cu siguranță, 
impresii și trăiri unice pentru 
toți cei care au fost, direct sau 
indirect, martorii producerii 
lui Mai mult decât atât, eclipsa 
totală de soare i-a determinat 
pe unii să construiască și dovezi 
materiale, care să marcheze acest 
moment, amintind și peste ani 
despre semnificația lui.

Ioan Guga, din localitatea 
Băița, a pornit de la ideea să 
reflecte acest fenomen natural 
folosind materiale naturale. A 
ales în principal marmură albă 
și neagră și flori de mină, 
pentru a “ilustra” cu ajutorul 
lor momentul cel mai 
reprezentativ al eclipsei, adică 
faza de acoperire totală a 
soarelui Având la dispoziție di
verse materiale informative 
adunate în acest scop, Ioan 
Guga a transpus acest moment 
pe fundalul cramei de la 
demisolul casei sale, unde

intenționează să amenajeze 
un spațiu mai larg (pe lângă 
cel din casă), destinat 
turismului rural.

în imaginea “înmăr
murită ” a soarelui acoperit de 
lună sunt cuprinse anul și 
ora la care a început eclipsa 
totală, simbolul creștinătății 
și culorile drapelului 
național, precum și o 
inscripție în latină, privind 
numele localității, preluată 
din documente oficiale ale 
anilor 1441-1444 (“opidum 
Kisbanya alio nomine 
Medwedpathaka”, care în 
traducere înseamnă “Târgul 
Băița sau cu alt nume Valea 
Ursului”).

Autorul acestei creații 
(sfințită de preotul satului 
chiar în ziua eclipsei) preciza 
că cei care trec prin Băița vor 
putea să viziteze locul cu 
pricina, fie și dacă o fac doar 
din simplă curiozitate. 
(G.BÎRLA)

Viața politică

ApR va vota legile 
proprietății

Vicepreședintele ApR, dl Adrian Bălănescu, a 
confirmat faptul că partidul pe care îl reprezintă va 
vota legile proprietății. Dl Bălănescu a participat la 
crearea Grupului consultativ al opoziției pentru 
rezolvarea unor aspecte tehnice privind modalitățile 
de rezolvare a retrocedării proprietăților abuziv 
confiscate. în discuțiile avute cu ceilalți reprezentanți 
ai opoziției Alianța pentru România s-a angajat să 
susțină acele amendamente de natură să 
îmbunătățească proiectul de lege. în acest context 
trebuie spus că amendamentele ApR la respectiva 
lege au fost foarte puține, deoarece programele 
partidului în privința retrocedării se regăsesc în mare 
măsură în lege.

ApR va susține în cadrul dezbaterilor adoptarea 
unui regim silvic de natură să protejeze și să permită 
exploatarea eficientă a pădurilor după retrocedarea 
lor. Se mai propune și adoptarea unui nou sistem de 
impozitare a proprietăților, pentru a fi încurajată 
valorificarea acestora după trecerea în proprietate 
privată. Se va solicita identificarea prin lege a 
surselor de finanțare bugetară din care urmează să 
se facă atât despăgubirile în cazul în care 
retrocedarea în natură nu este posibilă, cât și 
finanțarea construcției de locuințe pentru chiriașii care 
în timp vor pierde dreptul de a locui în imobilul 
retrocedat.

Alianța pentru România consideră că participarea 
sa la crearea Grupului consultativ al opoziției exprimă 
atitudinea constructivă a partidului față de forțele 
politice de la guvernare și față de cele aflate în 
opoziție, dată fiind importanța majoră a proiectelor 
legislative în discuție. Participarea ApR la Grupul 
consultativ este una tehnică și nu politică, fiind un 
aspect pozitiv al nevoii de explicitare și armonizare a 
unor poziții privind legile fundamentale de care 
depinde relansarea economică a României.

A. NISTOR

(Urmare din pag. 1) 

siguranță, nu vom mai avea în 
legislativul țării turme de 
nechemați, înghesuiți în fruntea 
listelor de partid, ci oameni mai 
capabili, mai atașați cauzei 
națiunii. Acum, unii abia dacă 
deschid gura o dată într-o 
sesiune parlamentară, vorbind, 
de regulă, pe lângă subiect, dar 
apărându-și cu tenacitate 
propriile interese.

Cât privește cealaltă idee, 
a funcționării viitorului 
Parlament cu o singură Cameră, 
se impune, de asemenea, 

✓ ----------
(Urmare din pag. 1)

un adevărat șantier. Erau în curs 
de finalizare lucrările de renovare 
a exteriorului care a fost stropit 
cu praf de marmură și vopsit. 
Toate sălile de clasă au fost 
zugrăvite și vopsite, coridoarele 
au fost estetizate, iar cei mai buni 
desenatori ai școlii finalizau 
pictarea pereților. Aceste ample 
lucrări au fost efectuate pentru 
ca școala să se prezinte cât mai 
bine la aniversarea celor 25 de 
ani de la înființare. Dar după cum 
ne-a declarat dna Viorica Sitaru, 
director al școlii, ,,în ciuda a 
numeroase cereri și adrese 
Primăria nu ne-a alocat nici un leu.
Ne-am descurcat singuri, 
beneficiind de sprijinul comitetului 
de părinți, al cadrelor didactice și 
al personalului auxiliar, al elevilor 
și al unor sponsori: SC Macon SA 
Deva, Bancorex, SC Casial, SC 
Marmosim, SC DecomarSimeria, 
Carmetaplast, Contransimex, 
Electromontaj Sbiu, Termocentrala 
Mintia etc. Totuși, în ciuda acestor 
lucrări de amploare, nu vom obține 
autorizația sanitară pentru că 
instalația termică de la subsol e... 
la pământ. Am găsit prin forțe proprii 
zeci de milioane pentru 
executarea amintitelor lucrări, dar
câteva sute de milioane necesare

VOT UNINOMINAL...
reluarea ei în discuție și 
modificarea corespunzătoare a 
Constituției. N-ar fi o premieră 
mondială. Și în alte țări 
funcționează parlamente 
unicamerale. Și chiar cu foarte 
bune rezultate. România se află 
într-o perioadă grea de tranziție 
la economia de piață și 
democrație autentică. Este 
vlăguită de forțe și de sevă 
materială. Reducerea chel
tuielilor șl în domeniul 

La Deva școlile nu sunt 
pregătite pentru începerea 

noului an școlar*
pentru schimbarea instalației 
termice sunt greu de adunat de la 
sponsori, așa că așteptăm 
sprijinul Primăriei.”

Situații similare am întâlnit și la 
Grupul Școlar Industrial Energetic 
și la Liceul "Grigore Moisil”. „Toate 
lucrările care s-au efectuat - 
estetizarea holurilor, modernizarea 
grupurilor sanitare ale elevilor - 
s-au făcut din fonduri proprii, 
obținute din activitatea atelierelor 
școală, a școlii de șoferi și din chirii 
și prestări servicii. Banii alocați de 
Consiliul Local nu ne ajung nici 
măcar pentru achitarea facturilor 
către SC Apaterm, astfel că avem 
peste 1 miliard de lei datorie”-ne 
spuneau Eugenia Popa-director 
și Dan Motântău - director ad
junct. O problemă deosebită a 
Liceului Energetic este cea a 
căminului, care nu are autorizație 
sanitară, întrucât arată jalnic, 
fondurile pentru necesara repa
rație capitală lăsându-se de mult 
așteptate. Dl Petru Cor, director la 
Liceul „Grigore Moisil”, ne spunea 
că „la majoritatea lucrărilor care 

legislativului nu i-ar fi decât 
benefică. Este însă greu de 
crezut că aleșii națiunii vor 
adopta măsuri împotriva 
menținerii lor în fotolii calde, 
indiferent că vor reprezenta 
puterea sau opoziția, 
indiferent că țara geme sub 
nevoi, împinsă acolo chiar de 
către unii dintre ei, din 
necunoaștere și pasivitate.

Poate, totuși, mintea 
românului de pe urmă...

s-au executat s-au folosit bani 
din autofinanțare, în vreme ce 
repararea acoperișului de la 
cantină întârzie pentru că 
Primăria nu a livrat încă nici un 
leu."_

începerea școlii afec
tează bugetul părinților

Dacă școlile se vor prezenta 
la începerea anului școlar pe 
măsura sponsorizărilor și 
autofinanțărilor, cam în aceeași 
situație se vor afla și elevii. 
Achiziționarea rechizitelor școlare 

înseamnă cheltuieli de 3-400.000 
lei pe care unele familii cu greu și 
le permit. Bunăoară, dna Maria 
Vezetescu ne-a declarat: „Am doi 
băieți - unul în clasa a IV-a și altul 
în a Xl-a, iar rechizitele pentru 
amândoi mă costă 500-600.000 
lei. Dacă pun la socoteală că ar 
trebui să le cumpăr și pantofi și 
adidași noi, înseamnă că salariul 
pe luna asta al soțului meu se duce 
doar pe începerea școlii. Și atunci 
banii pentru mâncare și taxe de 
unde îi scot, pentru că eu nu am 
serviciu?”

(Urmare din pag. 1)

o serie de propuneri în 
domeniul dezvoltării pieței 
de cereale din România, 
măsură care este conside
rată ca fiind în contradicție 
cu piața liberă și concuren- 
țială. Obiecția amintită a fost 
formulată de către 
directorul pentru România al 
BM, dl Andrew Vorkink. Din 
spusele ministrului Mure- 
șan, sumele necesare 
intervenției pe piața de 
cereale vor fi asigurate nu 
prin rectificarea de buget, 
ci pe seama reducerii cu 
circa 50 la sută a numărului 
de personal din cadrul MAA.

Substratul certurilor și 
contradicțiilor dintre miniș
trii Mureșan și Băsescu se 
regăsește însă în alt plan,

J7ARE» MEDIULUI
-

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au avut valori 
medii și maxime care s-au 
încadrat și pentru perioada 9 - 
15 august a.c. în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate al aerului nr. 12574/ 87. 
Valorile maxime au fost 
identificate pe zona Hunedoara 
la 9 august '99 pentru dioxidul 
de azot, la 9 și 13 august 
pentru fenoli și la data de 15.08 
pentru amoniac.

Valoarea maximă pentru 
dioxidul de sulf a fost 
identificată pe zona Călan la 
data de 9 august '99.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii care s-au 
încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24 h la toate 
punctele de control din județ. 
Valoarea maximă la acest in- 

X___________ ____ _____________

Acordul ASAL
aici intervenind în mod 
deosebit dezacordul dintre 
PNȚCD și PD privind 
privatizarea agriculturii de 
stat, varianta prezentată de 
către Triță Făniță nefiind 
agreată de către țărăniști. Pe 
fondul acestor divergențe se 
fac tot felul de speculații, ceea 
ce dă mari dureri de cap atât 
PNȚCD cât și PD. De reținut că 
este posibil ca, în baza 
acordului, împrumutul de la 
BM să fie de 300 milioane 
dolari.

în esență - cum afirmă cei 
ce au încheiat acest acord - se 
vizează reducerea pierderilor 
înregistrate în agricultură, prin 
privatizarea sau lichidarea 
complexelor zootehnice (a se

dicator s-a identificat pe zona 
Chișcădaga la data de 
12.08.1999 și se depășește 
limita admisă menționată.

Și pulberile sedimentabile 
prezintă depășirea limitei admise 
de 17,0 g/ mp/ lună - pe zona 
Chișcădaga de 9,1 ori pentru 
valoarea medie și de 13,4 ori 
pentru valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama 
absorbită se mențin în limitele 
de variație ale fondului natu
ral de radioactivitate pentru 
toți factorii de mediu analizați. 
Dacă valoarea de atenție 
pentru factorul de mediu “apa” 
este stabilită la 2,0 Bq/ I, în 
această perioadă valoarea 
medie obținută pentru apa 
brută din r. Mureș a fost de 
numai 0,21 Bq/1, iar pentru apa 
potabilă din municipiul Deva a 

vedea cazul Comtimului și 
altor complexe de același 
profil - n.n.), a societăților 
prestatoare de servicii, 
spargerea unor monopoluri 
cu produse agricole, 
dezvoltarea sectorului par
ticular și a pieței libere ș.a.

