
75 de ani de la organizarea
Sâmbătă și dumi

nică, la Poienița Voinii, 
satul natal al 
interpretului de folclor 
Drăgan Muntean, are loc 
Sărbătoarea pădu- 
renilor. Alături de 
formații și soliști din 
zonă, în cele două 
spectacole folclorice 
prezentate de Marioara 
Murărescu, evoluează 
numeroși invitați din 
județ și din țară, între 
care și nume mari ale 
scenei românești. (V.R.)
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complexului istoric Țebea
♦

Se împlinesc 75 de ani 
de la organizarea 
complexului istoric Țebea în 

forma actuală, fapt realizat cu 
prilejul sărbătoririi
centenarului nașterii lui 
Avram lancu, cu participarea 
familiei regale și a înalților 
demnitari ai țării.

In anul 1924 cînd s-au 
împlinit 100 de ani de la 
nașterea lui Avram lancu, 
ASTRA, sub președinția lui 
Vasile Goldiș, a ținut să 
comemoreze evenimentul prin 
organizarea unor mari

serbări populare. Cu această 
ocazie istoricul cimitir din 
Țebea a fost declarat Cimitir 
al eroilor neamului și 
amenajat ca atare cu ziduri de 
piatră și intrare prin două 
portaluri gen cetate. Dar 
lucrările esențiale s-au produs 
în interiorul său. Astfel în 
primul rând a fost degajat 
mormântul lui Avram lancu 
de alte morminte și cruci din 
vecinătate creându-se un 
spațiu liber de circa 600 mp 
cu altă perspectivă, la egală 
distanță de biserică, Gorunul 

lui Horia și lancu.
S-au adus apoi și reînhumat 

aici osemintele tribunilor de la 
1848 - Ion Buteanu de la 
Gurahonț și Simion Groza de 
la Rovina. Au fost strămutate și 
aliniate militărește osemintele 
a 75 de soldați din vechiul regat 
căzuți pe Valea Jiului în 1916 
pentru reîntregirea țării, la loc 
central aflându-se printre ei 
sublocotenentul Ștefan Bârsan 
din Regimentul 10 Vânători și 
caporalul Ilie Bota de la Șteia 
din Regimentul Horia - ambii 
căzuți în luptele de la
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Hălmagiu - Vârfuri în anul I 
1919. Tot acum au fost așezate 
cele două tunuri folosite în 
primul război mondial, drept 
strajă simbolică pentru eroii 
neamului.

Festivitățile consacrate 
centenarului nașterii lui 
Avram lancu s-au desfășurat 
după următorul program: 31 | 
august - la Baia de Criș și J 
Țebea, 1 septembrie - la Vidra I
Prof. Nicolae CRISTEA, 

Baia de Criș
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Direcția fitosanitară Hunedoara-Deva

In sediu nou
Ieri a fost inaugurat noul sediul al Direcției fitosanitare 

Hunedoara-Deva (fost Inspectoratul județean pentru 
protecția plantelor și carantină fitosanitară). Clădirea, 
cu o dotare modernă, este situată în Deva, str. 22 
Decembrie, nr.222, construcția fiind realizată de firma 
SC Alan Prod Construct SRL Deva.

Cei interesați de serviciile sau consultanța 
direcției res-pective se pot adresa la sediu sau la 
telefon 223024. (N.T.)

De tocite 
pentru toți

Se arde gazul cu folos, rigoare și încredere
Carburanții conduc la 
creșterea altor prețuri

în repetate rânduri, 
ministrul Industriei și 
Comerțului, dl Radu 
Berceanu, a anunțat restruc
turarea și reorganizarea 
marilor regii naționale 
Conel, Petrom, Romgaz - 
domenii de referință ale 
economiei românești. în 
Conel, procesul a început, în 
Petrom și Romgaz va începe 
în toamna care bate la ușă.

- în ce ne privește, 
suntem pregătiți pentru 
aplicarea oricăror măsuri de 
perfecționare și îmbună
tățire a activității, de creștere 
a siguranței în exploatare a 
rețelelor și instalaților, de 
sporire a operativității și 
eficienței în intervenții - 
sublinia dl ing. Radu 
Popescu, directorul Sucur
salei Hunedoara - Deva a 
Filialei Distrigaz Nord Tg. 
Mureș, din cadrul SN Romgaz 
SA Mediaș. De altminteri, 
aceste coordonate sunt și 
acum preocupări majore, 
cotidiene, ale muncii 
noastre, al cărei obiect prin

cipal îl constituie asigurarea 
cu gaze naturale a peste 
27.000 de consumatori din 
județul Hunedoara, persoa
ne fizice și juridice, în mediul 
urban și rural, exploatarea și 
întreținerea sistemului de 
distribuție a gazelor naturale 
la consumatori.

-ni .............. ....

La Sucursala Hunedoara - Deva 
a Distrigaz

- Vă rugăm să ne spuneți, 
die director, dacă în ultimii 
ani se consumă mai mult sau 
mai puțin gaz metan în 
județul nostru.

- în pofida faptului că 
numărul consumatorilor și 
lungimea rețelelor de 
alimentare au crescut, 
consumul a scăzut, ca 
urmare a diminuării activității 
productive în marile unități 
industriale, a închiderii unor 
capacități din siderurgie și 
minerit. Dar nu aceasta este 
problema noastră, ci 
neachitarea la timp de către 

mulți consumatori a 
contravalorii gazelor natu
rale consumate, restanțele 
acumulate fiind consi
derabile.

- Aveți la îndemână și 
câteva exemple?

- Din suma totală a crean
țelor sucursalei noastre, de

131 miliarde de lei, 
termocentralele de la Mintia 
și Paroșeni au de plată, 
împreună, 37 miliarde de lei, 
RAIL Hunedoara mai mult de 
25 miliarde de lei, urmează 
Sucursala Minieră Poiana 
Ruscăi Teliuc - care și-a 
întrerupt aproape total 
activitatea, Sidermet Călan, 
Miniagval Călan - aflată în 
lichidare, alte societăți 
comerciale, dar și unele 
asociații de locatari 
(proprietari), în principal din 
Hunedoara și Călan - orașe cu 
un mare număr de șomeri.

- Ce soluții de 
recuperare a datoriilor de 
la acești debitori 
întrevedeți?

- De la unii nu vedem la 
această oră vreo soluție, 
altora le-am oprit 
furnizarea de gaze naturale 
până la plata obligațiilor. 
Sunt în această situație SM 
Poiana Ruscăi Teliuc, RAIL 
Hunedoara, Simprest 
Simeria, Gascom Orăștie, 
vor urma și alții. Nu putem 
intra în iarnă cu asemenea 
situații de neplată a gazului 
consumat. Știm că unii 
debitori au, la rândul lor, 
creanțe mari de încasat de 
la beneficiarii lor de 
produse și servicii, știm că 
alții nu mai au activitate și 
posibilități de plată, însă 
datoriile rămân. Știm că la 
nivel central se discută 
unele măsuri de plăți 
compensatorii încrucișate 
între Conel, Petrom,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Majorarea prețului de 
referință al carburanților și 
anunțata creștere a prețului 
energiei electrice vor conduce 
la creșterea prețurilor altor 
produse. Este vorba de 
ridicarea tarifelor la transportul 
rutier cu aproximativ 2 la sută 
conducând la o scădere a 
activității apestui sector de 
activitate'. La rândul lor, 
patronatele-din industria

Mai sunt câteva zile până la începerea noului an școlar, 
iar la librăria nr. 48 de pe str. Horia din Deva se fac 

ultimele cumpărături.
Foto: Traian MÂNU

alimentară estimează că 
prețurile produselor agro- 
alimentare se vor majora cu 
2-5 la sută (lapte, carne, 
pâine). Costul mai scump al 
carburanților se reflectă în 
costul lucrărilor agricole cu cel 
puțin 15 la sută. Așadar, prețuri 
mai mari! Mereu mai mari! Atât 
resimte omul de rând în 
această perioadă nesfârșită 
de tranziție! (M.B.)

DANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILORr
anunță modificarea, începând cu 1 septembrie 1999, a 

dobânzilor în lei ce se plătesc pentru depozitele la termen

Dobânzile ce se plătesc constituite de:
la depozitele ne termen de

Agențl economici, alte Persoane fizice
instituții șl organisme

Hună 48% 56%
2 luni 48% 56%
3 luni 49% 57%
4 luni 49% 57%
6 luni 50% 58%
9 luni 51% 58%
12 luni 52% . 58%
La depozitele pe termen de 1 lună se asigură o fructificare superioară prin 

capitalizarea dobânzii.
Limita minimă pentru constituirea unul depozit este de 15.000.000 lei pentru 

persoane Juridice șl 100.000 lei pentru persoane fizice.
Certificatele de depozit cu scadență la 90 de zile se vor vinde cu o dobândă de 60% 

pe an, iar cele scadente ia 120 de zile se vor vinde cu o dobândă de 58% pe an.
Limita minimă pentru achiziționarea unul certificat de depozit este 300.000 lei.

Comerțul la sate

Concurența obligă la 
diversificarea fondului de

marfa sau la renunțări
Cum relata dl Solomon 

Gîlcoi, viceprimarul comunei 
Bretea Română, în satele 
aparținătoare funcționează 39 
de societăți comerciale și 
asociații familiale (inclusiv cele 
ale cooperației de consum), în 
medie 2-3 în fiecare sat. Ca 
membru al comisiei locale, cu 
atribuții de control în comerț, 
dumnealui ne-a spus: 
“Controalele în magazine se 
fac inopinat, dar și la sesizările 
cetățenilor. Dacă anul trecut au 
fost probleme în sensul că au 

> existat în vânzare (la magazine

din Gînțaga și Vîlcelele Bune) 
mărfuri cu termenul depășit, în 
acest an n-au mai fost 
semnalate asemenea aspecte. 
De altfel, trimestrial noi trimitem 
la Prefectură concluziile 
controalelor pe care le 
efectuăm. Pot să afirm că 
magazinele sunt în general bine 
aprovizionate. Lipsesc uneltele 
agricole însă. Nu mai aduce 
nimeni greble, furci, sape. 
Pentru a și le procura, oamenii 
trebuie să se deplaseze la 
Călan sau la Hațeg".

Datorită concurenței - mai

r
afirma dl Gîlcoi - mulți 
întreprinzători au renunțat la a 
face comerț pentru că au dat 
faliment. Așa s-a întâmplat cu 
societăți comerciale din 
Gînțaga, Covragi, Măceu, 
Ocolișu Mare.

în centrul comunei, 
amplasată în apropierea 
primăriei, funcționează 
“fabrica de pâine", cum îi spun 
sătenii. Am încercat să aflăm 
mai multe detalii despre munca j

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)
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brutăreselor de aici (majoritatea 
femei). Cu reținere (după mai 
multe insistențe din partea 
noastră), Brîndușa Neiconi ne-a 
spus că brutăria (SC Prioritar 
Impex SRL) "aprovizionează nu 
doar magazinele din comună, ci 
și unele din Hunedoara, Călan, 
Hațeg, Ciopeia, Petroșani, 
Petrila. Se fac șase sortimente 
de pâine - albă și semi - de 
gramaje cuprinse între 0,500 - 
1,200 kilograme”. Se lucrează 
aici pe trei schimburi. Cât 
despre capacitate, întrebarea 
noastră a rămas fără răspuns, 
iar la aceea cu privire la prețuri 
ni S-a spus să sunt 
“acceptabile".