După cum se știe, recent 
PD a discutat la vârf modul 
cum se folosesc și ce 
“binefaceri” temporare 
aduc aceste împrumuturi 
externe, în optica acestui 
partid fiind ineficientă 
băgarea în consum a 
fondurilor provenite din 
împrumuturile făcute din 
exterior. Este o viziune de 
care nu se poate face sub 
nici un motiv abstracție.

fost de numai 0,12 Bq/1.
Materiile în suspensie pe 

râul Jiu au prezentat valori 
cuprinse între 59,0 mg/ I și 
1748,0 mg/l, valoare 
înregistrată în ziua de 14 au
gust a.c.

In cursul lunii iulie 1999, 
unitățile teritoriale ale 
Companiei Naționale - Apele 
Române au verificat 51 
puncte de evacuare a apelor 
uzate în apele de suprafață 
privind modul de încadrare a 
valorilor indicatorilor de 
calitate în limitele stabilite. Din 
cele 51 de puncte de 
evacuare, doar la 24 se 
evacuează ape cores
punzător epurate, iar la 27 se 
evacuează ape uzate 
necorespunzător epurate, 
prin depășiri la 1-2 sau mai 
mulți indicatori de calitate.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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Sâmbătă 
21 august

Atletism CM de la Sevilla

ANTSNA I
AGASA

9.30 Atingerea Iul Midas (f. 
pentru copil SUA ’96) 11.00 
întâlnirea de sâmbătă 14.10 
Arca... Marinei ancorează
17.35 Star Trek (s, ep. 24)
18.35 O familie ciudată (s, ep. 
44) 19.00 Teleenciclopedia 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
Farmece (s, ep. 16) 21.20 
Lucky Luciano (f. blogr. Italia 
1973) 23.25 Tom Jones (con- 
cert)

TVR 2

8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Poveștile prietenilor 
mei 12.15 Casa de piatră
13.15 Nightman (s, ep. 8)
14.15 Tropical Heat (s, ep. 34)
15.15 Buni prieteni 15.45 Fash
ion Club 16.00 Elena, viața 
mea (s, ep. 8) 17.00 Fotbal CS 
Oțelul Galați - UFC Rapid (d) 
19.00 Observator 20.15 Fotbal 
SC Astra Ploiești - 
Universitatea Craiova (d) 
22.30 Observator

7.00-12.45 Filme 
seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Omul din câmpie 
(r) 16.00 Preclosa (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 „Acasăl” 21.15 
Lanțurile Iubirii (s, ep. 41) 
22.10 Milady (s)

șl

SUA 1997) 12.30 Olimpiadă'' 
sub teroare (f.a. SUA 1996) 
14.15 Hamburger Hill (dramă 
SUA 1987) 16.00 Măscăriciul 
(co. SUA 1997) 17.30 Fiul cel 
bun (thriller SUA 1993) 19.00 
Martorul Incomod (f.a. SUA 
’96) 20.30 Ucigaș virtual (Sf 
SUA 1995) 22.15 Campionul 
(co. romantică SUA ’96) 0.30 
Sânge fierbinte (thriller 
Spania 1997)

Hetesee?
Perioada Bl - B3 august

PRO TV

Vorbește-mi de 
școala tal (do) 8.30 Sailor 
Moon (d.a) 9.00 Bzzz. Magazin 
pentru copii... mal marii 
10.35 Toate pânzele sus (s, 
ep. 6) 12.30 TVR Timișoara 
14.00 Trei familii (s, ep. 41) 
14.45 Vldeoclipuri 15.15 
Documente culturale 16.00 
Grecia (s) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Mic dicționar al 
personalităților pentru cei 
mici 18.00 Serial de călătorii 
(do) 18.55 Filmele săptămânii 

^19.00 Bufonlștll (p. II) 19.50

9.30 Lois și Clark (s, ep. 
37) 11.00 ProMotor 11.30 
Piedone africanul (co. Italia/ 
Ger. 1977) 13.00 Știrile PRO TV 
13.15 Susan (s, ep. 24) 13.45 
Bebe (s, ep. 30) 15.30 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 42)
16.30 Lumea filmului 17.00 
Profashion (mag.) 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 70)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
76) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ultimul Don (s, ep. 3) 21.00 
Febra curselor (co. SUA ’89) 
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Goana după fuste II (co. SUA/ 
Canada 1983)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s) 

Malcolm și Eddie (s) 
Gregory Hines Show 
Lumea lui Dave (s) 

Legături de familie (s) 
Călătorii în lumi

10.30
11.00
11.30 
12.00
14.30
paralele (s) 15.30 Dosarele 
Y 17.00 Clnemagla 17.30 
Apel de urgență 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.) 
19.00 Frasier (s) 20.00 Silver 
(thriller SUA 1993) 22.00 Real 
TV 22.30 Știri 23.00 Vin de 
mai (co. SUA/Franța 1990)

10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Comoara din pod (co.

Duminică
22 august

TVR I
8.00 Personaje celebre 

(d.a) 9.30 Ursulețul Winnie 
(d.a) 9.05 Kiki Riki’ Miki 11.00 
Viata satului 14.10 E șansa tal 
(div.) 16.20 Atlas 16.45 
Mistere și minuni (s) 17.30 
O familie ciudată (s, ep. 45) 
18.00 Duminica sportivă
18.30 Ivanhoe (s. BBC 1997, 
ep. 3) 19.30 Fotbal 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Vizitatorul (s, 
ep. 10) 21.50 Atletism CM de 
la Seville ,d)

TVR 2
8.00 Vorbește-mi de 

școala tal (do) 8.30 Miracol 
(do) 9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 9.30 Arca Iul Noe (r) 10.30 
Jane Birkin, Eddy Mitchel 
(integrale) 11.30 TVR lași
13.30 Știrile... XXL pentru 
copil și tineret 14.00 Avocații 
(s, ep.1) 14.55 Vldeoclipuri 
16.00 Grecia (s, ep. 131) 
16.45 Santa Barbara (s, ep.

947) 18.30 Rumba-Tumba... 
și copiii cântă ce vor eil 19.50 
Vldeoclipuri 20.00 Atletism 
CM de la Sevilla (d) 23.05 
Retrospectiva sentimentală

ANTENA I
8.00 Teo și Mircea Șou 

11.15 Creatorul de stele (s. 
SUA 1981, ep. 2) 12.10 Tot 
înainte... printre ruine (co. 
Anglia 1975) 14.00 Familia în 
vacanță 16.00 Elena, viața mea 
(s, ep. 9) 17.00 Fotbal Dinamo 
București - Petrolul Ploiești 
19.00 Observator 22.30 O 
noapte cu Adrian Păunescu

PRO TV
8.30 Tom și Jerry (d.a) 9.00 

Super Abracadabra 9.30 
Lassie II (s, ep. 8) 11.00 
Babylon 5 (s, ep. 14) 13.00 
Știrile PRO TV 13.30 Columbo: 
Indiciile unei crime (f. p. SUA 
’97) 15.00 Day In Life of Diana 
(do) 16.00 Charles At 50 (do) 
17.00 Echipa Mobilă 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 71) 
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
77) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Orașul veseliei (dramă Franța/

Anglla/SUA 1992) 22.30
Procesul etapei

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 14.00 
Panică în Needle Park (r) 16.00 
Preclosa (s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Fotbal Pre
mier League 19.55 Jackie 
Collins: Hollywood 20.20 
Poirot (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 42) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Harem (dramă Fr. 
’85, p. II)

; RRIMATV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s) 12.30 
Povești de iubire (do) 14.00 
Duminica cu Prima 18.30 Cam
era ascunsă 19.00 Misiune în 
deșert (dramă Anglia 1996) 
21.00 Karaoke Show 22.00 
Show-ul de noapte

HBG> î
10.00 Zâna Măseluță (co. 

SUA 1997) 11.30 Star Trek:

Luni
23 august

TVR I
12.05 Ivanhoe (r) 13.30 

Medicina pentru toți 14.10 
Santa Barbara (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, 
ep. 46) 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 515) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Preotul șl 
cârciumărița (s, ep. 14) 21.30 
Atletism CM de la Sevilla (d) 
23.10 Jurnal de noapte. 
Sport

TVR 2
12.00 Sensul tranziției (r) 

13.15 Dragostea contează 
(s. Turcia 1993, ep. 1) 15.00 
Rebelul (s, ep. 120) 16.00 
Grecia (s, ep. 132) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 948) 
18.00 Primul val (s, ep.21)
19.30 Mapamond 20.00 
Vulpe vânător (dramă 
România 1993) 22.00 Fotbal 
Leeds United - Liverpool în 
etapa a 3-a Camp. Angliei

ANTENA I
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) 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)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr șl 
neliniștit (r) 10.45 Orașul 
veseliei (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Rubin și Ed (r) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărlța (s, ep. 85) 16.15 
Tânăr șl 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 Millen
nium (s)

ACASĂ
7.00-12.00 Filme șl seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 14.00 
Harem (r) 16.00 Preclosa (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste șl putere (s) 
18.45 Căsuța poveștilor 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 43) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Războiul Hannei 
(dramă SUA 1988)

PRIMA TV
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) 16.00 
Pretutindeni cu tine (s) 17.00 
Trăiește vara cu Nadine 18.00 
Știri 19.00 Brooklyn South (s) 
20.00 Dosarele Y 20.50 Real 
TV 21.00 Karaoke Show la 
Mamaia

HBO
10.00 Viziuni macabre 

(thriller SUA 1995) 11.45

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

ȘIEDCTURÂ 
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DEVA
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înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 
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TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.10 Dintre sute de ziare

(r) 9.00 Țara spirldușllor 
10.00 Știrile locale (r) 10.10 
Deva Mix (r) 10.30 Matinal 
Info 11.00 Aventuri în aer 
liber 13.00 Studioul Tudor 
Vornlcu 17.00 Celebritate
(s) 18.00 Rendez-vous la 
Tele 7 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.30 Globetrotter 
21.20 Film artistic: „Des
tine” 0.20 Magazinul de 
sâmbătă seara

PRO TV - DEVA
07.50-08.00 Știri locale (r) 

08.00-9.00 “Ghici cine bate la 
ușă?” talk-show 14.30 - 15.30 
“Alo, generația Pro!" (coproducție^

Generații (SF SUA ’94) 13.3o\ 
Echipa de hochei 3 (f. a. SUA 
1996) 15.15 Muntele vă
duvelor (dramă SUA ’94) 
17.00 întruparea diavolului 
(thriller SUA 1998) 18.30 Ham
let (dramă SUA 1996) 20.30 
Rapsodie în roz (co. 
romantică SUA 1995) 22.00 
Stargate (SF SUA 1994) 0.00 
Viată dublă (dramă SUA 1995)

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF) 
8.20 Țara splridușilor 

9.20 Film artistic: Destine 
(r) 12.00 îți mal aduci 
aminte Doamnă 13.00 Ora 
unu a venit 15.00 Drumuri 
printre amintiri 15.30 Cutia 
muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unui 
artist 20.00 Actualitatea 
Tele 7 21.00 Dintre sute de 
ziare 21.45 Film: 
“Reîntoarcerea Panterei 
Roz” 23.15 Gala Tele 7

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No comment" și 

"Vorbiți aid!” re&kzator Ain Bena

Gașca (dramă SUA ’97)'
13.30 Nu poți uita trecutul
(dramă SUA 1996) 16.30 
Doamna Winterbourne (co. 
romantică SUA 1996) 18.15 
Stargate (s) 19.00
Uimitoarele aventuri ale 
unul 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)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

17.30 Sport magazin 
18.00 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de politie (s) 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Dincolo 
de stadion

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
10.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale^

3 BERBEC
Sentimental, sfârșitul de 

săptămână este ideal. Veți 
merge la o petrecere unde 
cineva vă va fermeca în 
adevăratul sens al cuvântului. în 
rest, sunteți sănătos tun. Acest 
fapt are un efect benefic și 
asupra celor care vă 
înconjoară. Afacerile promit 
succes. Luni veți fi înzestrat cu 
multă energie și vă veți 
preocupa de problemele altora.

O TAUR
Astăzi, toată ziua sunteți 

capricioși și nervoși. Evitați 
riscurile fără rost, când orice 
manevră imprudentă poate 
duce la eșec. Duminică ideile vi 
se materializează în totalitate. 
La începutul săptămânii vă 
așteaptă niște întâlniri de 
afaceri promițătoare și mese 
festive. Vă luptați din greu cu 
propriul egoism.

Z GEMENI
Pentru scurt timp, ați avut o 

stare depresivă, dar cu ajutorul 
partenerei ați trecut cu ușurință 
peste aceasta. în actuala 
perioadă pot avea loc schimbări 
neașteptate legate de profesie, 
iar din cauza impulsivității 
exagerate e posibil să comiteți 
gafe. Luni veți avea o zi plăcută 
și calmă, în care vă 
caracterizează dinamismul și 
forța de acțiune.

Z RAC
Veți avea noi legături și o 

călătorie poate fi conformă cu 
speranțele dv. Totul e bine când 
se termină cu bine, deoarece 
inventivitatea și norocul vă ajută 
să treceți de o situație 
neplăcută și între timp 
neprevăzutul vă aduce în 
contact cu persoane a căror 
prietenie și ajutor vă puteți bizui 
pentru mult timp.

O LEU
Trebuie să vă luați rămas 

bun de la trecut dacă vreți să 
puteți trăi în prezent și dacă 
vreți să vă faceți planuri de 
viitor. Ar trebui să clarificați 
situația cu partenerul. Duminică 
norocul vă va surâde. Dar 
deocamdată nu vă așteptați să 
dispară toți norii, problemele se 
vor rezolva în timp. Luni, 
întâmpinați fericirea cu brațele 
deschise!

O FECIOARĂ
Din tărâmul viselor ajungeți 

direct pe pământ. Ar fi bine să 
vă pregătiți pentru niște 
surprize. Sănătatea nu vă 
creează probleme, dacă 
respectați toate regulile. în 
dragoste sunteți foarte activ 
iar rezultatele nu întârzie să 
apară. Luni îi răniți pe cei dragi, 
pe prieteni, fără vreun motiv 
întemeiat.

Z BALANȚĂ
Siguranța de sine vă

revine, dar deocamdată e 
vorba doar de o ameliorare, 
nu de o vindecare totală. 
Timpul este favorabil 
distracțiilor, dar nu exagerați 
cu ele. Luni un vis de 
dragoste de-al dv.se poate 
realiza pe neașteptate. 
Primele zile din săptămână 
sunt recomandabile cumpă
răturilor și întreținerii fizice.

Z SCORPION
Nu vă contraziceți cu cei 

care vă trag la răspundere. 
Influența benefică a lui Venus 
vă ajută duminică în 
comunicarea cu prietenii, 
excepție fac doar cei din 
Gemeni sau Berbec, cu care 
veți avea certuri. Mulți 
invidiază popularitatea de 
care vă bucurați și vă bagă 
bețe în roate, dar tocmai asta 
vă ajută să avansați în 
carieră.

Z SĂGETĂTOR
Vă așteaptă o perioadă 

liniștită, în care puteți da frâu 
liber fanteziei. Dacă ați rămas 
fidel unor idei anterioare, 
acum e momentul punerii lor în 
practică. Veți colabora cu cei 
pe care i-ați considerat ca 
făcând parte din tabăra 
adversă. Faptul că vă oferiți 
ajutorul poate fi interpretat 
greșit. De aceea, nu vă 
deschideți sufletul și, mai ales, 
aveți grijă de buzunarul dv.

Z CAPRICORN
Nativii acestei zodii pot 

face în aceste zile călătorii 
plăcute și folositoare. 
Duminică veți fi într-adevăr 
răsfățați de noroc. Trebuie să 
vă întindeți doar brațul și dați 
de...fericire. în plus, apar niște 

bani neprevăzuți în casă care 
pe cât de rapid au sosit, pe 
atât de rapid sunt cheltuiți de 
familie. Popularitatea va 
crește în aceste zile.

O VĂRSĂTOR
Ați ridicat prea mult 

ștacheta, prin urmare sunteți 
nemulțumiți de partener, de cei 
din jur și din dv. înșivă. Cu 
asemenea exigențe aveți 
toate șansele pentru a trăi în 
singurătate. Situația materială 
vi se îmbunătățește, în timp ce 
resursele de energie vă 
scad. Luni nu vă grăbiți să 
încheiați tranzacții imobiliare.

3 PEȘTI
Azi lucrurile merg bine. 

Vă veți putea face relații noi și 
interesante, dar în cursul 
după-amiezii pot apărea mici 
neplăceri. Multă prudență în 
dragoste, nu este momentul 
cel mai bun pentru destăinuiri 
intime. Cei născuți în zilele cu 
soț pot să înceapă 
săptămâna cu multe 
speranțe. Dacă doriți să 
avansați, trebuie să vă folosiți 
relațiile.
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Descoperirea unor vestigii 
de peste 7000 de ani 

Arheologii de la Muzeul Unirii din Alba lulia împreună cu studenți 
de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și de la o universitate 
din Anglia au descoperit, pe o colină din apropierea municipiului 
Aiud, un perimetru arheologic în care au fost găsite fragmente 
ceramice mai vechi de șapte mii de ani, dar și urmele unei locuințe 
din secolul VIII după Hristos care dovedesc continuitatea populației 
autohtone din zona Transilvaniei și în perioada marilor migrații de la 
sfârșitul primului mileniu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Arheologul Silviu Purece de la Muzeul Unirii din Alba lulia a declarat 
că în zona cunoscută sub denumirea “Cetățuie” din apropierea 
municipiului Aiud au fost descoperite vestigii din cinci epoci diferite, 
începând cu mileniul V înainte de Hristos ajungând până în apropierea 
mileniului I după Hristos. Pe șantierul arheologic Cetățuia-Aiud, au fost 
descoperite vestigii din perioada Culturii Coțofeni, gropi rituale din 
perioada Bronzului și urme de așezări umane aparținând civilizației 
tracice de tip Basarabi. Purece consideră că descoperirea este foarte 
importantă pentru că se întâmplă foarte rar ca pe un perimetru atât de 
mic să fie descoperită o varietate atât de importantă de vestigii.

în opinia arheologilor, descoperirea urmelor unei locuințe care 
datează din secolul VIII după Hristos infirmă teoriile potrivit cărora 
populația autohtonă din zonele de șes din Transilvania a părăsit 
regiunea în perioada marilor migrații de la sfârșitul primului mileniu.

“Cea mai importantă descoperire făcută pe șantierul Aiud- 
Cetățuia o reprezintă o locuință din secolul al Vlll-Iea după Hristos 
care aparține populației autohtone și care infirmă teoria conform 
căreia zona joasă de podiș și lunca Transilvaniei a fost părăsită în 
perioada migrațiilor. Descoperirea de la Aiud afirmă și confirmă 
continuitatea populației autohtone românești în zona transilvăneană 
la sfârșitul primiului mileniu după Hristos", a declarat directorul 
Muzeului Național al Unirii din Alba lulia, Horia Ciugudean.

Ciugudean a mai declarat, cu acest prilej, că începând de anul 
viitor, există pericolul ca săpăturile arheologice în zona Cetățuia- 
Aiud să fie stopate pentru că terenul aparține unei foste ferme 
agricole, aflată, în prezent, în lichidare. Directorul Muzeului 
Național al Unirii din Alba lulia a arătat că, în cazul în care terenul 
va fi retrocedat proprietarilor, Muzeul nu are nici o posibilitate de 
a le impune oamenilor să le permită arheologilor să continue 
săpăturile.

■

Lacrimile scot praful din ochi

Dalai Lama - primit ca un star la 
HewVort

Praful intrat în ochi pro
duce mâncărimi și chiar du
reri. Câteodată se poate 
elimina prin simpla spălare 
cu apă, dar cel mai bine este 
să lăsați lacrimile să lu
creze. Nu vă frecați la ochi,

. ■" ’ ................
Ceara topită scoate așchiile din 

piele
Un necaz pe care sigur 

toată lumea l-a avut este pătrun
derea așchiilor sub piele. Dacă 
sunt suficient de lungi, se pot 
extrage ușor cu o pensetă. Da
că așchia se rupe sau nu poate 
fi apucată, tăiați ușor pielea de 
deasupra cu un vârf de ac sau

fmpotriva hoților

O minimă prudență nu
strică
Pentru a vă asigura atât 

timp cât lipsiți din locuință 
că nu cădeți în plasa șprin- 
garilor, polițiștii recomandă 
vigilență, dar, mai ales, 
multă atenție. ♦ Când pă
răsiți domiciliul, verificați 
dacă ați încuiat ușa apar
tamentului, ferestrele, bal
conul etc. ♦Instruiți copiii 
să păstreze cu grijă cheia 
și să evite dialogul cu per
soane necunoscute. ♦Asi
gurați un iluminat cores
punzător pe casa scării.
♦ împreună cu vecinii, asi- 

gurați-vă reciproc un sis
tem de supraveghere 
atunci când lipsiți mai mult 
timp. ♦Nu popularizați de
ținerea în locuința dum
neavoastră a unor obiecte 
sau bunuri de valoare.
♦ Folosiți la ușa de acces 
încuietori cât mai compli
cate și pe cât posibil înlo- 
cuiți ușa din carton sau pla

granulele de praf vor pătrun
de mai adânc și vor zgâria 
mucoasa. Frecați ochiul 
sănătos și lacrimile vor curge 
imediat bilateral. Dacă nu 
reușiți, tocați o ceapă și veți 
“plânge” numaidecât.

cu o lamă de ras și expuneți 
astfel bucățica de lemn. în cazul 
mai dificil al acelor de cactus, 
procedați astfel: răciți zona 
afectată cu apă, picurați ceară 
topită pe care apoi o răciți rapid 
cu apă. Când îndepărtați ceara, 
veți extrage și acele.

caj cu ușa de lemn masiv, 
♦în timpul nopții sau zilei, 

dacă auziți zgomote sus
pecte pe casa scării, încer
cați să depistați sursa aces
tora, iar în cazul unor sus
piciuni, anunțați Poliția. 
♦ Pentru o siguranță ma
ximă apelați la o societate 
specializată în vederea 
montării unor dispozitive 
antifurt. în opinia specia

liștilor, cetățenii ar trebui să 
dea dovadă de mai multă 
vigilență, semnalând apa
riția unor persoane suspec
te în preajma locuințelor și 
cu atât mai mult, să nu per
mită accesul în casă al indi
vizilor necunoscuți. Chiar 
dacă aceste sfaturi par deri
zorii în comparație cu am
ploarea pe care a căpătat-o 
tâlhăria, respectarea lor 
poate, în multe cazuri, să 
vă scutească de experiențe 
neplăcute.

x .......... .........

Se mâresc tarifele
pentru serviciile 

medicale
Ministerul Sănătății și 

toate unitățile subordonate 
acestuia și-au mărit cu 40 
până la 100% tarifele pen
tru serviciile prestate. Direc
ția de Sănătate a scumpit 
taxele pentru avizarea sa
nitară a unor unități ali
mentare și nealimentare. 
Noile tarife sunt următoa
rele: «viza sanitară pentru 
deschiderea unităților - 
între 400.000 - 4.000.000 
lei, în funcție de numărul 
personalului angajat; «viza 
anuală a autorizației sani- 

ktare - între 300.000 -

Nouă ani de școală obligatorie
Elevii care în toamnă 

vor fi în clasa a V-a repre
zintă prima promoție care 
va urma nouă ani de gim
naziu, în loc de opt cât pre
vedea vechea Lege a învă
țământului, a informat Mi
nisterul Educației Naționa
le. Conducerea ministeru
lui consideră că opt ani de 

^învățământ obligatoriu sunt

Care o fi următoarea mutare?
Foto: Traian MÂNU

Una dintre cele mai 
controversate personaje de 
la Hollywood a fost Howard 
Hughes (n. 24 XII 1904 la 
Huston - Texas), pilot, 
constructor de avioane, om 
de afaceri, producător și 
regizor de film. Erau 
adunate în persoana sa 
toate trăsăturile ce ar putea 
caracteriza un adevărat 
geniu.