Magazinul din centrul 
comunei, aparținând cooperației 
de consum, era bine 
aprovizionat cu mărfuri 
alimentare și nealimentare. Cum 
am aflat, pâinea se aduce de la 
SC “Pani Prod Impex” Călan, 
fiind preferată de către cei care 
aprovizionează magazinul atât 
pentru calitate cât și ca preț.

Nu lipseau din aprovi-

-------------- —----------------
(Urmare din pag. 1)

și Muntele Găina, 2 septembrie 
- la Cluj.

Din relatările martorilor 
oculari prezenți și participând 
la acestea reținem 
următoarele:

Serbările au început la 
Baia de Criș în ziua de 30 au
gust unde a avut loc o 
întâlnire a comitetului 
Asociațiunii cu președintele ei 
Vasile Goldiș, de aici urmând 
un pelerinaj la Țebea 
depunându-se o impre
sionantă coroană cu frunze de 
stejar și panglici tricolore.

In 31 august dimineața s- 
a dezvelit, în fața fostei 
prefecturi din Baia de Criș, 
bustul de bronz al lui Avram 
Iancu executat de sculptorul 
R. Ladea și o placă 
comemorativă pe casa de pe 
locul unde a murit eroul, 
realizate din inițiativa și 
contribuția localnicilor.

După acestea, membrii 
Asociațiunii și participanții s- 
au îndreptat spre Țebea în 
întâmpinarea trenului regal 
pentru care s-a amenajat halta 
CFR și aleea dreaptă până la 
intrarea în cimitir. In 
aclamațiile mulțimii sosește 
regele Ferdinand, regina

STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxidde sulf, 
amoniac și fenoli) s-au 
încadrat și pentru perioada 16- 
22 august a.c. în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul 
de calitate a aerului nr. 12574/ 
87. Valorile maxime s-au 
înregistrat pe zona Hunedoara 
în ziua de 16 august pentru 
dioxidul de azot, în 20.08 
pentru dioxidul de sulf și fenol 
și în 21 august pentru amoniac.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii și maxime 
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 indicator s-a pus în 
evidență la data de 17 august 
pe zona Chișcădaga și coin
cide cu limita admisă 
menționată.

Pulberile sedimentabile au 
avut valori care s-au încadrat 
în limita admisă de 17,0 gr/ mp/ 
lună, cu excepția zonei 
Chișcădaga unde valoarea 

\______ ____________

Concurența obligă
zionare nici îngrășămintele 
chimice, furajele concentrate, 
tărâțele. Au fost și unelte 
agricole, în prezent stocul fiind 
aproape epuizat. Cum am 
constatat, aici magazinul de 
mărfuri generale a fost 
comasat cu bufetul, în sensul 
că acestea funcționează în 
spații diferite, care comunică, 
dar au același gestionar, pe 
dna Marioara Burtoi, dumneaei
făcând și 
vânzătoare 
Realizează

munca de 
la tejghea, 
lunar, prin

comercializarea mărfurilor din
magazin și bufet, aproximativ 
22-23 milioane de lei.

Președintele Cooperativei 
de Consum Bretea Română, dl 
Alexandru Barbu, afirma: 
"Unitățile noastre sunt bine 
aprovizionate. Concurența este 
la rândul ei puternică, dar nu 
ne afectează. Căutăm să avem 
toată gama de produse - 
alimentare și nealimentare -, 
practicăm prețuri rezonabile, 
adaosul comercial fiind de 15-

75 de ani de la 
organizarea complexului 

istoric Tebea
Maria, principele Carol și 
principesa Ileana, mitro
politul țării Miron Cristea, 
generalul Averescu, atașatul 
Franței, miniștri, ofițeri, 
înalte fețe bisericești, corpul 
diplomatic, intelectuali. 
Ajunși în fața mormântului 
lui Avram Iancu toți 
îngenunchează și asistă la 
parastasul oficiat de un sobor 
de 30 de preoți. După slujbă, 
regele plantează un gorun 
lângă cel al lui Horea, se țin 
cuvântări, iar pe câmpul de 
lângă cimitir are loc o imensă 
masă populară (pomană) 
distribuindu-se participanților 
un tablou al Craiului 
Munților la bătrânețe și 
biografia lui scrisă de 
istoricul Silviu Dragomir (ed. 
I). La masa regală au cuvântat 
primul ministru Ionel I.C. 
Brătianu și M.S. reg. 
Ferdinand.

După amiaza, suveranii cu 
suita lor au plecat la Câmpeni 
unde a avut loc o conferință

medie depășește limita admisă 
de 9,68 ori, iar valoarea 
maximă depășește limita 
admisă de 20,76 ori.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei gama 
absorbite se mențin în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați. In 
comparație cu valorile de 
atenție stabilite pentru 
depunerile atmosferice de apă 
de 200 Bq/ mp/ zi și de 10,0 
Bq/ mc aer la aerosolii 
atmosferici în perioada 
menționată s-au obținut valori 
medii de 0,50 Bq/1/ mp/ zi și, 
respectiv, 2,62 Bq/ mc aer la 
aerosoli atmosferici.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal 
de la unitățile de extracție și 
de preparare a cărbunelui, au 
avut o valoare medie de 492, 0 
mg/1 și o valoare maximă de 
104,0 mg/ I, valoare 
înregistrată la data de 18 au
gust '99.

în anul 1998, odată cu 

25 la sută, la pâine chiar mai 
mic, Aducem și unelte agricole 
- lopeți, țesale, cuie, furci, 
caiele pentru potcovit - de la 
depozitul Federalcoop. Un 
magazin frumos și unde se 
găsesc tot felul de articole 
este cel din satul Ruși”.

Reținem că există un 
sistem de aprovizionare bine 
pus la punct. Viteza medie de 
circulație a mărfurilor este în 
jur de 20 de zile, la produsele 
alimentare fiind de numai 7-10 
zile. Cooperativa se află în 
“eșalonul” primelor rânduri pe 
“Federalcoop", cum preciza dl 
Barbu.

Se poate vedea că există 
o adevărată întrecere între 
comercianți, concurența 
ducând la perfecționarea 
activității pe de o parte, iar pe 
de altă parte la renunțări. 
Acolo unde s-au gândit și 
aplicat metode pentru ca 
activitatea să fie eficientă, 
rezultatele n-au întârziat.

istorică susținută de Silviu 
Dragomir. In 1 septembrie 
alaiul regal a sosit la Vidra 
inaugurând casa - muzeu a 
lui Avram Iancu și apoi pe 
Muntele Găina la sfințirea 
troiței închinate Craiului 
Munților după care a urmat 
o petrecere câmpenească 
înscenându-se tradiționalul 
“târg de fete”, în joc 
prinzându-se toată suflarea 
de la rege și regină până la 
țărani și soldați.

A treia zi, 2 septembrie, 
la Cluj, au avut loc 
solemnități deosebite în 
cadrul unui simpozion cul
tural - istoric - patriotic.

Acum, la 75 de ani de la 
aceste evenimente, ne 
aducem cu respect aminte de 
acele personalități ale 
neamului care ne-au lăsat 
înfățișarea simplă dar demnă 
a unui loc istoric de o 
însemnătate deosebită în 
istoria multimilenară a 
patriei străbune.

volumul total de ape uzate 
(de 64,541 mii. mc) care s- 
au evacuat pe râul Jiul de Est 
și Jiul de Vest s-a deversat 
și o cantitate de noxe 
estimată la 23.670,2 t. Din 
această cantitate 15.237,21 
reprezintă principalul indica
tor de poluare a cursurilor 
superioare ale râului Jiu - 
respectiv materii în 
suspensie. Din acestea 558,2 
t sunt substanțe organice 
exprimate în CBO5 (consum 
biochimic de oxigen), 285,31 
sunt substanțe organice 
exprimate în CCO - Mn 
(consum chimic de oxigen) 
și 6794,71 reprezintă totalul 
sărurilor dizolvate (cloruri, 
sulfați, amoniac + amoniu 
etc).

Dacă raportăm aceste 
valori la situația din 1997, se 
constată o reducere a 
cantității de materii în 
suspensie cu 4568, 0 t și o 
creștere a cantității de 
substanțe exprimate în 
CBO5cu31,8t.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Se arde 
gazul cu 
folos...

(Urmare din pag. 1)

Romgaz, care ar putea 
debloca întrucâtva situația 
critică de acum. Să vedem 
ce se va întâmpla. Oricum, 
noi ne vedem de treburile 
noastre, nu puține, nu 
ușoare, dar pe care le 
stăpânim cu competență și 
responsabilitate.

-Aveți pe agendă lucrări 
deosebite?

- în prim-plan - efortul 
permanent, în foc con
tinuu, pentru asigurarea în 
condiții de siguranță și 
eficiență a gazelor natu
rale, pentru exploatarea și 
întreținerea, cum spu
neam, a rețelelor și 
instalațiilor, ca și acela de 
intervenții operative în 
situațiile care apar. De 
asemenea, avem în 
atenție, în baza normelor 
în vigoare, înlocuirea 
conductelor vechi, uzate în 
timp, și măsurile din 
programul pregătirilor de 
iarnă. Avem în lucru o 
investiție importantă - 
înlocuirea conductei între 
Mintia și Chișcădaga - și 
coordonăm execuția 
magistralei cu diametrul de 
400 milimetri dintre 
Paroșeni și Livezeni, din 
Valea Jiului, pe care o 
realizează o firmă 
particulară din Bistrița - 
Năsăud. încolo, așteptăm 
cu încredere iarna și chiar 
reforma în domeniu.
- .. - -

De pe agenda 
Consiliului 

local
Una dintre recentele 

ședințe ale Consiliului local 
din Bretea Română s-a 
desfășurat în data de 23 
august a.c. Pe ordinea de zi 
s-au aflat: proiectul de 
hotărâre cu privire la 
însușirea inventarelor 
cuprinzând domeniul public al 
comunei (sediul primăriei, 
căminele culturale, rețelele de 
alimentare cu apă, drumuri 
comunale, ulițe etc), proiectul 
de hotărâre cu privire la 
folosirea sumei de 320 mii. lei 
alocată din fondul special al 
Ministerului Lucrărilor Publice 
și Amenajarea Teritoriului 
pentru continuarea lucrărilor 
de alimentare cu apă în 
Bretea Streiului și Bretea 
Română (pentru Bretea Strei 
au fost alocate 80 mii. lei, iar 
pentru Bretea Română 240 
mii. lei). în cadrul aceleiași 
ședințe dl prof. Tiberiu Șimon, 
directorul Școlii Generale din 
centrul de comună, a susținut 
un raport cu privire la acti
vitatea instructiv-educativă 
desfășurată în cursul anului 
școlar trecut și a prezentat 
măsurile întreprinse pentru 
deschiderea noului an școlar. 
Deoarece consilierii locali au 
solicitat o informare cu privire 
la efectele inundațiilor din 
luna iulie pe raza comunei, 
aceasta a fost prezentată de 
dna primar Aurica Gușe. 
“Toate punctele incluse pe 
ordinea de zi au fost votate și 
aprobate de cei 13 consilieri 
locali, cu care avem o 
colaborare foarte bună 
bazată pe ajutor și înțelegere 
reciprocă”, a afirmat dna 
Elena Pribeag, secretarul 
Primăriei.

Cristina CINDA

în spiritul 
dreptății

Pentru comemorarea a 10 ani de la declanșarea revoluției 
anticomuniste din decembrie 1989, guvernul Radu Vasile a 
adoptat o ordonanță pentru a stabili cine sunt membrii acestui 
Comitet Național. Acest Comitet este format din 20 de 
personalități publice care au jucat un rol important în 
decembrie 1989, oameni care au riscat pentru ca noi să fim 
mai liberi.

in mod cu totul nejustificat, omul care a jucat un rol hotărâtor 
în derularea evenimentelor din Revoluția Română a fost exclus 
din componența acestui Comitet Național.