Nimeni nu a fost în sta
re să "traducă” ciudatele 
sale comportări sau deci
ziile luate fulgerător și - 
mai ales, succesele obți
nute. într-o zi, a dorit să 

^aibă o întâlnire cu actrița 

3.000.200 lei; «redeschi
derea după suspendarea 
temporară a activității sau 
reautorizarea - între 
600.000 - 8.000.000 lei; 
• evaluarea capacității de 
muncă, oboselii profesio
nale la locul de muncă - 
100.000 lei persoană. 
Controlul serologic pentru 
spitale și alte unități mili
tare va costa 20.000 lei - 
depistarea tifosului exante- 
matic, 115.000 lei - exame
nul pentru SIDA, ajungân- 
du-se până la 453.000 lei 
pentru analize complete.

insuficienți pentru aprofun
darea noțiunilor de cultură 
generală. Introducerea noii 
legislații va apropia 
sistemul românesc de cel 
european, în care învă
țământul obligatoriu este 
de cel puțin nouă ani, a de
clarat Liliana Preoteasa, 
director general în cadrul 
MEN.

Omul imprevizibilului
Jean Simmons (Ofelia din 
"Hamlet’’-ul lui Laurence Oli
vier din 1948), angajată a 
studiourilor R.K.O. - Radio, 
care i-a refuzat invitația. în 

schimb Hughes a ... cum
părat complexul de produc
ție RKO-Radio, devenind... 
șeful ei!

Când tranzacția a devenit 
publică, ca urmare a rela
tărilor din presă, personalul 
studiourilor a ridicat din... 
"sprâncene”, știindu-l omul 
neprevăzutului. în fine, toți

Străzi împânzite de oameni, 
forțe de poliție mobilizate, Ser
viciul Secret, înghesuială de 
ziariști: Dalai Lama a fost primit 
ca o adevărată vedetă la New 
York, unde a început o serie de 
conferințe organizate de actorul 
Richard Gere.

“Din ce în ce mai mulți oa
meni par a simți nevoia mai 
multor valori spirituale", a expli
cat Dalai Lama, care s-a es
chivat de la a răspunde orică

rei întrebări despre politică. El

TEXTUL LEGILOR DE LA
NURINBERG SEMHAT DE

HITLER
Textul original al legilor 

de la Nurnberg, codul de 
discriminare rasială publi
cat în 1935 contra evreilor 
și semnat de mâna lui 
Adolf Hitler, va fi expus pen
tru prima oară lumii, într- 
un muzeu din Los Angeles, 
a informat cotidianul 
"Washington Post”, citat de 
AFP. Acest text de o consi
derabilă importanță isto
rică, și pe care istoricii îl 
credeau dispărut, a fost ofe
rit în 1945 de către gene
ralul american George 
Patton unui prieten. Textul 
a rămas ascuns timp de 54 
de ani într-o casă de bani a 
bibliotecii Huntington, în 
Pasadena (California).

Evreii ultraortodocși cer ca 
Tarzan să se îmbrace

Tarzan trebuie să se îm
brace, a proclamat un co
mitet al evreilor ultraorto
docși, responsabil cu su
pravegherea regulilor pri
vind decența publică, au 
anunțat ziarele israeliene, 
citate de AFP.

în cadrul unui protest 
adresat companiei Maxi- 
media, care se ocupă de 
campania de promovare în 
Israel a filmului de desene 
animate al studiourilor 
Walt Disney, Comitetul 
Național Contra Publicității 
Șocante pe Pământul Sfânt 
- asociație non-guverna- 
mentală - s-a pronunțat 
împotriva “ținutei indecen
te” a regelui junglei. Cele 
300 de afișe ale filmului, 
răspândite pe teritoriul țării, 
care îl înfățișează pe Tarzan 
ascunzându-și goliciunea 
cu o simplă “pânză subțire 
și transparentă”, constituie, 
potrivit Comitetului, un apel 
la erotismul cel mai torid, 
în consecință, evreii ultra

angajații. așteptau sosirea 
"Boss”-ului, dar el s-a lăsat 
așteptat vreo două săptă
mâni. într-una din zile - 

exact la miezul nopții, apare 
la poarta principală un "Che
vrolet” decapotabil care cla
xonează.

"Deschide poarta", îi spu
ne portarului care ... îl roagă 
să revină la 8 dimineața. 
"Deschide odată, sunt Ho
ward Hughes!" Apoi, îi cere 
portarului să cheme întreg 
personalul de conducere și 

a subliniat că turneul său este 
“prin esență unul spiritual”. 
"Cred că este important să 
facem separarea între orga
nizațiile politice și cele reli
gioase”, a explicat el, preci
zând totuși că “în anumite 
cazuri, politica se poate lega 
cu spiritualitatea”.

Dalai Lama va discuta, în di
rect, online, cu abonații serverului 
AOL și va pleca săptămâna vii
toare în Midwest, pentru confe
rințe la Bloomington și Chicago.

Redactate într-un week
end din 1935, legile de la 
Nurnberg, semnate de mâ
na Furher-ului și sigilate cu 
ajutorul unei cruci în nuanțe 
de roșu aprins, au dat startul 
politicii discriminatorii a celui 
de al Ill-lea Reich, care 
trebuia să ducă la "soluția 
finală” și la Holocaust.

în primul paragraf al tex
tului, se poate citi: “Căsăto
riile între evrei și cetățeni ger
mani sau de sânge germanic 
sunt interzise. Căsătoriile ca
re au avut loc în ciuda acestei 
legi, chiar dacă au fost înche
iate într-o țară străină, sunt 
nule. Oricine va încălca 
această dispoziție va fi pe
depsit prin muncă forțată".

ortodocși au cerut ca Tar
zan să-și schimbe ținuta, în 
caz contrar ei hotărându-se 
să boicoteze lansarea fil
mului în Israel.

Confruntat cu această 
amenințare, președintele 
companiei Maximedia s-a 
declarat gata să-l îmbrace 
pe omul-maimuță în panta
loni, “pentru a nu răni sen
sibilitatea unor persoane și 
a pune capăt hărțuielii”. în 
schimb, conducătorii com
paniei ce se ocupă de dis
tribuția filmului au anunțat 
că sunt deciși să păstreze 
imaginea eroului de dese
ne animate așa cum este. 
“Suntem gata să facem nu
meroase compromisuri 
pentru a trăi în înțelegere 
cu toții. Dar nu putem mer
ge până la a-l sili pe Tarzan 
să poarte streimel" (pălărie 
neagră cu boruri largi, tivită 
cu blană, specifică evreilor 
ulltraortodocși), a declarat 
unul dintre reprezentanții 
companiei.

astfel, timp de o jumătate de 
oră, telefoanele nocturne 
sculau din pat directori de 
departamente, producători, 
regizori și scenariști.

Aceștia își găsesc șeful 
îngurgitând un sandwich și 
sorbind dintr-o sticlă de 
lapte... Apoi, timp de șase 
ore, vizitează platouri, cabine, 
garaje și toalete, după care 
dispune zugrăvirea și vop
sirea întregului complex. 
Jean Simmons își răscum
pără contractul și pleacă... 
iar el, după o vreme, vinde 
studiourile unei rețele TV.

Adrian CRUPENSCHi
-■



21 - 22 AUGUST 1999 Cuvântul liber

Reflecția>

sâptărMÂHii
• "Există trei feluri de iubiri firești 

pentru părinți: cea mai înaltă este de a-l 
ajuta, a doua de a nu-i supăra și ultima 
de a-i suporta.”

Po verb chinez 

doțiti și ^alinii

• "Cine nu este supus părinților săi, nu 
este sincer și credincios nici cu prietenii."

Proverb francez
• "Niciodată nu ne putem achita față 

de părinți. Raportul copiilor cu părinții lor 
este, ca cel al oamenilor cu zeii, o prie
tenie cu cel bun și superior.”

Aristotel
• "De nu va fi cineva supus și respec

tuos față de părinții săi, niciodată nu va fi 
blând și îngăduitor față de alți oameni.”

J. Hrisostom
• "Copilul imită tot ceea ce vede. Totul 

îi este pildă în formarea obiceiurilor, apu
căturilor, gesturilor, vorbirii și caracterului 
său.”

S. Smiles
• "Mâna care mișcă leagănul guver

nează lumea.”
Proverb american

• "Ca mila de la părinți nu-i nimic în 
lumea asta.”

Proverb românesc

■lEHSaa
! O Cu cât este mai frumoasă fe- 
! meia care te iubește, cu atât mai 
I ușor o poți părăsi, fără să ai mustrări 
I de conștiință.

© Timpul în care faci dragoste
* este invers proporțional cu neca- 
I zurile pe care ți le aduce.

i © Sex - appeal reprezintă 50% 
I din ce ai într-adevăr și 50% din ce 
I cred alții că ai.

O Calitățile prin care un bărbat 
I atrage o femeie sunt, de obicei, 
I acelea pe care nu le va mai regăsi la 
I el câțiva ani mai târziu.
1 © Dragostea este triumful ima-

I ginației asupra inteligenței.
jj © Abțineți-vă de la vin, femei și 

I muzică! Mai ales de la muzică...

I O Niciodată nu te certa cu o 
j femeie prea obosită sau prea
• odihnită.

O Sexul este una dintre cele 
j nouă motivații ale reîncarnării; cele- 
I lalte opt nu contează.
I
. © Nu da bărbatul din pat pe
J_Casanova de pe stradă.
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Mozaic 
spiritual

- "Un mare clasic este un om 
pe care poți să-l lauzi fără să-l fi 
citit”.

- "Telescopul micșorează uni
versul; numai microscopul îl mă
rește”. (Chesterton)

- "Nici nu bănuim de cât spirit 
este nevoie, ca să nu fim nici
odată ridicoli".

- "Bogat este numai omul 
econom; avarul este pur și 
simplu sărac".

- "Un om fără educație nu. 
poate să fie bun; poate cel mult 
să fie blajin".

- "îți poți altera spiritul, con

știința și înțelepciunea, așa cum 
îți strici stomacul”.

- "Primele necazuri servesc 
drept pavăză pentru celelalte”. 
(Chamfprt)

- "Invidia care vorbește și țipă 
este inofensivă; numai invidia 
mută este de temut".

- "De obicei, un om de spirit 
pare fericit, așa cum un om bine 
făcut pare îndemânatic”.

- "înțelepciunea este alcătuită 
din adevăruri care trebuie spuse 
și din adevăruri care trebuie tă
cute”. (Rivaro!)

Selecție de Iile Leahu

ftSMEMBER

ADOLESCENTĂ
Dacă spunem America ne gândim la Țara Făgă

duinței și a tehnologiei de vârf. Computerele de azi, 
mâine sunt deja depășite!

Colega mea Judy m-a invitat într-o după-amiază la 
casa ei. O casă stil american care se respectă trebuie 
să aibă și un computer. Măcar unul! In familia colegei 
mele sunt deja trei computere - una din fete fiind deja la 

•facultate și având și ea nevoie de un computer. Rick - 
soț și tată model - îmi arată noua achiziție: un computer 
de ultimă generație. Este atât de încântat încât îmi arată 
“Ce știe!" așa cum un părinte pune copilul să spună o 
poezie ca oaspeții să vadă că micul om e deștept! Dar 
computerul e într-adevăr o minune și e mai rapid decât 
orice computer văzut de mine până atunci.

La un moment dat Rick cu un zâmbet larg pe față îmi 
spune:

- Vreau să-ți arăt ceva care cred că te va bucura.
... și în câteva secunde pe ecran apare o imagine 

atât de cunoscută mie: o pășune verde pe un deal, fânul 
cosit și câteva clăi de fân. Un bărbat sus pe claie și 
două femei adunând și ridicând fânul. O căruță trasă de 
doi cai roșii așteaptă alături. Această minunată imagine 
este însoțită de sunetul vesel al unei învârtite arde
lenești. Nu doar că m-a bucurat, dar emoția întâlnirii atât 
de neașteptate cu ceea ce pentru mine înseamnă 
“ACASĂ” mi-a adunat lacrimi în ochi și un nod în gât 
care s-au prelins încet pe obrajii mei îmbujorați.

O imagine și câteva sunete sunt înscrise în sufletul 
meu sub numele: ACASĂ. Peste câteva zile din nou voi 
rămâne doar cu această amprentă în suflet.

Ina DELEANU

r

Umpr^
© Un îmbogățit peste noapte face o 

călătorie în Italia. La întoarcere poves
tește prietenilor:

- Veneția e un oraș tare comic: străzile 
sunt pline cu apă, iar oamenii cântă în 
bărci...

© într-un raport privind incendiul: "Fo
cul a mistuit parterul, etajul întâi și al 
doilea. Nu a mai rămas în picioare decât 
subsolul și etajul trei. ”

© - Te-ai măritat cu Ovidiu?
- Da, la început voiam să rămânem 

buni prieteni, dar pe urmă m-am răz
gândit!

© - Domnule director, la ușă este un 
om cu ochelari care vrea să intre la dum
neavoastră.

- Sppne-i că nu-mi trebuie! Eu port 
lentile de contact.

© - Iubito, ne vedem și mâine?
- A! nu, dragule! Mâine mă mărit, dar 

ce părere ai de poimâine?

© Un anunț pe poarta unui cimitir:
"Prin decizie municipală, aici se în

groapă numai morții care trăiesc în acest 
municipiu."

© Din raportul unui agent:
"Conducătoarea auto din față a sem

nalizat la stânga și, contrar previziunilor 
mele, a luat-o la stânga.”

Culese și prelucrate de /. LEAHU

G-loețnțe de

catifea
--------------- ---- , -------- -------7-----

Realitatea depinde de fantezia 
fiecăruia.

E un om terminat. Nu se mai 
poate minți cu nimic.

î» Oricât ar fi drumul de drept, la 
nevoie tot mai există o scurtătură.

Si Ceea ce crede e una, ceea ce 
spune e alta, iar ceea ce face e cu totul 
altceva.

Si Vine o vreme când ceasurile de 
tinerețe alternează tot mai des cu cea
surile de bătrânețe.

>i Dumnezeu este fuga noastră de 
singurătate.

Si Nu există concluzii. Doar alte ipo
teze travestite.

Si E grav când nici tăcerea nu mai 
spune nimic.

Si Moartea e pentru cei ce rămân, 
nu pentru cei care pleacă.

Si Antepenultimul e cel care doreș
te cel mai mult ca ultimul să nu pă
țească ceva.

Si Problema nu e că nu găsește 
acul în carul cu fân. Problema e că nu 
găsește carul.

Si A devenit poet când s-a îndră
gostit, filozof - când l-a părăsit iubita.

GAVCO

în sfârșit, aseară am fost în 
vizită la familia Gulye. în sfâr

șit, pentru că, de vreo jumătate 
de an n-am mai fost pe la ei și 
ne tot invită gândindu-se, pro
babil, că noi suntem supărați 
fiindcă ne inundă apartamentul 
cam o dată la două săptămâni. 
Fleacuri! Sigur, a fost greu 
până ne-am obișnuit cu potopul 
care-avea loc, de regulă, împre
jurul miezului nopții, respectiv 
după ce se întorcea fiica lor din 
oraș, însă chestiunea ține de 
trecut...Acum nu se mai în
toarce - a născut doi gemeni din 
flori dotați cu niște coarde vo
cale pentru care majoritatea 
locatarilor de pe scară le-a pre
zis un viitor strălucit ca soliști 
de operă, dar nici într-un caz ca 
locatari. Și șade acasă. Proble
me am avut mai ales cu ne- 
vastă-mea, până am convins-o 
că, logic, nu aveau cum să-i 
inunde pe cei care locuiau la 
etajul superior, având în vedere 
că apa se întâmplă rar să curgă 
de jos în sus chiar în condițiile 
tranziției românești spre eco
nomia de piață când orice este 
posibil...

-Adică, tu nu mai știi de 
măr, de Newton, de gravitație ? 
o întrebam oarecum dispre
țuitor.

-Nu, răspundea ea sec. Eu 
știu numai de graviditate.

Și își îndrepta privirea semni
ficativ spre tavanul nostru cu 
urme de-a lungul atâtor potopuri.

-...Chiar la bloc fiind, îmi 
continuam eu pledoaria încer
când să-i fac o demonstrație ști
ințifică, unde se întâmplă atâtea 
lucruri bizare, crezi că apa ar 
putea curge de jos în sus ? Să 
mai întrebăm pe la Asociație, pe 
la centrala termică, pe la Pro Tv, 
dar eu nu prea cred...

-Domnule!, țipa Claustrina la 
mine, nu pricepi că m-apucă fri- 
sonadele când o aud cum își 
spală virușii care ajung apoi pe 
pereții noștri ?

în principiu, eram de acord 

cu ea și chiar îmi imaginam dez
gustătoarele creaturi fojgăind pe 
pereți și prin tot apartamentul să 
ne contamineze. însă trecură 

anii, vorba poetului, iar noi con
tinuam să fim sănătoși și inun
dați cu aceeași frecvență, doar 
mai viguros din punct de vedere 
cantitativ după ce apăruseră be
belușii. Asta era tot, așa că nu 
aveam nici un motiv special să 
fim supărați pe familia Gulye 
odată ce ne obișnuiserăm cu res
pectivul fenomen nocturn...

Doar munca de lămurire cu 
nevastă-mea, Claustrina, a durat 

vreo jumătate de an, după care a 
cedat din punct de vedere nervos 
și am dat-o pe mâna unui neuro- 
psiholog despre care se spunea 
că era meseriaș excelent. Lucru 
foarte adevărat, pentru că atât de 
bine se obișnuise nevastă-mea cu 
el, încât, după cam cinci luni de 
ședințe psihoterapeutice, era 
gata-gata să divorțăm...Sincer 
vorbind, se potrivea cu el mult 
mai bine decât cu mine, așa că, în 
urma acestei descoperiri, hotă- 
râsem să-i fac fericiți...Din ne
norocire, nu au avut parte unul 
de altul, fiindcă într-una din zile, 
Claustrina a venit acasă, și-a arun
cat lucrurile intime prin toată 
casa, după care a grăit cu mare 
năduf:

-Porcu’ dracului! ăsta se 
culcă fără jenă cu toate paci
entele și prostituatele - l-am 
prins în direct!

Sunt unele situații când tre
buie să recunosc, cu tristețe, că 
nevastă-mea dă dovadă de 
multă idioțenie din punct de 
vedere gramatical...

-Chiar că porc, i-am întărit 
eu suferința întrerupându-mi 
lectura din cea mai proaspătă 
Sandra Brown. Putea fi și el 
mai discret și mai fidel, măcar 
cu tine, am plusat cu senină 
malițiozitate.

Și ne-am văzut mai departe 
de existența noastră semila- 
custră. (va urma)

Dumitru HURUBĂ
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ORIZONTAL: 1) Realiza
toare ale unor schimbări de do
miciliu; 2) Intrat într-o mișcare 
oscilatorie; 3) Etichetarea unor 
reîmproprietărite; 4) A face o 
întrerupere de sarcină - Materie 
de bază studiată în ciclul 
elementar; 5) Obiecte de studiu 
ale filateliei - Exponenți ai 
creației infernale; 6) Venin de 
șarpe cuibărit la sân - Când se 
rupe-un fir de viață! - Prezentat 
Cu tot felul de dulcegării; 7) 
Prăjini pentru întins albituri - 
Livezi în vârf de colină; 8) Prinși 
la brâu de flăcăi la horă - Marea 
familie de odinioară; 9) Soluția 
unor integrale - Diplomați de 
familie cu anumite însușiri; 10) 
Exclus definitiv de la corijare.

VERTICAL: 1) Remarcabili prin propriile re
flecții; 2) Participant la o manifestare vibrantă; 3) 
Câștiguri realizate din pierderi; 4) A ajunge în 
situația de scăpătat - Pasager pe corabia deșer
tului; 5) Plic de corespondență ce merge netimbrat - 
Schimbare neprevăzută în planul de zbor; 6) Săru
tate de rouă dimineții - Cotă ridicată la cursul curent 
- Pune condiții în procesul verbal; 7) Aparat centri
fugal în panificație - Citit chiar și de francofoni; 8) 
Vulcan în faza de erupție - Nume de botez atribuit... 
la cununie; 9) Realizați în urma unor învârteli; 10) 
Lipsit de șansa absolvirii.

Vas He MOLODEȚ
Dezlegarea careului “Din nou pe sta

dioane" apărut în ziarul nostru de sâmbăta 
trecută:

1} CALIFICARE; 2) ANALITIC - M; 3) TO- 
CANIT - CA; 4) ANU - E - AMAN; 5) RINA - STOIC; 
6) AMETIT - LEI; 7) TA - ATAC - TP; 8) O - OS - 
NIE - A; 9) RAL - STOPER; 10) INESTETICI.

I! MA T ÎN 2 MUTĂRI !

_  _  _  _  _  _  _______________y
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PORNIND DE LA O AUDIENTĂ

Un om reclamă
“Spectacolul din Cetate 
fără valoare artistică” ! r

Dl Lazăr Moga, de loc din 
satul Hărțăgani, comuna 
Băița, dar cu domiciliul în 
Deva, a venit recent la 
redacția cotidianului nostru 
foarte supărat. Firesc, încă 
de la început l-am întrebat ce 
anume fapt l-a adus în 
această stare.

- Am vândut o junincă dlui 
Doru lovan care are în Piață 
Devei o unitate ce desface 
mici, cărnăciori ș.a. Am dat- 
o cu două milioane și 
jumătate de lei. Dl lovan mi-a 
promis că-mi dă banii în 10 
iulie a.c. M-am prezentat în 
ziua respectivă, dar nu l-am 
găsit. De la data respectivă I- 
am căutat de mai multe ori. 
Tot fără rezultat. De altfel în 
situația mea se află și alți 
oameni din Hărțăgani - Ionel 
Diniș, Nicolae Buta, Avram

Reclamantul răspunde
Deontologia profe

sională ne-a determinat să- 
I căutăm spre a sta de vorbă 
pe dl Doru lovan. Nu l-am 
găsit la unitatea din piață, 
dar i-am lăsat vorbă să vină 
la redacție și a venit. Este 
un om tânăr, plăcut la 
vorbă, l-am spus despre 
ce este vorba.

- Așa este, am întârziat 
cu plata animalelor 
cumpărate, dar din motiv 
independent de voința 
mea. Inundațiile din 
această vară mi-au scos 
din funcțiune congela
toarele și s-a stricat o mare 
cantitate de carne. Am 
pierdut o importantă sumă 
de bani. De ieri însă am 
început plățile. Deja mi-am 
plătit datoria ce o aveam 
către câțiva dintre cel de 
pe lista ce mi-ați prezentat-

z ; "\
Pagină realizată de Traian BONDOR, Andrei NISTOR j

Demian, Lazăr Trif, Ionel 
Marina, Elisabeta Marina 
ș.a. cărora dl lovan le este 
dator cu multe milioane de 
lei.

- Când ați vândut 
Juninca ați întocmit cu 
cumpărătorul vreun act?

- Nu, că mi-e rudă pe 
linia soției. Dar am martori 
că i-am vândut animalul. în 
ultima vreme dl lovan nu 
mai vine în zona Hărțăgani. 
Am auzit că acționează pe 
la Certej, Crișcior, 
Bucureșci ș.a. Aș vrea să- 
i atenționez prin „Cuvântul 
liber” pe cei ce fac afaceri 
cu dl lovan să fie atenți.

- Acuza ce i-o aduceți 
dluilovan este foarte gravă. 
Vă asumați răspunderea 
asupra celor afirmate?

- în totalitate.

o. într-o săptămână îi 
plătesc pe toți.

- Cum procedați când 
achiziționați un animal?

- Am luat și iau animale 
și cu banii jos, dar 
deseori stabilesc cu 
vânzătorul ziua în care îi 
dau banii. Și mă țin de 
cuvânt.

- Cum merge afacerea?
- Merge. Cu multă 

alergătură, cu fisc foarte 
mare.

- Câte unități aveți?
- Un abator la Ilia - 

foarte modern • șl 
unitatea de desfacere din 
piață. Vreau să deschid 
încă o unitate în Deva. Eu 
sunt cel care am dat 
oamenilor necăjiți de un 
Crăciun - a scris 
“Cuvântul liber” de acest 
fapt - carne Ieftină și chiar 
gratuită.