Alături de dl Ion Iliescu și alte persoane care au jucat 
indiscutabil un rol important în evenimente, dar care fac parte 
din PDSR, au fost în mod nejustificat excluse. Se politizează 
astfel comemorarea Revoluției și martirilor săi prin alcătuirea 
după criterii politice a Comitetului de organizare.

Indiferent de simpatii sau antipatii politice, adevărul nu 
poate fi decât unul singur. Ion Iliescu a fost printre cele mai 
importante personalități ale Revoluției, care și-a demonstrat 
capacitatea organizatorică și politică. Neincluderea dlui Ion 
Iliescu în acest Comitet este o gravă eroare, o ofensă adusă 
spiritului Revoluției, în primul rând adevărului însuși. Se vede 
că cei care nu au luat parte la Revoluție, fiind emanația 
diferitelor balcoane și balconașe ulterioare, nu îi pot ierta 
rolul jucat în Revoluție. Solicităm pe această cale, în spiritul 
dreptății și al adevărului istoric, ca cei abilitați să reanalizeze 
această situație și să adopte măsurile corespunzătoare.

Președinte al Consiliului Județean PDSR Hunedoara 
Dr. Mihail Nicolae RUDEANU

PIINR-ul 
dar cc

Față de apariția, săptămâna 
trecută, în zona localităților 
Vălișoara - Brad - Vața de Jos - 
Crișcior din județul Hunedoara, 
pe marginea drumurilor 
naționale, a unor panouri 
publicitare la țigări produse în 
Ungaria, în baza sesizării mai 
multor locuitori din zonă și a 
constatărilor propii, facem 
următoarea declarație publică:

* Considerăm ca jignitoare la 
adresa cetățenilor acestei zone 
- moții - prezența în imaginile 
publicitare a unor mărci de țigări 
cu numele, în prim-plan dp 
"Kossuth” - chiar dacă această 
publicitate se face unor produse 
de consum destinate arderii prin 
fumat;

* Prin această acțiune se 
aduce o gravă ofensă eroilor 
moți ai Revoluției române din 
Transilvania de la 1848 - 49, în 
frunte cu Avram Iancu - Eroul 
Național -, ce au adus jertfa 
supremă în lupta împotiva 
trupelor de represiune a lui 
Kossuth;

Culoctarea datoriilor restante 
la buget ale CONEL, Petrom 

și Romgaz va ti făcută prin 
execuție silită

Colectarea datoriilor restante la buget ale CONEL, 
Petrom și Romgaz va fi făcută prin execuție silită, 
pentru a asigura astfel reducerea datoriilor acestor 
companii cu sumele prevăzute în programul cu FMI, 
respectiv câte 300 miliarde de lei pentru lunile iulie, 
august și septembrie, se arată în scrisoarea adițională 
de intenție a Guvernului către FMI, referitoare la politicile 
economice din următoarea perioadă. Conform 
documentului, Ministerul Finanțelor se angajează să 
execute silit marile companii de utilități publice, pentru 
a crește încasările la buget.

în încercarea de a recupera din sumele datorate de 
CONEL, Ministerul Finanțelor a mai blocat conturile fostei 
regii de electricitate în vara anului trecut.

Memorandumul convenit de Guvern cu FMI prevede 
reducerea datoriilor la buget ale CONEL, Romgaz și 
Petrom cu 2.000 miliarde de lei până la sfârșitul anului în 
curs. Cele trei companii aveau, la sfârșitul lunii mai, 
datorii la buget de 6.359 miliarde de lei. La rândul lor, 
CONEL, Romgaz și Petrom aveau de încasat la începutul 
lunii martie 10.607 miliarde de lei.

•____________________ _ _____ ________ —✓

- cere, 
face?

* Amplasarea deloc 
întâmplătoare a acestor 
panouri în imediata vecinătate 
a locurilor sfinte ale moților, 
precum: Pantheonul de la 
Țebea, Casa muzeu - Crișan și 
Mănăstirea Crișan - corn. Ribița, 
Biserica monument istoric de 
la Mesteacăn și altele, este 
condamnabilă și prin aceasta 
se încearcă răscolirea unor 
resentimente naționale absolut 
normale.

Față de această situație de 
fapt, solicităm primăriilor și 
consiliilor locale să verifice și 
să constate legalitatea 
construirii și amplasării acestor 
panouri publicitare și cu un 
asemenea conținut de afișaj pe 
teritoriul localităților din zonă și 
să ia măsuri imediate de 
înlăturare a acestor panouri ce 
au un vădit caracter 
dezonorant, provocator și 
ofensator la adresa istoriei 
acestor meleaguri.
Biroul executiv al Filialei 

PUNR Hunedoara
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Sâmbătă
28 august

TVR 1
9.30 Lumea dragonului: 

legenda continuă (f. fant. 
SUA 1997) 11.00 întâlnirea de 
sâmbătă 14.10 Arca... 
Marinei în Țara Marinarilor 
16.00 Tenis. Campionatele 
Internaționale feminine ale 
României. 17.20 Călărie - 
Concurs hipic 18.20 
Săptămâna sportivă 18.35 O 
familie ciudată (s, ep. 51) 
19.00 Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Festivalul “Mamaia 1999”
22.30 Atletism CM, Sevilla (d)

TVR 2
9.00 Bzzz. 10.35 Toate 

pânzele sus (s, ep. 7) 12.30 
TVR Timișoara 14.00 
Avocații (s) 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s) 17.35 
S.O.S. la capătul lumii! (d.a) 
18.00 O viață dedicată 
elefanților (do) 18.55 Filmele 
săptămânii 19.00 Randez- 
vous la majestic 20.00 
Atletism CM de la Sevilla 

^23.00 Meridianele dansului

Duminică 
29 august 

TVR !
9.05 Kikl Riki Miki... cea 

mai fantastică vacanță a verii 
te așteaptă numai la TVR 11 
(mag. pt. copii) 10.05 
Atletism CM de la Sevilla (d) 
11.05 Viața satului 11.45 
Atletism CM Sevilla (d) 14.10 
E șansa tal (div.) 16.20 Atlas
16.45 Copiii Dlanei (do) 17.35 
Super Gol Show (cs) 18.00 
Tenis. Campionatele Inter
naționale feminine ale 
României 19.30 Fotbal Info 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 7 
zile în România 21.00 
Atletism CM de la Sevilla (d)
22.20 Vizitatorul (s, ep. 9)
23.10 Sport

TVR 2
8.00 Palete (do) 8.30 

Miracol (do) 9.00 Cronica 
Amazoniel (do) 9.30 Arca lui 
Noe (r) 11.30 TVR lași 13.30 
Știrile... XXL pentru copii și 
tineret 14.00 Avocații (s) 

^14.50 Slovacia - drumul spre

Luni
30 august

TVR 1
12.00 TVR Info 12.05 

Atletism 13.30 Medicina 
pentru toți 14.10 Santa Bar
bara (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 O 
familie ciudată (s) 18.10 
Mistere și minuni (do, ep. 
17) 19.10 Sunset Beach (s, 
ep.519) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Preotul și 
cârciumărița (s, ep. 15) 21.45 
Teatru TV prezintă: “Jocul 
ielelor” 22.40 Ordinea 
publică 23.00 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
12.00 Sensul tranziției (r) 

14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.00 Rebelul (s, ep. 125)
15.45 Filmele săptămânii 
16.00 Grecia (s, ep. 139)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
955) 17.30 Sighișoara - 
dialoguri medievale (p. VII) 
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 3) 
19.00 Oameni care au fost

V

ANTENA 1
8.00 Teo și Mlrcea Șou

11.15 Fir întins 12.45 
Constelația cinema (mag.)
13.15 Nightman (s, ep. 9)
14.15 Tropical Heat (s, ep. 
38) 15.45 Fashion club cu 
Doina Levintza 16.00 Elena, 
viața mea (s, ep. 20) 17.00 
Fotbal AS Rocar - FC Petrolul 
(d) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (dlv.) 
20.00 Micul Nikita (triller, SUA 
’88) 22.30 Observator 23.00 
Party Time - în direct de la 
Olimp (d)

PRO TV
9.30 Lois și Clark (s) 11.00 

ProMotor 11.30 Pledone în 
Egipt (co. Italia ’79) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 Susan 
(s, ep. 25, ultimul episod)
14.10 Bebe (s, ep. 31) 15.35 
Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 43) 17.00 ProFashlon 
(mag.) 17.40 Aripile pasiunii 
(s, ep. 77) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 83) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ultimul 
Don (s, ultimul ep.) 21.00 
Supraviețuitorii (co. SUA 
1992) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 Goana după fuste III 
(co. Canada ’81)

Vest 15.00 Călărie concurs 
16.00 Grecia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 18.30 Rumba- 
Sumba... șl copiii cântă ce 
vor ei 19.45 Atletism CM de 
la Sevilla (d) 21.00
Retrospectiva premiilor 
APTR 22.05 Sportmanla 
(mag.) 22.35 Dragoste și 
dușmănie (dramă SUA ’79)

ANTENA!
8.00 TeO și Mircea Șou

11.15 Creatorul de stele (s. 
SUA 1981, ep. 4) 13.00 
Documentar 14.00 Familia în 
vacanță 16.00 Elena, viața 
mea (s., ep. 21) 17.00 Fotbal 
Farul - FC Steaua 19.00 
Observator 22.55 O noapte 
cu Adrian Păunescu

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

11.00 Babylon 5 (s, ep. 15) 
12.00 Oamenii secolului (s, 
do) 13.00 Știrile PRO TV 13.15 
Columbo: Crimă la Holly
wood (f. p. SUA 1998) 15.00 
Auto MP de Formula 1 al 
Belgiei (d) 17.00 Echipa 
Mobilă 17.40 Aripile pasiunii 
(s, ep. 78) 18.30 Inimă de

19.30 Mapamond 20.00 
Șobolanii roșii (dramă. 
România ’91) 22.00 Fotbal

ANTENA 1

7.10 Cafea cu parfum de 
femele (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 Kelly 
(s) 12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 106) 16.10 Luz 
Marla (s, ep. 72) 17.00 Știri 
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 
22,23) 19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 
44) 20.50 Raven (s, ep. 21)
21.45 Burlacul (s) 22.15 
Observator 22.45 Mirajul 
Lunii (thriller SUA ’96)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr șl 
neliniștit (r) 10.45 Culoare 
purpurie (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Pământencele 
,cedează ușor (r) 15.00
Ștrengărița (s, ep. 90) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 821) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 78)

ACASĂ

7.00-12.45 Filme și seriale 
(reluări) 13.30 Maria (s) 13.45 
Shane (r) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Fotbal Premier League 
19.55 Căsuța poveștilor
20.15 înger sălbatic (s, 
rezumatul săptămânii) 21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 48)
22.10 Milady (s) 23.00 New 
York, New York (f.m. SUA 
1977)

PRIMA TV
10.00 Tla și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 12.00 
Legături de familie (s) 12.30 
Sport Magazin 14.00 Jerry 
Springer Show 14.30 
Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y 17.00 
Clnemagia 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă (dlv.) 19.00 
Frasier (s) 20.00 Firma 
(thriller SUA 1993) 22.00 Real 
TV 22.30 Știri 23.00 Suflete 
dezgolite (thriller SUA 1995)

10.30 Războiul fiarelor (s)

țigancă (s, ep.84) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Culoarea 
purpurie (dramă SUA 1985)
22.30 Procesul etapei

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 13.15 
New York, New York (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00 Fotbal 
Premier League 19.55 Jackie 
Collins: Hollywood 20.20 
Poirot (s) 22.10 Milady (s) 
23.00 Femeia în roșu (f.m. 
SUA 1989)

PRIMATV
10.00 Tia șl Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea Iul Dave (s) 12.30 
Povești de Iubire 14.00 
Duminica cu Prima 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.) 
19.00 în cadență (f.a. SUA 
1991) 21.00 Karaoke Show

HB6>
10.00 Aventuri pe mare 

(co SUA ’94) 12.45 Viata în 
sălbăticie (f.a. SUA ’87) 14.15

18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
84) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Vulturii legii ( SUA 1986) 
22.25 Știrile PRO TV

AGASA
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 14.30 
Femeia în roșu (r) 16.00 
Preciosa (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) 21.05 Concursul 
„Stai Acasă!” 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 50) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Crimă pasională 
(thriller SUA 1957)

PRIMA TV
9.00 Dimineața la PRIMA 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 Viața 
în direct 16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu 20.15 
Dosarele Y 20.50 Real TV 21.00 
Serial 22.00 Tiberiu & Tibanu

HB©
10.00 Răpirea (co. SUA 

1996) 11.30 Fiul cel bun

11.00 A doua carte a junglei'' 
(f.a. SUA ’97) 12.30
Specialitatea casei: Roșii 
verzi prăjite (dramă SUA 
’92) 14.45 Un tată în plus (co. 
SUA 1997) 16.30 G.I.Jane 
(f.a. SUA 1997) 18.30
Foamea (s) 19.00 Alo, aici 
Denisei (co. SUA ’95) 20.30 
Contact (f. SF Sua 1997) 
23.00 Mortal Kombat - 
Anihilarea (f.fant. SUA ’97)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.10 Dintre sute de ziare 

(r) 9.00 Țara splridușllor 
10.00 Știrile locale (r) 10.15 
Deva Mix (r) 10.30 Matinal 
Info 11.00 Antistatic 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 
18.00 Rendez-vous la Tele 
7 20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Globetrotter 21.30 
Film artistic: „Crime 
neînsemnate” 23.10
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)

Concert Rolling Stones''
16.15 Stargate (s) 17.00 
Zborul spre casă (f.copii 
SUA ’96) 18.45 Star Trek: 
Primul contact (SF SUA ’94)
20.30 Acea pisică 
blestemată (co SUA 1994) 
22.00 Coliziunea (thriller 
SUA 1997) 23.30 Rațiune șl 
simțire (f.rom. Anglia 
1995)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.20 Tara spiridușilor

9.20 Film (r) 11.10
Globetrotter (r) 12.00
Cântecul și casa Iul 13.00 
Ora unu a venit 15.00 
Drumuri printre amintiri 
17.00 Forța destinului 
20.00 Actualitatea Tele 7 
21.00 Dintre sute de ziare
21.45 Film: “Fotografie de 
grup cu doamnă” 23.15 
Gala Tele 7

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

“Vorbiți aid!” realizator Alin Bena

(thriller SUA 1993) 13.00^ 

Voință de fier (f.a. SUA 
1994) 14.45 Hamlet
(dramă Anglia 1996) 16.45 
Politicianul (thriller 
Anglia ’98) 18.45 Ucigaș 
virtual (SF SUA 1995) 20.30 
Vremea răzbunării
(thriller SUA 1996) 23.00 
Cec în alb (co. SUA 1994)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Forța destinului (r) 
10.00 Matinal Info 10.30 
Dintre sute de ziare (r)
16.30 O singură viață (s)
17.30 Sport magazin 18.10
Lou Grant (s) 19.00 Secția 
de poliție (s) 20.00
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 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,

neeescev
Perioada 28 - 30 august

3 Berbec
Vă merge bine dacă vă 

țineți de planul “original''. Nu se 
recomandă să acționați 
nechibzuit, dar câte odată 
merită să vă asumați unele 
riscuri. O poveste romantică cu 
o balanță e posibilă duminică. 
Săptămâna începe cu zile 
liniștite, norocul vă surâde și 
puteți realiza planuri importante.

O Taur
Atenție în luarea deciziilor. 

Urmăriți efectele lor pe termen 
lung, nu doar cele imediate. 
Duminică e bine să acceptați 
unele compromisuri. Vă 
preocupă mai mult ca de obicei 
problemele materiale. în viața 
personală există șanse pentru 
schimbare. Aveți energie cu 
care nu știți ce să faceți. 
Atenție, ca să nu regretați apoi.

3 Gemeni
Norocul vă ocolește, sunteți 

nervoși și puteți lua decizii 
greșite. Duminică vă aduce 
multe schimbări. Nativii primei 
decade pot fi demoralizați de 
unele eșecuri, celorlalți li se 
recomandă prudență în relațiile 
cu partenera. Obstacolele sunt 
depășite luni, deci relaxați-vă și 
acordați atenție celor ce v-au 
ajutat.

Z Rac
Chiar dacă doriți să vă 

"educați” partenerii, nu folosiți 
exemple și comparații, căci îi 
jigniți. “Furtuna" se împrăștie 
duminică; vă așteaptă o 
surpriză plăcută, starea dv. 
fizică e de invidiat. Luni e liniște 
și dacă nu vreți să vă plictisiți, 
plecați în concediu căci vă 
priește inactivitatea.

O Leu
Se reinstalează ordinea în 

familie. E momentul să 
renunțați la suprasolicitare și 
la cura de slăbire. Ziua e 
capricioasă, aparențele 
înșală. Duminică acordați 
atenție și celor care nu au 
avut o semnificație e prea 
mare pentru dv. Norocul 
surâde luni, mai ales celor 
născuți în ultima decadă, dar 
și pentru ceilalți ziua e 
favorabilă.

3 Fecioară
înaintați cu perseverență 

spre culmi, în ciuda greutăților. 
Duminică îndepărtați invidioșii 
din viața dumneavoastră 
ignorându-i. Dv. ocupați-vă mai 
bine de problemele personale. 
Dorințele dv. secrete se pot 
realiza în prima jumătate a 
săptămânii care începe. Vă 
scade popularitatea la locul de 
muncă din cauza intrigilor 
dușmanilor.

3 Balanță
Ziua e bună pentru femei, 

care gândesc logic și fac 

planuri realiste în urma cărora 
au de câștigat. Dacă Fortuna 
nu apare nici duminică, domnii 
sunt sfătuiți să nu forțeze 
lucrurile. în curând norocul va 
veni în goană la 
dumneavoastră. Luni e cazul 
să vă faceți datoria și să nu 
mai continuați cu jocul de-a 
“nu înțeleg”.

O Scorpion
Aveți idei și ocazii să le 

materializați. Cumpărăturile 
care nu sunt strict necesare 
ar trebui amânate. Doamnele 
sunt atât de voluptuoase încât 
și-ar putea speria partenerul. 
Mesajul de suflet primit 
duminică vă dă o stare 
euforică pentru toată 
săptămâna următoare. Cu 
puțină minte doamnele pot 
obține luni tot ce vor.

O Săgetător
Femeile sunt bine 

dispuse, cu chef de muncă; 
acordă atenție deosebită 
celor dragi și mediului, cu 
devotament și chiar 
autosacrificii. Duminică 
nativele primei decade se pot 
dedica odihnei. Ziua e liniștită 
pentru toți săgetătorii, care 
sunt într-o formă excelentă. 
Problemele în familie sau la 
slujbă sunt compensate de 
șansele financiare.

O Capricorn
E momentul să 

recuperați ceea ce nu ați 
făcut. Vă înțelegeți bine cu 
sexul opus, relațiile dv. 
bazându-se pe prietenie. 
Problemele materiale pot 
tulbura relațile în cuplu 
duminică, bărbații opu- 
nându-se unor cheltuieli 
neprevăzute. O schimbare 
profundă poate apărea luni, 
când trebuie să vedeți de 
sănătatea dv. , chiar să 
renunțați la fumat.

Z Vărsător
Dacă ați făcut o afacere 

proastă, e timpul să 
recuperați pierderile. Relațiile 
cu prietenii sunt cum vă 
doriți. Duminică stați cu 
familia, încercați să 
compensați ceea ce ați 
neglijat atâta vreme și vă 
demonstrați dragostea 
pentru cei dragi. Problemele 
apăsătoare se vor rezolva, 
deci bucurați-vă de calmul 
temporar.

O Pești
Aplicarea planurilor cu 

bătaie lungă ar trebui amânată 
puțin. Relațiile cu ceilalți sunt 
bune, dar vor fi alterate de 
interpretări voit denaturate. 
Reușiți cu greu să nu vă 
trădați idila secretă. La 
început de săptămână sunteți 
mai energic și activ. Trebuie 
să fiți prudenți, altfel puteți 
avea pagube însemnate. 

_________________________ y
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Cronica “optimistului"

Poveste ... japoneză
Departe intenția mea de a face publicitate mascată.
Dar ar fi nedrept să nu fac publică o întâmplare.
în plină vară, la vremea căldurilor tropicale, dragul meu frigider

- rebotezat “Ciorbea” - a sucombat.
Firesc, m-am adresat unei firme specializate din zona casei 

mele.
După primele vorbe, meșterul - un tânăr cam de vârsta fiului 

meu - mă întreabă unde locuiesc. îi spun că destul de aproape, în 
1 vecini. îmi zice: “Păi, să mergem să-l aducem!" Și, la modul cel mai 

normal din lume, ne-am deplasat până la “reședința" mea, am

“cărat" amândoi frigiderul la atelier, l-a pipăit, m-a întrebat despre 
simptomele premergătoare “decesului".

A doua zi -, la mai puțin de 24 de ore de la cele relatate mai 
sus - mă trezesc cu tânărul meșter la ușă, comunicându-mi că 

I frigiderul a fost reparat Și că-l putem aduce acasă.
împreună, la fel de firesc, doar cu patru mâini, am readus 

3 frigiderul la etajul IV, l-am instalat și în câteva minute “Ciorbea" al 
3 meu “torcea” fericit.

Am achitat o sumă rezonabilă, am băut cu meșterul o țuică, 
i apoi - rămas singur - m-am tot ciupit să mă conving că nu a fost 
i un vis această întâmplare cu iz japonez în lumea noastră unde - 

dacă nu ești persoană importantă! - a devenit regulă să fii pus pe 
drumuri, amânat la nesfârșit când intri pe mâna "specialistului" 

î care trebuie să-ți repare instalația de apă, frigiderul sau telefonul.
Aici, în cartierul de Est, lumea i se adresează tânărului meșter 

î cu numele mic, adică Sorin, dar eu - datorită întâmplării de mai sus, 
i relevantă pentru mitologia mea intimă - nu-i pot spune decât 

2 DOMNUL SORIN.
î Hie LEAHU
V ......... .............................. z

- —————
Academia Artelor 

Tradiționale are șase noi 
membri

Academia Artelor Tradiționale din România, reunită la Sibiu, la 
cea de a XXXII-a ediție, a primit șase membri noi dintre creatorii 
populari care participă la Târgul Meșterilor Populari care se 
desfășoară la Muzeul Civilizației Tradiționale Populare “Astra", 
transmite corespondentul MEDIAFAX.