Recentul eveniment care a 
ținut cu "ochii’n soare" o țară 
întreagă, a fost - așa după cum 
știm cu toții - sărbătorit și la Deva. 
Eclipsa din 11 august, căci despre 
ea este vorba, a fost un bun prilej 
pentru municipalitate de a mai 
înveseli sufletele devenilor, 
organizându-se astfel o serie de 
manifestări cultural-artistice. Tot 
în aceeași perioadă, în data de 11 
august și în zilele care au urmat, 
au avut loc și Serbările Cetății, 
primăria făcând astfel o economie 
și nemaifiind obligată să le 
organizeze în toamnă cum erau 
în mod obișnuit. Despre felul în 
care s-au desfășurat 
manifestările, dar mai ales despre 
problemele care au apărut pe 
parcursul acelor zile ne-a 
informat dl. viceprimar Dumitru 
Gâlcescu. Domnia sa a ținut să 
aibă o întâlnire cu jurnaliștii 
hunedoreni la începutul acestei 
săptămâni, analizând împreună cu 
aceștia modul în care s-au 
desfășurat manifestările și felul 
în care au reacționat cetățenii 
municipiului.

încă de la început dl. Gâlcescu 
a ținut să mulțumească devenilor 
pentru felul exemplar în care s- 
au purtat pe tot parcursul 
manifestărilor, domnia sa fiind 
plăcut surprins de acest fapt. în 
același timp, dl. viceprimar a dorit 
să ceară scuze tuturor celor care 
au fost deranjați de zgomotul din 
jjiață, fapt care nu putea fi 

prevenit în nici un fel. în privința 
manifestărilor culturale, dl. 
viceprimar a afirmat că a fost 
nemulțumit de spectacolul 
desfășurat în ziua eclipsei între 
zidurile Cetății: "Acel spectacol 
nu a avut nici o valoare culturală 
sau istorică, singura valoare 
fiind cea comercială. S-a dovedit 
doar că între zidurile Cetății se 
pot organiza manifestări di
verse, fapt care sperăm că va fi 
fructificat în continuare." în ceea 
ce privește scandalul declanșat 
între municipalitate și firma care 
s-a ocupat de sonorizare, dl. 
Gâlcescu a afirmat că în final 
lucrurile s-au rezolvat, însă 
problemele s-au datorat lipsei de 
lichidități a primăriei și deci a 
imposibilității de plată pentru cei 
de la firma Audiosonora. Au fost 
și unele probleme organizatorice, 
mai ales în primele două zile, fapt 
care a condus la întârzieri ale 
concertelor unor artiști. De 
asemenea, s-a constatat că nu 
toți artiștii de pe afiș au și fost 
prezenți, în locul lor venind în 
schimb alții.

Ca o concluzie generală se 
poate spune însă că a fost 
frumos, deși se putea organiza 
mai bine. Oricum, felicitări 
Primăriei muncipiului Deva și mai 
ales dlui viceprimar Dumitru 
Gâlcescu pentru contribuția sa 
la buna desfășurare a 
manifestărilor.
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ce locuiesc 
parte a 
Semnalul 

aproape o

POLUARE FONICĂ
în noaptea de duminică 

spre luni, cam pe la ora trei 
dimineața, în zona pieței din 
Deva a pornit semnalul de 
alarmă al unei mașini 
parcate în zonă care i-a trezit 
pe mulți din cei 
în această 
municipiului, 
sonor a ținut 
jumătate de oră. Treaba 
asta am aflat-o de la mai 
mulți deveni ce locuiesc în 
apropierea pieței. Nu am 
aflat cui aparține mașina, 
dar este limpede că un 
asemenea lucru nu se face 
să-l ... faci vecinilor tăi.
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PENSIONARII 
ÎNTÂLNESC

La Snack-barul 
parterul blocului L4 
bulevardul luliu Maniu 
întâlnește periodic un grup 
de pensionari, în general 
foști lucrători în agricultură. 
La asemenea întâlniri se 
adună 10-12 oameni și chiar 
mai mulți. Fiecare cere câte 
un suc, una mică, mai rar 
cafea și încep discursurile 
și discuțiile. Pe ce teme? 
Foarte diverse, încât nici n- 
are rost să le înșirăm. Evi
dent se discută, cu 
predilecție, despre situația 
grea a pensionarilor, se 
trece prin economie, 
politică și se ajunge tot la 
pensionari. Vorbesc bieții 
oameni, în van, că tot nu-l 
bagă nimeni în seamă.

HRĂPĂREAȚA
Imediat după catastrofa 
la Rîu Mare-Retezat,

I

de
cetățenii din localitățile ce 
se aprovizionează cu apă din 
conducta Sîntămăria-Orlea - 
Deva au fost avertizați să nu 
folosească apa de la 
robinete. Profitând de acest 

| fapt patroana unei unități 
. comerciale din buricul Devei 
I a săltat prețul apel minerale 

trlplându-l. Vasăzică doam- 
Ina patroană a profitat de o 

situație de excepție în

dorința de a se îmbogăți' pe 
seama necazurilor ce i-a 
lovit pe oameni. Cine ne-a 
adus la cunoștință această 
treabă a zis în final:

- Dumnezeu este în cer 
și vede ce fac oamenii 
pământ.
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PRIORI-POST 
PAS DE MELC

Priori-post este 
sistem de poștă rapid 
aplicat de o vreme și în 
România. Un domn ce 
conduce o unitate poștală 
Importantă din județ îi 
spunea autorului acestor 
rânduri că o trimitere prin 
acest sistem ajunge în 24 
de ore la destinatar, 
indiferent de distanță.

Dl loan Pașcău din 
Deva a venit recent la 
redacție să ne dove
dească cum că un 
asemenea deziderat nu 
se realizează. Fiica 
domniei sale - Cristina - 
urma să primească un pilc 
din Capitala României, 
expediat - a aflat asta - pe 
data de 12 august. în 14 
august s-a dus la poștă și 
a întrebat de acesta. ,,N-a 
sosit”, i s-a răspuns. De 
fapt pilcul sosise în ziua 
aceea, numai că era într- 
o sâmbătă și nu s-a 
ostenit nimeni din poșta 
din gară să îl ducă la 
adresa de pe el. Abia luni 
a ajuns pilcul la destinație. 
Deci prin Priori-post un 
plic - pentru care s-au 
plătit 20.000 lei - de la ex
peditor la destinatar - 
face patru zile ca șl cum I- 
ar fi dus cineva per- 
pedes, adică pe jos, ceea 
ce nu înseamnă chiar în 
pas de melc, dar nici 
departe nu este de 
acesta. Dacă sistemul 
Priori-post este, cum se 
vrea a fi, poștă rapidă, păi 
să fie - susține dl loan 
Pașcău, cu care suntem 
absolut de acord.

Țărăniștii hunedoreni se războiesc între ei folosind artileria grea
Conflictul intern din filiala hunedoreană a PNȚCD nu mai 

este de multă vreme un secret pentru nimeni, acuzele 
aduse public de către părțile Implicate făcând adesea 
deliciul presei șl știrbind puțin câte puțin Imaginea celui 
care se autointitulează (încălll) drept cel mal puternic partid 
al coaliției de guvernare. Conflictul țărăniștilor hunedoreni 
are deci rădăcini adânci, căile de rezolvare fiind tot mal 
limitate. Apropierea alegerilor pentru funcțiile de 
conducere ale organizației județene, alegeri ce vor avea 
loc după toate probabilitățile la începutul lunii octombrie, 
accentuează șl mai tare divergențele din cadrul acesteia, 
făcând aproape Imposibilă o reconciliere între părți. Actorii 
- reprezentanți ai celor două „aripi” - sunt pe de o parte dl. 
loan Băda, vicepreședinte al Consiliului județean Hunedoara 
șl vicepreședinte al organizației județene a PNȚCD, Iar pe 
de altă parte dl. dr. loan Rău, președintele organizației 
hunedorene. Fiecare dintre cei doi are o susținere 
Importantă în rândurile membrilor de partid, ambii 
încercând să îșl impună punctul de vedere pentru a-și 
atrage cât mai mulți simpatizanți. Miza este nu doar 
rămânerea în rândurile partidului, ci mal mult, obținerea în 
viitor a unor funcții Importante. Acuzațiile aruncate în mod 
public de către cei doi sunt, pe măsură ce trece timpul, din 
ce în ce mai grave, războiul punând în pericol chiar unitatea 
organizației hunedorene. Deși nu s-a recunoscut oficial, 
războiul din partid a fost și motivul pentru care o importantă 
delegație din conducerea centrală a PNȚCD s-a deplasat 
zilele trecute în județul Hunedoara, sperându-se într-o 
aplanare a conflictului. Concluziile întâlnirii sunt din păcate 
nesatisfăcătoare, situația rămânând “ca-n tren”.

"Actuala conducere a ruinat organizația 
județeană”

Am stat mal întâi de vorbă cu dl. vicepreședinte 
loan Băda, domnia sa exprimându-șl profunda 
nemulțumire pentru situația din partid și afirmând că 
după alegerile din 1996 organizația hunedoreană a fost 
în cădere liberă: “Au fost foarte numeroși aceia care 
au părăsit partidul, nemulțumiți de politica noastră la 
nivel național șl dezgustați de ceea ce se întâmplă în 
județ. Alegerile din *96 din cadrul organizației noastre 
au fost falsificate, dl. Rău obținând ilegal funcția pe 

.care o are. Prin urmare, noi am cerut conducerii 

partidului numirea unul comitet de conducere 
interimar, până la alegerile ce vor avea'loc în această 
toamnă. Din păcate, cererea semnată de aproape 400 
de persoane din organizațiile de la Orăștie, Hațeg, Brad 
și Deva - cerere trimisă la București în luna iunie - nu a 
primit nici un răspuns până în prezent. Totuși, din câte 
am înțeles, între 17 și 19 august se va afla în județ o 
delegație din partea conducerii centrale a PNȚCD, 
delegație din care fac parte dnii Virgil Petrescu, Costel 
Păunescu, Gheorghe Băran și probabil Remus Opriș. Ei 
vin cu scopul de a împăca lucrurile aici, însă eu cred că 
nu se va rezolva nimic. De altfel nici nu știu ce mai e de 
împăcat dacă ne gândim că actuala conducere a ruinat 
organizația. Sincer, eu consider că la nivelele 
superioare nu se va patea lua decizia de instituire a 
unui comitet interimar, deoarece aceasta ar reprezenta 
practic recunoașterea faptului că organizația este făcută 
praf, ceea ce este adevărat.” Referirile dlui Băda la 
proasta gestionare a PNȚCD Hunedoara sunt foarte 
numeroase și ca atare le-am redat pe cele mai 
interesante, concluzia domniei sale fiind însă aceea că 
organizația este în pragul sciziunii. “Oricum - a mai 
afirmat dl. Băda - chiar dacă unii vor asta eu nu îmi voi 
da demisia din partid șl cred că nici nu voi fi exclus; 
sunt unul dintre membrii fondatori, sunt membru în 
delegația permanentă și singurul for care are dreptul 
să mă excludă din acest partid este Juriul de Onoare. 
Nu mă simt în nici un fel vinovat de ceva anume, am 
luptat și voi lupta pentru ideile mele și pentru 
instituirea unei discipline în partid. Dacă văd că nu voi 
reuși să fac acest lucru, abia atunci mă voi gândi la alte 
variante.”

Povesti de adormit... presa
Vizita delegației de la București, delegație condusă de 

către dl. Virgil Petrescu, a fost, sau cel puțin a vrut să dea 
impresia unei vizite protocolare. Surse de încredere care 
preferă deocamdată să își păstreze anonimatul ne-au 
mărturisit însă că la ședința Comitetului de Conducere al 
PNȚCD Hunedoara, ședință ce a avut loc marți, 17 august a.c., 
s-au discutat în primul rând problemele legate de disputa 
din sânul organizației. Tot atunci s-a luat de comun acord 
decizia ca ceea ce s-a discutat să nu "transpire” în presă și, 

mai ales, s-a hotărât ca membrii organizației să nu mai iasă 
la rampă cu atacuri la adresa colegilor din organizație. El 
bine, după cum se vede, lucrurile au rămas doar la nivel 
declarativ. în 18 august la Deva a fost organizată șl o 
conferință de presă la care a participat aproape tot staff-ul 
PNȚCD Hunedoara, precum și o parte dintre membrii 
comisiei venite de la București.