Noii membri ai Academiei Artelor Tradiționale sunt: 
hunedoareanul Petru Armean (79 ani) din localitatea Ohaba de 
sub Piatră, constructor de pianine, doljeanul Ștefan Neda (78 ani), 
cioplitor în lemn originar din localitatea Diosti, țesătoarele Amelia 
Marica (48 ani) din Segarcea (Dolj) și Elena Paraschivoiu (69 ani) 
din Bărbătești (Vâlcea), maestrul coregraf Ion Popescu (76 ani) 
din București și Antonina Rusu (47 ani) maestră în broderie din 
Republica Moldova.

Academia Artelor Tradiționale din România activează pe 
lângă Muzeul Civilizației Tradiționale Populare "Astra” din Sibiu și 
are, în prezent, peste 140 de membri.

La Târgul Meșterilor Populari de la Sibiu participă peste 150 
de creatori populari reprezentând toate zonele etnografice ale 
țării. Pe lângă obișnuitele demonstrații de meșteșug și 
îndemânare, ediția din acest an a târgului a inclus și manifestarea 
"Zilele Artelor Tradiționale" din România, vernisajul Galeriilor. 
Artelor Populare și Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele 

, Munților”.V ___________________________________________________ J
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Prezența virusului Epstein- 
Barr (EBV) în țesuturile afec
tate de cancerul de sân a fost 
probată de medicii americani în 
51 din 100 de teste, ceea ce ar 
putea demonstra că prezența 
lui este asociată tumorilor celor 
mai agresive, informează AFP. 
într-un studiu al cercetătorilor 
de la Institutul Gustave 
Roussy, apărut în Journal of 
the National Cancef Institute, 
Mathilde Bonnet și Irene Joab 
prezintă rezultatele analizelor 
a o sută de țesuturi cance
roase de la paciente atinse de 
cancer invaziv primar la sân și 
a 30 de țesuturi sănătoase 
adiacente tumorii și cinci noduli 
limfatici cu metastaze. EBV a 
fost detectat în 51 din cele 100

de țesuturi canceroase și în 
numai trei dintre cele 30 sănă
toase, ceea ce sugerează, po
trivit autorilor, că el se află în 
strânsă legătura cu tumoarea. 
EBV a fost detectat și în patru 
din cei cinci noduli limfatici.

Editorialiștii revistei mențio
nează totuși că deși rezulta
tele obținute de echipa de la 
Institutul Roussy se potrivesc 
cu alte studii publicate până 
acum, există totuși și voci cg 
greutate care le contestă. Ei 
subliniază totuși faptul că dacă 
este adevărat că există o 
legătură între EBV și cancerul 
de sân ar fi momentul să se 
treacă la găsirea unui vaccin 
sau a unei terapii anti-Epstein- 
Barr.

| Un “magnific” dispărut 
I prematur

fe! PULBERE DESTELE 
S* * . * *

Afișe belgiene (a Muzeul Național 
de Artă

Peste 90 de afișe publicitare belgiene și 15 obiecte din table 
emailată, ce aparțin perioadei 1892 - 1914, pot fi admirate, până le 
19 septembrie, la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) 
Lucrările sunt semnate în mare parte de pictori belgieni renumiț 
printre care se numără Leon Belloguet, Emile Berchmans, Rene- 
Marie Bodson, Anto Carte, Henri Cassiers și fac parte atât dir 
colecțiile unor muzee din Belgia cât și din colecții particulare.

Expoziția organizată de Comisariatul General pentru Relați 
Internaționale al Comunității franceze din Belgia continui 
colaborarea tradițională cu România, care a avut ca scof 
cunoașterea reciprocă a valorilor artistice consacrate istoric și c 
creației plastice contemporane,. Comisarul General pentru Relațiile 
Internaționale al Comunității franceze din Belgia, Philippe Suinen, e 
declarat că “Afișul belgian” este o nouă mărturie a aceleiaș 
tendințe care ocupă un loc privilegiat în cadrul cooperării dintre 

^România și comunitatea franceză din Belgia.

Pasionat al sportului moto
rizat, campion la motociclism și 
pilot de “formula unu" la auto
mobilism, Steve McQueen, 
născut la 24 martie 1930 în 
Beach Grove - statul Indiana, 
în 1952 se gândește la o cari
eră artistică. După cursuri in
tensive la “Ac
tor's Studio” a 
lui Elia Kazan, 
debutează în
“Somebody Up There Likes 
Me” (Cineva, acolo sus mă iu
bește) - 1956, în regia lui Ro
bert Wise, alături de Paul 
Newman.

John Sturges îi oferă o șan
să distribuindu-l în filmul de răz
boi “Never so Few” (Niciodată 
atât de puțin) - 1957, alături de 
Frank Sinatra și Gina Lollobrigida. 
Dar "ziua cea mare” a fost cre
ația din westem-ul “The Magni
ficent Seven” (Cei șapte mag
nifici) -1960, regia John Sturges,, 
film ce l-a impus fulgerător pe 
firmamentul hollywoodian.

Datorită creației de excep
ție din western-ul “Nevada 
Smith” - 1966, regia Henry 
Hathaway, a fost "propulsat”

Atlas-ghid care prezintă istoria și 
arhitectura lăcașurilor de cult din 

București
Primul volum al lucrărilor 

Atlas-Ghid “Istoriq și arhitectura 
lăcașurilor de cult din Bucu
rești” a fost lansat de curând. 
Lucrarea, realizată de un grup 
de'arhitecți cu sprijinul Societății 
Naționale de Ergonomie, se 
adresează atât publicului larg, 
pentru care constituie un ade- 
vârat ghid precum și cerce

CELULE VECHII DE 2J MILIARDE DE ARI AU FOST 
DESCOPERITE ÎN AUSTRALIA

Celulele complexe cele mai vechi descoperite vreodată 
datează de 2,7 miliarde de ani, adică mai mult cu 500 de milioane - 
un miliard de ani decât credeau cercetătorii până în prezent, 
transmite AFP.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney a 
reușit să pună în evidență prezența eucariotelor, celule complexe 
(cu nucleu), în roci australiene, vechi de 2,7 miliarde de ani. 
Pentru acest lucru savanții au folosit așa-numiții “marcatori 
biologici", care detectează moleculele geologic stabile în timp. 
Acestea nu au fost produse decât de celulele eucariote, care și- 
au lăsat astfel “amprenta” fosilă în rocă.

Până în prezent, cele mai vechi biomolecule datau de 1,7 
miliarde de ani.

Paleontologii au pus deja în evidență celule și mai vechi de 2,7 
miliarde de ani, dar este vorba de bacterii, celule care nu au 
nucleu. Acestea datează de 3,8 miliarde de ani.

în topul celor zece “mai bine 
plătiți actori", iar cu "The Tho
mas Crown Affair" (Cazul T.C.) 
-1968, regia Norman Jewison, 
își întărește poziția în cercul 
actorilor de după război.

în 1963, John Sturges își 
"adună” trei “magnifici”, pe 

James Cobum, 
Charles Bron
son și Steve 
McQueen și

reconstituie o evadare în grup, 
a unor prizonieri de război aliați 
în “The Great Escape” (Marea 
evadare) unde Steve McQueen 
își demonstrează calitățile de ... 
motociclist! Are o creație de 
"zile mari” în ecranizarea ro
manului "Papillon" -1973, regia 
Franklin J. Schaffner, după care 
se retrage temporar de pe 
ecran, pentru a reveni în forță 
cu "The Hunter" (Vânătorul) - 
1980, regia Buzz Kalik.

Ultimul film: westem-ul 
'Tom Horn” -1980, regia William 
Wiard. S-a stins din viață la 7 
noiembrie 1980, la Juarez - 
statul New Mexico.

Adrian CRUPENSCHI
v

tătorilor și studenților de la fa
cultățile de profil, datorită fap
tului că prezintă lăcașuri de cult. 
existente, în construcție sau 
dispărute, aparținând tuturor 
cultelor și confesiunilor repre
zentate în București.

Cartea poate fi achizițio
nată numai prin poștă sau prin 
curierat.
_____ _______________ /

Federația de planificare 
familială din Spania lansează 
concursul de fotografie "Fe
meile lumii față în față", sub
intitulat "O imagine despre să
nătatea și drepturile sexuale și 
reproductive", informează un 
comunicat al Centrului de In- 

X_______ ________
/-----------------------------------------------------

T/z2 minut au
• “Să zici “Dumnezeu să mă 

ajute" când vei fi cu mâna pe sapă, 
nu când vei ședea pe cuptor.”

• “înțelepciunea vieții e simplă: 
fă ca, pe unde ai trecut tu, să fie mai 
bine decât înainte. ”

• "Cere și ți se va da. Dar nu 
cere decât ce trebuie să ți se dea.”

• “Fără steag de cultură un po
por e o gloată, nu o oaste."

• “Un om cult înseamnă o minte 
deschisă către bunătate și frumusețe.”

• “Cel mai trist lucru în dra
goste e că uneori sufletul ți-l ia cine 
n-are nevoie de dânsul.”

• “Sunt oameni care au nevoie 
de dușmani pentru ura lor care i-ar 
consuma altfel; când nu găsesc duș
mani, ei îi creează."

• “Creșterea pentru public ți-o 
dă orice școală; creșterea pentru tine 
însuți, numai tu însuți."

• “Pentru fiecare om e un 
drum către fericire: acela pe care e 
chemat să meargă. Cei mai mulți nu- 
I găsesc niciodată. Cei cuminți în
cearcă până la moarte. Cei mai proști 
se trântesc la pământ și plâng că sunt 
nenorociți.”

Selecție de ii ie LEAHU

De ani de zile medicina a 
recunoscut că, primăvara și 
vara, corpul are nevoie de 
dezintoxicare și purificare du
pă o îndelungată perioadă de 
conservare. Multe persoane 
au căzut de acord că bucă
tăria vegetariană este sănă
tatea întruchipată. însă cei care 
adoptă acest regim fac marea 
greșeală să gătească legu
mele în mod tradițional: călite în 
ulei și cu sosuri picante. Unde 
e sănătatea? Sub acest camu
flaj? Din contră, legumele cru
de, fierte pe aburi pot deveni o 
minunată sursă de vitamine 
care poate să aducă organis
mului un adevărat suport de 
revitalizare.

VÂNĂTĂ: Diuretică, sti
mulativă pentru ficat și 
intestine; conține elemente 
care scad colesterolul și 
provoacă intestinul să eva- 

Lcueze toxinele din organism.

Concurs de
"Fetnedde faunti fafâ in fa fă" 

formare al ONU. Obiectul acestui
concurs este de a determina 
societatea să conștientizeze 
problemele care privesc sănă-

r
Rolul legumelor în 

alimentație
Ajută de asemenea la “topi
rea" peliculei de grăsime care 
se formează în jurul inimii. 
Este indicat să se gătească 
prin fierbere.

AVOCADO: Este benefic 
asupra epidermei. Conține pyo- 
sclerină, un ingredient favorabil 
luptei împotriva sclerodemiei. 
Este hidratant și din cauza 
aceasta masca de avocado apli
cată direct pe piele ajută la refa
cerea țesutului mort.

MORCOVUL: Sucul de mor
cov este regenerator și benefic 
pentru ficat. Un excelent tonic 
matinal.

ȚELINA: Este sățioasă. Este 
poreclită “taie foamea” și este 
indicată în curele de slăbire

tatea sexuală și a reproducerii
și drepturile legate de aceasta. 

Organizatorii au anunțat că 
așteaptă să privească imagini 

pentru că nu conține multe ca
lorii. Este diuretică și tonică. Se 
consumă crudă.