încă de la începutul întâlnirii cu jurnaliștii dl. Virgil 
Petrescu a ținut să afirme că această vizită face parte dintr- 
un adevărat turneu pe care membrii din conducerea 
partidului îl fac în teritoriu. Pe tot parcursul conferinței de 
presă domnia sa a încercat să adoarmă vigilența jurnaliștilor 
cu afirmații de genul: “organizația hunedoreană este foarte 
puternică”, “afirmația că PNȚCD Hunedoara este în pragul 
colapsului este o pură fantezie” etc., etc. întrebat fiind ce 
s-a discutat concret la întâlnirea Comitetului de Conducere 
dl Petrescu a spus că s-au discutat multe, că a fost o ședință 
foarte lungă, că a durat vreo șase ore și alte asemenea 
lucruri “Interesante”. Totuși, printre aceste lungi povestiri 
S.F., s-a mai strecurat și câte o chestiune cât de cât 
Importantă. Spre exemplu, dl Petrescu a mărturisit că a 
fost informat despre situația din organizație, afirmând că 
foarte curând se va lua o decizie pentru a tranșa disputa: 
“Credem că șl dl Băda îșl va canaliza eforturile pentru 
stabilirea unei strategii comune în vederea viitoarelor 
alegeri. Important este să mergem împreună ... dacă se 
poate. Dacă nu se poate atunci fiecare își va găsi propriul 
drum. Oricum, atacurile la persoană, ieșirile în presă 
împotriva unui coleg de partid se sancționează șl așa va 
fi.” în cadrul aceleiași conferințe de presă dl dr. Rău a afirmat 
că : “Organizația nu este într-o cădere liberă așa după cum 
se afirmă.” De asemenea, dl. Rău a catalogat gruparea dlui 
Băda drept un “grupuscul mic, ce contestă permanent totul 
de nouă ani încoace, dar care nu pune nimic în loc”, afirmând 
de asemenea că "la ora actuală organizația merge foarte 
bine.”

Așadar, că o fi albă, că o fi neagră, se va vedea nu 
peste mult timp, adică atunci când se vor organiza 
alegerile pentru forurile de conducere ale PNȚCD 
Hunedoara. Și, mai apoi, trebuie lăsate algerile locale și 
cele generale să dovedească dacă țărăniștii hunedoreni 
sunt cu adevărat puternici. Noi ne îndoim de acest lucru 
șl considerăm că atâta vreme cât partidul nu este unit, 
nici rezultatele nu pot fi prea bune.



țiglă veche. Telefon 092/
260066. (6816)

• Vând case de marcat,

• Primesc eleve în gazdă.
Deva,tel. 218557. (6852) Ț- DECESE

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• 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 apartament două 
camere, îmbunătățiri, zona 
Progresul, parter. Tel. 
231125. (6837)

• Vând casă și teren 
construcție cabană, sat 
Banpotoc. Tel. 261138. 
(6842)

• Vând casă, curte, în 
Soimuș nr. 380. Tel. 233897. 
(6849)

• Vând casă Brănișca nr. 
230, 12 camere, posibilități 
privatizare, negociabil. (6848)

• Vând apartament două 
camere, Gojdu, cu îmbu
nătățiri. Tel. 218367. (6850)

• Vând apartament 2 ca
mere, cart. Dacia, bl. 18, et.3, 
ap.36. Tel. 711128 sau 092/ 
740466.

• Vând apartament două 
camere, ultracentral. Tel. 
221021,624767. (6851)

• Vând apartament două 
camere, Deva, Dacia, bl. 18. 
Tel. 659166,621661. (6860)

•Vând garsonieră, Geoa- 
giu Băi, negociabil. Tel. 
648256, după ora 20. (6536)

• Vând apartament două 
camere Brad, Orașul Nou, 
etaj 2. Tel. 650417. (3376)

• Vând casă, curte, gră
dină. Informații la Gothatea 
nr. 6. (7602)______________

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

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

• Vând Mercedes Cobra 
neînmatriculat, an fabricație 
1982, motor 300. Informații 
tel. 216048. (6531)

• Vând Jawa 350, 1989, 
stare bună, cu piese rezervă, 
350 DM, Călan. 092/494705. 
(8199)

• Vând Peugeot 309 Die
sel, an fabricație 1992, con
sum 5%, înmatriculat pe 
firmă, cu/fără firmă. Tel. 092/ 
457192.(6853)

• Vând tractor U 445 
incomplet, 12.500.000 și 
tractor U 445 L, 36.000.000. 
Deva, 213777,624394. (8106)

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

ladă frigorifică, dulap frigorific, 
cântar 200 kg, calculator cu 
bandă, tejghele cu vitrină, lăzi 
PVC pâine, lăzi PVC tip tăvi 
ICRA. Tel. 230797. (6829)

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

•TermoprofiIS.R.L., prin 
depozitul din Deva, co
mercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi de 
sticlă, vată minerală TEL, 
gips carton cu toate acce
soriile pentru mansarde, 
tavane suspendate, pereți 
compartimentare, ferestre și 
uși din PVC. Tel. 054/ 
625110,092/740048. (8249)

• Vând dale pavaj, de 
calitate, 1 mp = 120.000 lei. 
Tel. 221391. (6846)

• Vând mașină tricotat, preț 
negociabil. Tel. 227472. (6850)

• Vând malaxor panificație, 
injector motorină. Informații 
comuna Dobra, sat Lăpușnic 
nr. 75. Tel. 283318. (6856)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferite piese deco
rative vechi. Tel. 056/184728, 
092/397184. (6857)

•Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C25, Panasonic 
G520 noi. Decodez GSM 
092/258121 .(6862)

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

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avantajos, 
reduceri 20% și în rate. 
Sebeș, tel. 058/733796, 
094/558716. (8220)

OFERTE DE
SERVICII I '

• Angajăm inginer textilist 
cu disponibilitate de lucru, 
lăcătuș mecanic și confec
tioner în domeniul tricotaje. 
Tel. 216048. (6531)

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
centrale termice, apometre 
Zenner, radiatoare Stelrad, 
Dunafer. Apelați cu încre
dere la noi. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel.092/ 
701072(8170)

• Cu profundă durere 
anunțăm trecerea în neființă 
a ilustrului om, profesor, 
scriitor

MIRCEA 
SĂNTIMBREANU

Familia dr. Sântimbrea- 
nu, Brad. (3377)

TIIIUUT1II. I.IBCB"

SC ZARANDTRANS SA Brad
ORGANIZEAZĂ CONCURS de selecție a 

administratorului societății
In conformitate cu Normele Metodologice privind încheierea 

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

Ofertele vor fi depuse la sediul societății comerciale 
"ZARANDTRANS" SA din Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, județul 
Hunedoara, până la data de 28.09.1999.

CRITERII DE SELECȚIE
1. Aptitudini legate de procesul decizional, cunoștințe în domeniul 

relațiilor economice internaționale;
2. Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul 

administrării și/ sau experiență de conducere într-o societate 
comercială sau rfgie autonomă;

3. Elaborarea unor propuneri de : restructurare, relansare 
economică, ocupare și formare a forței de muncă, precum și de 
irivotizare a societății comerciale "ZARANDTRANS" SA Brad, având 
a bază indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de per- 
ormanță;

4. Pregătirea de specialitate și experiența acumulată in activi
tatea de conducere;

5. Eloborarea unor propuneri de strategii de dezvoltare a 
societății comerciale.

Candidații vor depune, la sediul societății, în plic sigilat:
- documentele 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;

- oferta cuprinzând propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și e), 
din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Metodologice vor fi 
puse la dispoziția candidaților pentru consultare, la sediul societății, 
serviciul personal, in zilele lucrătoare, între orele 9,00 -13,00, în 
baza unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 12.10.1999, ora 11,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 092335173 la domnul ing. 
Leucian Cristian.

ANUNȚ PUBLICITAR »
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în 

baza Hotărârii AGA de la SC “ZOOTEHNICA” SA din 
27.07.1999 și în conformitate cu dispozițiile art. 4 (1) din 
Normele Metodologice privind încheierea contractelor de 
administrare, aprobate prin HG 364 /1999, aduce la cu
noștința celor interesați că în data de 29.09.1999, ora 11.00, 
organizează la sediul SC “ZOOTEHNICA” SA din 
localitatea Bîrcea Mare, din jud. Hunedoara, concursul de 
selecție a administratorilor în conformitate cu disp. Art. 3 
(1) din Normele Metodologice. Ofertele se depun în plic 
sigilat la sediul societății până la data de 27.09.1999 
inclusiv. Cererea de ofertă cu privire la selectarea admi
nistratorilor și grila de selecție și evaluare a candidaților 
se pot procura de la sediul societății. Menționăm că ane
xele cererii de ofertă și celelalte documente prevăzute la 
art. 8 lit. a - g din Normele Metodologice se pot procura tot 
de la sediul societății contra cost și în baza unui acord de 
confidențialitate, începând cu data de 26.08.1999.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 092/ 376862.

SC AVICOLA DIVA • 
MINTIA

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

Anunț publicitar

SC“SANSERE” SA

• Schimb Dada Nova40.000 
km la bord cu Dada papuc, Arc 
camionetă sau Transporter 
marfă. Tel. 054/226149 sau 
092/659793.(6861)

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

Cu sediul în Sîntandrei, județul Hunedoara

Anunță organizarea CONCURSULUI DE SELECȚIE A 
ADMINISTRATORULUI, în conformitate cu prevederile OUG 
nr.49/1999 și cu Normele Metodologice aprobate prin HG 
nr.364/1999, completate cu dispozițiile referitoare la 
administratori cuprinse în Legea nr.31/1990 republicată.

Ofertanții, persoane fizice sau juridice, vor depune în plic 
sigilat până la data de 20.09.1999, ora 12, 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 cuprindă propunerile 
prevăzute la art.13, lit.c) și e) din HG 364/1999, cu 
mențiunea “Pentru comisia de selecție a administratorilor la 
SC “SANSERE” SA Sîntandrei".

Societatea Comercială pune la dispoziția candidaților 
documentele prevăzute la art.8 din HG 364/1999, începând 
cu data de 21.08.1999, 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 
30.09.1999, ora 9, la sediul SC “SANSERE” SA Sîntandrei.

Comunicarea în scris a rezultatelor selecției tuturor 
ofertanților se va face până în data de 05.10.1999.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 054- 
211089 sau 214503 FPS - DT Hunedoara și 054-261180 
SC “SANSERE" SA Sîntandrei.

K Prețul nostru te face X

wihchÎrÎ ■

• Ofer de închiriat apar
tament cu două camere. Tel. 
212603.(6535)

DEVA SERVICII PAGING
Bd. Decebal, bl. P, Parter, Tel. 054 212 726

sa
BOSCH
ă vorbești!
3OSCH 608 _ . J|

(Preț vechi 129****)
Până la 31.08 oferta CONNEX:

r
• 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

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
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Luni începe 

Capacitatea
Luni, 23 august, începe Ca

pacitatea, sesiunea a doua. 
Pentru susținerea acestui exa
men de către absolvenții cla
selor a Vlll-a inițial s-au stabilit 
11 centre. Numărul lor s-a redus 
la 9 (desființându-se câte unul 
la Deva și Hunedoara) din pri
cina absenteismului: până joi 
inclusiv se înscriseseră doar 
805 din cei 1620 de restanțieri, 
ultima zi de înscrieri fiind vineri. 
Principalele cauze ale acestei 
situații sunt dezinteresul pentru 
studiu și problemele sociale, 
majoritatea candidaților neîn- 
scriși fiind din mediul rural și 
Valea Jiului. Pentru această se
siune taxa este de 200 de mii de 
lei, bani pe care unii nu-i au și 
atunci preferă să dea examenul 
în vara viitoare (când nu se va 
plăti), să se înscrie în clase 
complementare (de ucenici) sau 
pur și simplu să rămână acasă. 
Au fost scutiți de taxă copiii 
orfani, cei ai căror părinți trăiesc 
din ajutoare sociale și adven
tiștii de ziua a 7-a (care dau 
doar proba de cultură generală, 
dar erau înscriși doar 5 până 
joi). Din nefericire opțiunea ce
lor care nu susțin acum Capa
citatea pune în dificultate unele 
licee care riscă să nu-și reali
zeze planul de școlarizare. 
(V.R.)