CICOAREA: Este și ea să
țioasă. în secolul 18, atunci 
când oamenii mâncau foarte 
gras, aristocrația franceză a 
lansat un nou tip de bucătărie, 
mult mai săracă în grăsimi și 
proteine. Celor care sufereau 
de indigestie, de gută, de 
apoplexie și continuau să mă
nânce grăsimi, medicii din 
acea perioadă le indicau con
sumul zilnic al plantelor ră- 
dăcinoase și mai ales al ci- 
corii sălbatice. O cură de 24 
de ore cu cicoare fiartă în 
aburi este un adevărat 
miracol. 

care reflectă realitatea de zi cu 
zi a vieții femeilor de pretu
tindeni și implicațiile asupra să
nătății, modul în care este ex
perimentată sexualitatea, re
lațiile femeilor cu cei din jur, 
promovarea sănătății sexuale 
și a reproducerii la nivel local.

VARZA: Romanii spuneai 
că varza și salata omoară me
lancolia. Foarte bogată în vita
mine și în minerale, varzs 
aduce elemente indispensabile 
organismului, de care a dus 
lipsă în timpul iernii. Ajută le 
refacerea tenului gras. îr 
acest caz, sucul de varză sai 
cataplasma cu frunze zdrobite 
sunt ideale.

CASTRAVETELE: în seco 
Iul al XVIIHea era în mare vo 
gă o mască din semințe de 
castravete. Semințele se spă 
Iau în apă de trandafiri pentri 
a da mai multă prospețime te 
nului. Făcea minuni aceaste 
mască. în culisele operei ere 
subiectul favorit al artiștilor.

PORUMBUL: Fibrele sale 
facilitează tranzitul intestinal

RIDICHEA: Sățioasă pentn 
că are puține calorii și este 
foarte fibroasă. Este indicat se 
se consume crudă.
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Reflecția săptămânii {
*"Dacă nu deprinzi pe copii să muncească nu vor 

învăța nici să citească, nici să scrie, nici muzica, nici 
gimnastica, nici ceea ce cuprinde întreaga virtute a 
omului: respectul izvorât din exercitarea tuturor
învățăturilor de mai sus!”

"Munca n-a dezonorat 
niciodată pe cineva." 

Proverb francez
“Foamea se uită la poarta 

omului muncitor și nu 
îndrăznește să intre.” 

Proverb românesc
“Nu necinsti munca, căci 

munca e viață."
B.P.Hașdeu

“Cel căruia îi place munca 
se mulțumește cu sine însuși.” 

La Bruyere

Democrit

muncă
“Omul este născut pentru a 

munci, ca pasărea pentru a 
zbura."

Rabelais
"Un om care nu muncește 

nu știe să prețuiască munca 
altuia."

Al. Vlahuță
"Munca depărtează de la 

noi trei rele mari: plictiseala, 
viciul și lipsa."

Goethe
Selecție de Hie LEAHU

© - Domnule doctor, ce
credeți, există viață pe Marte?

- Nu, nici acolo nu există...

© - Maricico, astăzi în
chid prăvălia mai devreme, dar 
acasă voi ajunge foarte târziu.

- Dragul meu, pot conta 
ferm pe întârzierea ta?

© - Domnule Gogoașă,
dumneata crezi în stafii?

- Aduc eu oare a idiot, 
domnule director?

- Atunci cu cine seamănă 
unchiul dumitale? Ieri, te-ai învoit 
pentru înmormântarea lui, iar el a 
venit să te invite la fotbal...

© - Măi, cât poate fi de
dezvoltat auzul femeilor! Soția 
mea aude și când scutur 
scrumul pe covor...

© - Ascultă, cui îi poți zice
prost?

- Prost este cel ce își ex
primă gândurile în așa fel că alții 
nu-l pot înțelege. M-ai înțeles?

-Nu!

© - Doi ani la rând am
reușit să-i fac fiicei mele ca
doul dorit de ziua ei.

- Spune-mi și mie secretul...
- Păi, în anul trecut i-am 

cumpărat un pian. Iar anul 
acesta i l-am vândut...

© Intrând în salon, doc
torul văzu o frumușică asis
tentă, ținându-l pe un bolnav de 
ambele mâini.

- Drăguțo, pulsul nu se ia cu 
ambele mâini!

- Dar eu nu-i iau pulsul, ci îi 
stăvilesc impulsul!

© - Chelner, de ce acest
rac are numai un clește?

- S-a bătut în oală cu altul.
- Atunci, adu-mi-l pe 

învingători...

© - Mamă, voi cum m-ați
găsit pe mine?

- Păi, te-a adus o barză...
- Dar cine a programat-o?

© După consultarea pa
cientului, doctorul se întoarce 
spre rudele acestuia:

- îmi pare foarte rău, dar în 
acest caz știința este neputin
cioasă!

- Știm, domnule doctor. 
Tocmai de aceea v-am chemat 
pe dumneavoastră...

© Doamna Tărăbuță:
- Se spune că acest nou 

elixir prelungește viața omului 
până la o sută de ani!

Domnul Tărăbuță:
- Dacă aș fi fost burlac, aș 

fi cumpărat sigur o sticlă în
treagă!

© - Mișule, să nu-ți
critici niciodată soția pentru 
lipsa de inteligență. Poate că 
tocmai asta a împiedicat-o să- 
și aleagă un soț bun...

© Soțul turmentat se 
întoarce acasă cu două ore 
mai târziu. Soția îl întreabă 
supărată:

- Ce, cârciuma este acum 
mai departe?!

- Nu, dar drumul este mai 
lat..

© - îmi place absolut
totul la tine, îi spune tânărul 
soț soției sale: aspectul ex
terior, mintea ta, farmecul. Ni
meni nu te poate întrece.

- Dar spune-mi ce apre
ciezi tu cel mai mult la 
mine?

- Gustul tău.

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

G-lo^nțe r(e cotitei
1 ——i 1

S Dacă o lume ar fi alcătuită exclusiv din oameni 
buni, între ei s-ar încinge o bătălie acerbă pentru a se 
dovedi fiecare mai bun decât celălalt.

13 Primii care te apucă de picioare când vrei să te 
înalți sunt cei mai aproape de tine.

13 Nici cu el însuși nu e cinstit, decât dacă are vreun 
interes.

S Junt și greșeli pe care regreți că nu le-ai făcut.
13 Jingurătatea te sufocă doar când nu ai cu ce o mobila.
13 E gelos doar pentru că nu are curajul să fie infidel.
13 Sunt femei care, dacă cedezi în fața lor, nu ți-o vor 

ierta niciodată.
13 Vânzător de iluzii - cumpărător de iluzii - singur 

stau de-o parte și de alta a tarabei.
13 Adevărul are defectul și calitatea de a fi mereu 

provizoriu.
® Cea mai grea redută pe care o am de cucerit sunt eu.
13 Avantajați nu sunt cei care cred în minuni, ci aceia 

care știu să le exploateze.
13 Cu cât neantul din noi e mai adânc, cu atât avem 

nevoie de o credință mai înaltă.
CMl/CO

ORJENT LA7/N

Lângă-un ibric își duc veleatul 
inși descinși din Halima 
dedulcindu-și istum tempos 
cu baclavale și halva.

L*-oe înflorit mirări pe buze, 
iar narghilelele s-au stins 
de când ia conul lunii bate 
un muezin n pârul nins 

vestind că mâine, peșingiii 
vor adăsta pe la strâmtoare 
sâ-i prindă pe poeți cu-arcanul, 
să pună birul pe candoare,

Doamne! Nina CERANU

să pună bir pe poezie 
(să poată-aleșii lua peșcheș, 
în loc să steid la răcoare 
legați cu frâghii fedeleș).

Cu bășcălii și zaiafeturi 
mai străbăturăm încâ-un veac, 
latini în grai, turciți în fapte, 
tristețea noastră-i fără leac.

De-aici încolo, noapten straiță! 
în șalvari și cu ișlic 
vom rătăci prin iarmaroace 
să dăm latina pe-un ibric.

Ionel AMĂRiUȚEi

CALUL TROIAN
în antichitate, grecii, ase

diind zadarnic Troia timp de 
zece ani, au hotărât - așa cum 
povestește Homer - să cuce
rească cetatea, printr-un vicle
șug. Sub pretextul unei ofran
de religioase, grecii au con
struit un uriaș cal de lemn, înă
untrul căruia au fost ascunși 
cinci sute de soldați; apoi, res
tul armatei s-a prefăcut că se 
retrage. Atunci troienii au in
trodus calul în oraș. în puterea 
nopții, ostașii greci au ieșit din 
ascunzătoare, au deschis

După cum rezultă din cer
cetările efectuate de profesio
niști în bârfitorie și de doi foști 
informatori deveniți importanți 
oameni de afaceri, familia Gulye 
formează un grup de ființe inte
resante, cu apucături interesante 
și cu înfățișări și mai intere
sante. Comisia de bârfitori a că
zut de acord că gulyenii au figuri 
de marțieni desenați de un parti
cipant la bătălia lacrimogenă de 
la Stoenești, unde trupele de 
ordine publică s-au umplut de 
glorie străbună. Doamna Gulye, 
șefă a cantinei săracilor din car
tierul de vest al orașului, este o 
femeie încă verde și seamănă 
atât de bine cu o gulie, încât în
cep să mă îndoiesc cu neruși
nare că Dumnezeu a fost tot 
timpul în relații antagonice cu 
Anticrist. Dimpotrivă, cred că în 
multe situații au colaborat foarte 
bine, într-o desăvârșită armonie. 
Rezultatele se pot pricepe cu 
ochiul liber, precum e cazul 
umanoizilor deștepți despre care 
se spune că “unde-i multă cu
mințenie e și multă prostie, sau 
situația unor sexe frumoase des
pre care Tudor Vianu a spus: “O 
femeie, oricât ar fi de frumoasă, 

poarta cetății și astfel Troia a 
fost cucerită printr-o stratagemă 
devenită celebră de-a lungul 
veacurilor și cunoscută sub 
denumirea de “calul troian”. 
Această expresie caracterizea
ză pe acela care folosește un 
șiretlic spre a se furișa în ta
băra adversă, indică pe duș
manul travestit în binefăcător.

CAMELEON (de lă cu
vântul grecesc “khamaileon”, 
lucru care se târăște pe pământ).

dacă-i proastă nu poți face dra
goste cu ea.” Judecata diavolului în 
gura esteticianului...In ceea ce îl 
privește pe soțul doamnei, acesta 
este un tip elegant, cu burtă 
imensă, dubios de manierat și este 
șeful Serviciului de ecarisaj al Con
siliului municipal - o funcție grea 
și de mare răspundere civică, dacă 
stăm să ne abatem puțin gândurile 
spre viteza de înmulțire a patru
pezilor lătrători; evident, și lăsând 
gluma la o parte, nici cu bipezii 
lătrători nu i-ar fi fost mai ușor, 
însă aceasta e o problemă pe Care 
o vom aborda într-un alt studiu. In 
concluzie, toată stima pentru 
acest domn rotofei, relativ chelos 
și cu mers așezat, care nu-i tră
dează agilitatea din vremea când 
vâna cu mare pricepere javrele de 
prin urbea noastră. Deducem de- 
aici că domnul Gulye are origine 
sănătoasă și nimeni nu ar des
coperi în curriculum-ul său vreun 
fragment de vitae care să-l com
promită; el a urcat cu destulă greu
tate treptele ierarhiei din dome
niul hingheritului, făcând față unei

eețel>e
Faptul că de foarte multă 

vreme s-a observat că 
această reptilă își schimbă cu
loarea pielii - după mediul 
înconjurător, după lumină, tem
peratură, atmosferă și, pare- 
se, chiar după... “starea de 
spirit" - a făcut ca din timpuri 
străvechi, numele de "came
leon" (care a devenit și inter
național, căci mai în toate lim
bile i se spune la fel) să ajun
gă sinonim cu omul lipsit de

concurențe acerbe, inclusiv de 
fostul primar fiind vorba, care 
și-a demonstrat profesionalismul 
prinzând într-o singură noapte 
nouă câini, după care faptă zi
când:

-Credeți că mie îmi strică 
niște bani în plus Ta venituri ? Și- 
apoi, pentru partidul pe care-1 
reprezint, exemplul personal 
contează enorm...