Plângerile subiective cum 
sunt: durerile de cap, slăbiciunea, 
depresia nervoasă sau scăderea 
libidoului reprezintă efecte dificil 
de verificat. Ele sunt uneori expre
sia îngrijorării în ceea ce privește 
utilizarea pilulei sau a altei metode 
contraceptive. Dintr-un alt punct 
de vedere, acestea pot fi reale 
efecte secundare datorate pilulei 
contraceptive. în orice caz, per
soanele respective trebuie ascul
tate atent și dacă simptomele 
persistă și nu sunt diminuate prin 
schimbarea formulei pilulei, meto
da contraceptivă trebuie să fie 
înlocuită sau persoana trimisă la 
medic.

Cancerul ovarian și de en- 
dometru. Cancerul ovarian de
termină o rată crescută a mortali
tății și uneori este dificil de diag
nosticat înainte de a fi inoperabil. 
Cancerul de endometru reprezintă 
de asemenea o afecțiune gravă. 
Există în prezent dovezi sigure că 
pilula reduce riscul apariției acestor 
tipuri de cancer la aproximativ 
jumătate, iar efectul poate conti
nua până la 5-10 ani după ce 
pilula a încetat a mai fi admi
nistrată.

Cancerul cervixului. Se 
crede că pilulele în doze mici 
acum în uz nu reprezintă un risc 
crescut în privința instalării can
cerului cervical.

Cancerul de sân. Au existat 
rapoarte privind corelația posibilă 
între folosirea pilulei contraceptive 
de către femei tinere și cancerul

Regulamentul Consular - adoptat de Guvern
Executivul a aprobat printr-o hotărâre Regulamentul Con

sular. Regulamentul Consular este conceput ca un cod de reguli 
și principii care țin seama de legislația și practica convențională 
a României în acest domeniu al relațiilor externe și reglementează 
înființarea de oficii consulare de carieră și onorifice române, 
conducerea și personalul oficiilor consulare, numirea acestora, 
atribuțiile consulare ale funcționarilor consulari de carieră și 
onorifici etc.

Activitatea consulară are ca scop acordarea de asistență și 
protecție pentru apărarea în străinătate a drepturilor și intere
selor statului român, cetățenilor români, persoane fizice și juridice, 
potrivit practicii internaționale și în limitele admise de normele și 
principiile dreptului internațional.

Universitatea "Spiru Haret” 
Blaj

organizează CONCURS DE ADMITERE în zilele de 
28 august și 25 septembrie 1999, pentru Colegiile 
Universitare Pedagogice de Institutori - Desen și 
Institutori - Educație fizică.

înscrierile se fac până în preziua examenului.
Informații suplimentare la secretariatul Universității 

din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26, tel. 058/711231.

Caiete 
școlare, la 

cele mai 
mici preturi

Prin chioșcurile 
de difuzare a 

presei ale ziarului 
“Cuvântul liber 

din Deva, 
Hunedoara și 

Orăștie vindem 
caiete școlare la 

cele mai mici

Metode contraceptive hormonale (II)
de sân. Studii bine fundamentate 
științific nu au găsit o asemenea 
corelație indiferent de tipul de pilulă 
utilizat. Factori favorizanți binecu- 
noscuți sunt existența în anamneza 
heredocolaterală a cancerului de 
sân la mame sau surori, vârsta 
avansată la care a survenit prima 
sarcină sau inexistența sarcinii. 
Femeile care își întârzie prima sar
cină folosind metode contraceptive, 
inclusiv pilula, sunt în mai mare 
măsură expuse la instalarea can
cerului de sân. Legătura între sănă
tatea femeilor și planning-ul familial 
a fost recunoscută de către cerce
tători, de mai multe decenii.

Planning-ul familial poate fi 
definit ca un mod de evitare al naș
terilor nedorite, conducând la nașteri 
dorite, ca o reglare a intervalului 
dintre nașteri pentru a se asigura 
apariția sarcinii la momentul cel mai 
potrivit în ceea ce privește vârsta 
mamei și determinarea numărului 
de copii în familie. Dintre decesele 
materne, 20% apar la mame de 
peste 35 de ani, deși acestea dau 
naștere la 5% dintre toți copiii 
născuți.

Spațierea nașterilor joacă un 
rol important în reducerea morta
lității infantile. Dacă nașterile se 
succed la un interval de mai puțin 
de 2 ani, mortalitatea este foarte 
mare. Rata mortalității infantile este 
mai mică atunci când intervalul 
dintre nașteri este aproximativ de 4 
ani. Cele mai înalte rate de morta
litate au apărut la femei sub 20 de 
ani cu 3 sau măi mulți copii.

Planning-ul familial poate 
ajuta femeile să evite 4 tipuri 
majore de sarcini cu grad ridicat 
de risc și să reducă, în mod 
eficace, ratele de mortalitate 
atât infantile cât și materne. 
Aceste tipuri de sarcini cu grad 
înalt de risc sunt:

- sarcinile apărute înainte de 
vârsta de 20 de ani;

- sarcinile apărute după 
vârsta de 35 de ani;

- sarcinile apărute după 4 sau 
mai mulți copii;

- sarcinile apărute în intervale 
mai mici de 2 ani;

‘Deva - str Mihai Eminescu, 
nr. 99, etajul I

‘Hunedoara - Policlinica Hu
nedoara, str. Victoriei, etajul 1, 
camera 130

‘Petroșani - Spital Municipal 
Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 
137

‘Brad - Policlinica Brad, str. 
Spitalului, nr. 8, etaj I

‘Ilia - Centrul de Sănătate
‘Orăștie - Policlinica Orăștie, 

str. Pricazului, nr. 2, etajul III, 
camera 306

‘Lupeni - Spitalul orășenesc 
Lupeni, str. Stadionului, nr. 1, 
etajul II

Aceste cabinete de plani
ficare familială vă vor furniza infor
mațiile și serviciile medicale de care 
aveți nevoie.

SERVICIUL DE PROGRAME 
DE PROMOVAREA 

SĂRĂ TĂ TU Șl EDUCA TIE
PENTRU SĂNĂTATE

SC “UZINA DE CONSTRUCȚII 
METALICE" SRL Deva 

str. Depozitelor, F.N. (lângă depozit PECO) 
ANGAJEAZĂ:

- lăcătuși confecții metalice
- frezori
- strungari
- muncitori necalificați.
Informații la tel.: 054 222199.

BIROUL VAMAL DEVA 
anunță scoaterea la CONCURS în data 
de 16.09 1999 a următoarelor posturi:
• 1 (un) post inspector vamal (SS);
• 1 (un) post controlor vamal 

(SM).
Informații la sediul Vămii Deva sau la 

telefon 231541; fax 054/231542.

CERERE DE OFERTĂ

Societatea comercială: REVA SA Simeria Structură acționarlat:
Județ: Hunedoara
Cod fiscal: R2150217 FPS (%): 69,99
Nr. Registrul Comerțului: J20/643/1992 SIF (%): 20,53
Capital social (mii. lei): 10.824 PPM (%): 9,47
Telefon/ Fax: 054 - 260164 / 054 - 262040 PAS (%): 0
Activitate: reparații material rulant Alții (%): 0,01
CodCAEN: EN

Adunarea Generală a Acționarilor de la SC REVA SA Simeria întrunită în ședință extraordinară 
în data de 28.07.1999 a adoptat Hotărârea nr. 28 prin care s-a stabilit organizarea concursului de 
selecție a administratorului/ administratorilor și componența nominală a Comisiei de selecție, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 49/1999.

Selectarea administratorului/ administratorilor se va face în conformitate cu prevederile 
Normelor Metodologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 364/ 1999 și a procedurilor aprobate de către Comitetul Director al 
Fondului Proprietății de Stat prin Hotărârea nr. 52/11.06.1999.

Ofertele se vor transmite de către candidați în plic închis și vor conține documentele care să 
ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii prevăzute la art. 9; art. 13 lit. a), b) și d) sau, după 
caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și e) din Normele Metodologice 
aprobate prin HG nr. 364/1999. Ofertele se vor depune la sediul societății comerciale, până în data 
de 28.09.1999, ora 15,00.

Prezenta CERERE DE OFERTĂ, anexele acesteia, precum și celelalte documente prevăzute la 
art. 8 lit. a) până la g) din Normele Metodologice menționate mai sus se pot procura contra cost de 
la sediul societății, serviciul PERSONAL, începând cu data de 30.08.1999.

Desemnarea câștigătorului concursului se va face pe baza punctajului obținut ca urmare a 
evaluării, inclusiv pe bază de interviu, a ofertelor prezentate de către candidați.

Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se va desfășura în data de 7.10.1999, ora 
12,00, la sediul societății comerciale.

După parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 9 al. (1), (2), (3) și la punctele 10, 11, 12 din 
procedurile adoptate de către Comitetul Director al FPS, prin Hotărârea nr. 52/ 11.06.1999, 
administratorul/ administratorii selectat/ selectați ca urmare a obținerii punctajului maxim va/ vor 
negocia și semna Contractul de administrare în conformitate cu prevederile ari. 17 din Normele 
Metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999.

Proiectul Contractului de administrare este cel prezentat în ANEXA nr. 3 la Normele 
Metodologice aprobate prin HG 364 /1999.

CU PRIVIRE LA SELECTAREA ADMINISTRATORULUI / 
ADMINISTRATORILOR

aimuiwti
Urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 1999 

privind administrația societăților comerciale la care statul 
este acționar majoritar, SC COMPPIL HUNEDOARA - DEVA 
SA anunță CONCURSUL pentru OCUPAREA FUNCȚIEI DE 
ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORI în data de 
11.10.1999, ora 10,00. Concursul se va desfășura la 
sediul societății, str. Griviței, nr. 37, localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a-g din 
Normele Metodologice privind încheierea contractelor 

de administrare aprobate prin HG 364 /1999 se pot 
ridica de la sediul societății, zilnic între orele 8-12, 
începând cu data de 30.08.1999.

Ofertele, care vor conține documentele menționate 
în Normele Metodologice mai sus amintite, vor fi 
depuse în plic închis la secretariatul societății la secre
tarul AGA, zilnic între orele 10-15, până la data de 

28.09.1999, ora 15,00.
în data de 29.09.1999, ora 12,00, la sediul so

cietății, se vor deschide ofertele în prezența ofertan- 
ților. Absența ofertanților nu poate constitui obiect de 
contestație.

SC REMPES SA DEVA
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE SELECȚIE A 

ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII 
în conformitate cu Normele Metodologice privind 

încheierea contractelor de administrare prin HG 364/ 
1999 și publicate în Monitorul Oficial nr.213/14.O5.1999, 
partea I, se solicită oferte de participare la concursul de 
selecție a administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC REMPES 
din localitatea Deva, str. CA Rosetti, nr.5, județul Hune
doara, până la data de 23-09.1999.

CRITERII DE SELECȚIE
1. Aptitudini legate de procesul decizional, cunoș

tințe în domeniul relațiilor economice internaționale 
(testul se susține la Universitatea de Vest Timișoara);

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, relan
sare economică, ocupare și formare a forței de muncă, 
precum și ae privatizare a societății comerciale SC 
REMPES SA, având la bază indicatorii de referință, obiec
tivele și criteriile de performanță;

4. Pregătirea de specialitate și experiența acumulată 
în activitatea de conducere;

5. Elaborarea unor propuneri de strategii de dezvol
tare a societății comerciale.

Candidații vor depune, la sediul societății, în plic 
sigilat:

• documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 
minime obligatorii prevăzute de Normele Metodologice la 
art.9, art.13, lit a), b) și d) sau după caz la art.10;

• oferta cuprinzând propunerile prevăzute la 
art.13, lit. c) și e) din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute la art.8 din Normele Meto
dologice vor fi puse la dispoziția candidaților, pentru 
consultare, la sediul societății, serviciul personal, 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 06.10.1999, ora 10, la sediul 
societății.

Informații suplimentare la telefon 054-226160, la 
Lupulescu Lucia.

TUI-

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea 
cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
SEPTEMBRIE 1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 11,000 
DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL UBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea să 
opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, semestrial 
sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la 
firma RODIPET, în numerar și prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 126 
mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele poștale. 
Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare a ziarului 
nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.