Și trebuie să spunem imediat 
că partidul din care făcea parte 
domnul primar era plin de exem
plare și de exemple oarecum 
similare și, în orice caz, toate 
demne de urmat.

Numai că, în noaptea urmă
toare, Gulye a capturat 13 câini, 
patru pisici jigărite și un motan 
cu ochi albaștri impresionând 
profund pe toată lumea. Din 
păcate s-a descoperit că felina 
era un motan birmanez și apar
ținea soacrei unui consilier care 
se ocupa cu probleme de cultură. 
Drept care, nu a lipsit mult ca 
această captură să-l coste pe 
Gulye funcția și chiar libertatea, 

caracter, care se schimbă 
după cum îi dictează intere
sul, situația și cei cărora 
vrea să le fie pe plac. Primul 
care a luat cameleonul ca 
termen de comparație a fost 
filozoful antic Aristotel, care 
a scris și o “Istorie a ani
malelor". Comparația a prins; 
și istoricul grec Pfutarh a 
folosit-o la adresa generalu
lui atenian Alcibiade, renumit 
pentru nestatornicia carac
terului și prin viață lui aven
turoasă, fără de scrupule.

Grupaj de /. LEAHU

consilierul - despre care se spu
nea că era cam bizar în gândire și 
fapte - susținând că aceasta era 
încă o dovadă a modului mârșav în 
care înțelegea opoziția să sub
mineze activitatea partidului său.

Așa stând lucrurile și sub 
presiunea unei treimi cam firave 
din numărul consilierilor, pri
marul a pus la cale o ședință de 
urgență. Cu această ocazie, bine
înțeles că primul'care a luat cu
vântul a fost reclamantul: •

-lată, domnilor, răcnise el 
cam învinețit la față, cum se dedă 
opoziția la fapte reprobabile, 
antisociale și de distrugere a ceea 
ce are mai de preț orașul și țara...

-Motanii birmanezi ? se mi
nunase alt consilier trezit dintr-o 
scurtă ațipire.

-...Nu, domnule, s-a simțit 
foarte jignit „culturalul”, vorbesc 
despre bătrânii noștri sacri...

-Sacri sau socri ? se auzise iar 
vocea nou-trezitului.

-Dacă voi mai fi întrerupt o 
singură dată, domnilor, nu-mi 
rămâne decât să vă stric cvorumul - 
sper că reușesc să mă fac înțeles. 
Deci, unde am rămas ? (va urma)

Dumitru HURUBĂ

; KATHARSIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■
3 ■ ■
4 ■
5 ■ ■
6 ■ ■
7 ■
8 ■ II
9 ■
10

ORIZONTAL: 1) Angajat bene
vol într-o misiune de iscoadă; 2) 
Expresie definitorie a unei greutăți 
imponderabile - Alb - imaculată pe 
șevaletul conduitei; 3) Lovitura de 
începere la o întrecere de biatlon! - 
Bulgăr de argint topit de văpăile dimi
neții - Apaș indigen cu girul nostima
dei de familie; 4) Realizator rapid de 
conexiuni cerebrale - Epistole vii 
expediate cu fast regal; 5) Răpitoare 
notorii din rezervații domestice - Risc 
neprevăzut în aplicarea principiului 
lui Arhimede; 6) Imaginea modernă a 
grădinii lui Akademos - Element impli
cat în realizarea unui produs; 7) 
Cusător manual de tighele paralele - 
Luat la refec de gândurile negre; 8) 
Boabă solitară dintr-un șirag sonor - 
Falnic străjer la marginea pământului 
- Ascultătoare rece a unei inimi de 
cavaler; 9) întruchipări clasice ale 
unor suflete de gheață - Pământ 
frământat cu palme de fier; 10) Sis
tem sui-generis de a bate drumurile.

VERTICAL: 1) Apreciat pentru frumoase trăsă- - 
turi de caracter; 2) Ou de marmură cu pui în I 
perspectivă - Mijloace de evadare din hora doagelqr; | 
3) Cari astunși în lemnul unui scrin - Străjerul ■ 
secular al verdelui silvestru - Simbol racursi de ■ 
identitate; 4) Pântece expuse unor atacuri în valuri - | 
Mentori pentru creșterea odraslelor de viță; 5) Luat ■ 
incontestabil ca valoare de întrebuințare - Siluetă J 
boreală cu decorații frontale; 6) Calitate tegumentară I 
supusă eforturilor de ameliorare - Proverbialul simbol | 
al nudității pure; 7) Companioane itinerante lipsite de . 
inițiativă - Etichetă di granda acordată unei uniforme; ■ 
8) Canal silabic de emisiune a uimirii - Rezultatul | 
remarcabil al culturii dovleacului - Semnal sonor ■ 
înregistrat la curte; 9) Direcția de atac a unei tactici 1 
ezitante - Local sezonier cu clientelă vegetariană; |
10) Viză finală pe un proiect de intenție.

Vas He MOLODEȚ 
Dezlegarea careului “REFLECTOR" apă

rut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) STRĂMUTĂRI; 2) TREP - D - TOR; 3) 

RECUPERATE; 4) AMÂNA - ATOM; 5) LUPE - 
DRACI; 6) URA - VI - TOS; 7) CATARGE - LI; 8)

I 
I
I 
I
I

IȚARI - TRIB; 9) TOTALĂ - OȚI; 10) IREPA- ■ 
RABIL. !

Legea cofetăriei
Produsul pe care l-ai ochit când ai intrat în cofetărie va fi luat 

de persoana din fața ta.
Legea lui Witten

Ori de câte ori ți-ai tăiat unghiile, la două ore după aceea vei 
avea ceva de făcut pentru care ar fi trebuit să ai unghiile lungi.
Legea lui Hutchinson

Dacă o situație îți cere o atenție deosebită, se va produce 
simultan o alta care să te distragă.
Legea scrisorii

Cel mai bun mod de a-ți aminti ceea ce ai vrut să scrii este 
să lipești plicul în care ai vrut să pui scrisoarea.
Legea muzeelor și a grădinilor zoologice, a lui Jones

Cel mai interesant specimen nu va fi etichetat și nu vei afla 
niciodată nimic despre el.
Legea lui Sir Walter

Tendința fumului de țigară, grătar, foc de tabără etc. de a se 
îndrepta spre o persoană variază direct proporțional cu sen
sibilitatea acelei persoane la fum.

X,
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Salariații în pragul disperării Vin oamenii cu încredere
• De săptămâni în grevă generală
• Jumătate din salariați pe drumul șomajului
• Monolog la uși închise

Unitate reprezentativă 
pentru municipiul Hunedoara în 
industria tricotajelor, SC Meropa 
SA Hunedoara se confruntă cu 
mari probleme. Dacă în urmă cu 
nouă ani fabrica se situa pe locul 
trei în țară din cele 44 fabrici de 
profil, astăzi lucrurile stau dra
matic. Reforma promovată în 
ultimii ani a zdruncinat din temelii 
activitatea de producție, iar sute 
de angajați s-au văzut obligați 
să ia drumul șomajului. 
Comenzile sunt insuficiente, 
speranțele oamenilor se 
spulberă cu fiecare zi. Salariile 
majorității oamenilor nu 
depășesc 500 - 600.000 de lei 
lunar, fapt ce a creat mari 
nemulțumiri în rândul acestora.

Tergiversarea situației ivite 
a generat în urmă cu câteva 
săptămâni o grevă generală 
care a paralizat întreaga 
activitate a societății. Zilnic 
salariații se adună Ja fabrică cu 
gândul că lucrurile se vor 
schimba, iar ziua de mâine va 
reprezenta o șansă pentru 
fiecare.

Potrivit celor declarate de 
către dl Petru Bărăian, 
președintele Sindicatului liber 
“Dreptatea" din cadrul fabricii, 
motivele principale care au 
generat declanșarea grevei 
generale le reprezintă condițiile 
inacceptabile privind salarizarea 
personalului, nerespectarea 
înțelegerilor ce vizează 
demersurile administrației pentru 
reconsiderarea grupelor de 
muncă, precum și lipsa unei 
perspective a societății.

Președintele de sindicat de 
la Meropa este de părere că 
multe dintre actualele dificultăți 

^ale societății puteau fi rezolvate

r
■ Conducerea primăriei din
1 Hunedoara a contractat cu o firmă 
I din municipiu o lucrare ce
| vizează executarea unui puț orb 
. pentru animalele moarte găsite în 
I oraș. După încheierea tuturor 
| formalităților firma contractantă - 
I Miraceti Hunedoara - a trecut la 

executarea lucrărilor. S-a săpat 
| puțul, apoi s-au efectuat lucrările 

dacă, exista o preocupare 
serioasă din partea administrației 
în asigurarea de comenzi și a 
desfacerii produselor, dar acest 
lucru nu s-a întâmplat.

Cu toate că din iarnă s-a 
promis, de către directorul ge
neral Marin Rîmneamțu de la 
București, că se va deplasa la 
Hunedoara, pentru clarificarea 
problemelor ivite, acest lucru nu 
s-a întâmplat numai în 20 iulie. 
Prezența domniei sale la 
Hunedoara nu a condus la

La Meropa
dezamorsarea conflictului, 
întrucât din cele promise nu s-a 
rezolvat nimic. Punctele 
discutabile în continuare au 
rămas salarizarea - sindicatul 
solicitând un minimum de 800.000 
de lei, cât s-a hotărât în 
contractul colectiv pe ramură, în 
loc de 600.000 de lei, cuantum 
existent în prezent -, acoperirea 
activității fabricii cu contracte și 
trecerea celor disponibilizați pe 
Ordonanță. O creștere a 
salariilor peste această limită cu 
20 la sută ar fi posibilă în condițiile 
trecerii la șomaj a peste 250 de 
salariați, număr ce, practic, 
înșeamnă mai mult de jumătate 
din totalul salariaților.

Greviștii de la Meropa au 
rămas în continuare pe poziție, 
întrucât cele discutate nu au fost 
finalizate de către administrație, 
cu toate promisiunile făcute 
aproape de acum o lună. De 
asemenea, liderii de sindicat mai 
acuză conducerea societății că 
a sigilat birourile și halele de 
producție, iar din magazii s-a luat

Jaf peste
noapte
Surpriza nu a fost mică din 

partea lucrătorilor firmei 
Miraceti când a doua zi au 
constatat că peste noapte tot 

marfă fără prezența 
gestionarilor. Nu este drept ca 
după 21 de ani de muncă, cât 
au în majoritate cei mai mulți 
salariați, să ajungă pe drumuri 
datorită dezinteresului 
promovat de administrație în 
soluționarea problemelor 
societății, sunt de părere cei 
mai mulți salariați, iar dacă nu 
se cred în stare nu au decât 
să-și dea demisia.

Nemulțumirea salariaților 
cât și a acționarilor care dețin 
pachete de acțiuni pe bază de 
cupoane este generată și de 
faptul că au fost trași pe sfoară 
la adunarea generală când din 
rândul acestora nu s-a ales nici 
un reprezentant în consiliul de 
administrație cu toate că dețin 
37% din totalul acțiunilor. “Alfa 
2000", societatea care are 40% 
din acțiuni, are patru oameni în 
CA, FPS-ul cu 27 la sută are un 
reprezentant, iar ceilalți 
acționari au rămas cu buzele 
în vânt.

Problemele ridicate de 
sindicat am dorit să le discutăm 
cu directorul executiv al 
societății, Ion Preda. Dar totul a 
rămas la stadiu de intenție. 
După mai multe discuții, 
secretara ne-a transmis că 
“domnul director” nu dorește să 
mai discute cu presa și că este 
supărat pe cei din mass-me- 
dia. Nu prea am înțeles 
supărarea directorului 
executiv pe presă, întrucât 
fabrica nu este o moșie 
personală, iar a informa opinia 
publică despre o stare de fapt 
dramatică ce vizează ziua de 
mâine a sute de familii ni se 
pare un lucru firesc. Refuzul 
de a împărtăși un punct de 
vedere al administrației îl putem 
considera mai mult decât o 
slăbiciune în fața situației ivite, 
cât și teama de a înfrunta 
realitatea cu argumente reale.

furate de către țigani. .
Potrivit celor declarate de 1 

dl llie Raț - unul dintre patronii | 
firmei Miraceti - valoarea | 
furtului se ridică la 5-6 1 
milioane de lei, iar termenul I 
de finalizare a lucrărilor se | 
va decala întrucât este nevoie , 
de noi lucrări și materiale I 
pentru efectuarea puțului | 
contractat. .

Centrul de informații pentru 
cetățeni din cadrul Primăriei 
municipiului Hunedoara a luat 
ființă în 16 noiembrie 1998, fiind 
prima unitate de acest fel din 
județ. După aproape opt luni de 
activitate - spre a releva utilitatea 
și activitatea acestuia - am stat 
de vorbă cu dna Emilia Kozma, 
șefa centrului.

- Câți cetățeni au trecut pe la 
unitate în acest an? am întrebat.

- 9.158 până astăzi. Suntem 
din ce în ce mai solicitați. Oamenii 
au aflat de unitatea noastră și ne 
caută.

- Cu ce fel de probleme?
- De urbanism și sistema

tizare, de privatizare, modificare 
de spațiu și cu foarte multe altele.

- De interes personal?
- Cele mai multe sunt de acest 

fel, dar și de interes general. Când 
vine un om, îi înregistrăm pe un 
fluturaș și pe calculator datele 
personale și problema ce o ridică. 
Ceea ce dorește omul 
transmitem, tot electronic, 
serviciului ce are dâtoria să 
rezolve problema.

- in cât timp o rezolvă?
- Termenul maxim este de 30 

de zile, dar în multe cazuri este 
mult mai scurt. Soluționarea 
problemei o consemnăm în scris 

Țiganul 
"comersant"

La un serviciu al primăriei a 
venit, miercuri, 25 august a.c., un 
Individ cam nebărbierit de multă 
vreme. Cum a intrat în birou a 
început să vorbească cu voce 
puternică de parcă voia să dărâme 
pereții. Omul - țigan de felul Iul - 
reclama că gardienii publici l-au 
amendat pentru că vindea în piața 
Dunărea fără să posede certificat 
de producător. I s-a explicat că 
există o hotărâre a consiliului lo
cal în acest sens. Geaba, omul o 
ținea pe a lui că marfa ce o vindea 
el era a unul cetățean ce nu avea 
vreme să stea la tarabă așa că l-a 
împuternicit pe el să o facă.

După ce s-a convins că nu I se 
dă dreptate, comersantul brunet a 
zis amenințător înainte de a Ieși 
pe ușă:

• Am să vă reclam la televiziune 
și la presă. Chiar acum mă duc 
acolo!

Pagină realizată de
Traian BONDOR, Cornel POENAR

și i-o trimitem celui în cauză fie 
prin poștă, fie i-o dăm în mână.

- Care este utilitatea centrului, 
în principal?

- în primul rând operativitatea 
soluționării doleanțelor, 
propunerilor și reclamațiilor 
cetățenilor. Omul ce are o problemă 
nu mai trebuie să umble pe la ușile 
serviciilor primăriei. Apoi, cetățenii 
nu mai vin cu hârtii - cereri, memorii 
ș.a. Omul spune ce dorește sau 

Q ^nsâtoriî
Dna Gabriela Sabin Constache - Sabinuța, cum îi spun 

colegele șefa serviciului de stare civilă, este o interlocutoare 
foarte drăguță. întrebând-o despre activitatea serviciului, în 
perioada trecută din acest an, ne-a răspuns:

- Am înregistrat 694 de nou născuți, 353 de căsătorii și 553 
de decese.

- Căsătoriile ce tendință înregistrează?
■ în 1998 în perioada corespunzătoare am înregistrat 296. 

Deci tendința este de creștere.
- Ce taxă le cereți celor ce spun "DA " în frumoasa sală a 

căsătoriilor?
- Pentru încheierea căsătoriei nici un leu. La dispoziția lor 

și a celor ce-i însoțesc le punem tăvi pentru pahare și prăjituri 
ș.a. și o sală special amenajată contra unei taxe de 10.000 de 
lei. Celor ce fac fotografii le cerem 5.000 de lei, iar celor ce 
filmează 10.000 de lei.

- în ce zi s-au înregistrat cele mai multe căsătorii?
- in 17 iulie a.c. - 25. După cum știți, suntem singurul 

serviciu al Primăriei care muncește sâmbăta și, uneori, și 
duminica.

reclamă funcționarului centrului 
care le înregistrează și 
stabilește data când să vină 
după răspuns.

- Vin și din cei cu gura 
mare, cum se zice?

- Da, dar oamenii noștri 
manifestă maximum de 
răbdare și politețe și 
bunăvoință, ceea ce le impune 
și solicitanților comportare 
civilizată.

CE SE INTAMPIA CU ȚARA Șl ÎNCOTRO SE DUCE ROMANIA?
Hunedoara a fost și este - 

dacă va mai fi nu se știe - un 
puternic centru muncitoresc și 
acest fapt își pune o puternică 
amprentă pe modul de a fi și a 
gândi al oamenilor. Lucrul 
acesta l-am constatat 
discutând cu oamenii pe care 
i-am abordat efectiv - așa cum 
ziarul nostru a mai procedat - 
pe stradă, pe o temă de larg 
interes și anume ce se întâmplă 
cu țara și încotro se duce 
România.

Se demolează 
totul

Simion Pană: Am fost 
laminorist o viață întreagă, dar 
am o pensie de numai 900.000 
lei. Mă doare ce se întâmplă cu 
combinatul nostru. S-au închis 
o seamă de capacități de mare 
importanță și foarte mulți oameni 
au fost scoși în șomaj.

- Economia țării se află în 
plin proces de reformă, de 
restructurare.

- Reformă înseamnă 
închiderea fabricilor, demolare? 
Căci asta se face - demolarea 

a tot ceea ce produce. Vine un 
domn de la București și închide 
totul, cu ce scop? Ca să ducă 
țara de râpă.

- Soția lucrează?
- Da, la “Meropa". Dar acolo 

este în desfășurare un conflict 
de muncă care nu știu cum se 
va soluționa. Oamenii o duc 
foarte greu. Numărul de șomeri 
crește, iar prețurile sunt tot mai 
mari. Așa că ne gândim cu 
groază la viitor.

- Aveți copii?
- Am doi ce lucrează la 

turnătorie. Deocamdată 
lucrează. Nu se știe ce-i 
așteaptă. Domnule, se tot spune 
că pușcăriile sunt arhipline. Sunt 
pline cu oameni flămânzi. Mulți 
au ajuns acolo deoarece au 
furat, au tâlhărit, fiindcă n-au 
avut ce mânca.

-Exagerați.
- Nu cred. Mai scrieți un lucru: 

dacă combinatul moare va muri 
și Hunedoara noastră.

Să ne dăm cu 
pumni! în cap

loan Budistean: în trei ani, 
cei aflați la putere au distrus 

România. De aceea cei ce i- 
am votat merită să ne dăm cu 
pumnii în cap.

- Cum au distrus-o?
- Nu vedeți? Fabricile se 

închid una după alta, 
agricultura este la pământ. 
Acuma vor să le redea 
moșierilor moșiile. Țin minte că 
la Cioclovina era un grof ce 
avea o moșie mare. Pe acolo 
nu era voie să meargă nimeni. 
Abuma groful n-o mai trăi, dar 
poate are urmași care o să 
vină să ceară moșia înapoi.

- Din ce trăiți?
- Am o pensie de 817.000 

lei. Guvernul ne tot indexează, 
dar cu mare zgârcenie. La ul
tima indexare mi-au dat în plus 
o sumă cu care am putut 
cumpăra patru kg de roșii. 
Asta în vreme ce cei de la 
putere au salarii de-zeci de 
milioane, umblă în mașini 
luxoase, își fac vile fastuoase, 
se plimbă prin străinătate. De 
aceea toți oamenii se întreabă 
ce se întâmplă cu țara.

- Ce se întâmplă?
- Se duce de râpă. Și este 

mare păcat. Căci România este 
o țară bogată, cu oameni 

harnici. V-am spus, merită să 
ne dăm cu pumnii în cap 
fiindcă am ales în 1996 niște 
oameni nedemni, niște mișei în 
fruntea ei.

- Ce părere aveți, încotro 
se duce România?

- Spre haos, spre mizerie, 
dacă la alegerile viitoare nu 
vom pune în fruntea ei oameni 
demni, patrioți, care să impună 
ordine și disciplină în toate. 
Președinte să punem un om cu 
mână forte care să stârpească 
corupția, tâlhăriile, furturile și 
alte fapte ce lovesc în 
independența și suveranitatea 
României.

- Un Vadim Tudor?
- Da. România a ajuns într- 

un moment când are nevoie de 
un asemenea om.

Vai și amar de 
no!

Sandu Plop: Unde a ajuns 
România? în prăpastie. Este vai 
și amar de români. Eu am lucrat 
în minerit, dar mineritul s-a 
închis.

- S-a restructurat.

- Nu știu ce s-a făcut, dar 
mii de oameni au rămas pe 
drumuri, au ajuns muritori de 
foame. Ce fac actualii 
guvernanți și parlamentarii e 
un lucru foarte grav.

- Ei zic că fac reformă.
- Reforma - așa cum o fac 

ei - este o treabă urâtă. înainte 
de ultimele alegeri, actualii 
conducători ai țării au promis 
să facă din România o țară 
înfloritoare. Ne-au mințit. De 
fapt țara este condusă de 
minciună.

- Credeți în redresarea ei?
Da, dar cu alți 

conducători.

Când munca 
este hulită

VasileGhigu: Cel mai grav 
lucru este că în România de 
astăzi munca este hulită. 
Românii vreau să muncească 
pentru a avea din ce trăi. Căci 
viața fără muncă nu se poate. 
Oamenii ar vrea să muncească, 
dar n-au unde. Dacă mie mi-ar 
spune, de pildă, să cosesc iarba 
din fața primăriei, aș face-o. Ca 

să realizez un câștig.
- Nu se muncește în țară 

așa este, dar avem 
democrație, libertate.

- Și la ce ne folosește 
democrația și libertatea? Omul 
nu poate fi liber dacă n-are 
din ce trăi. Sunt în România și 
în Hunedoara oameni care 
efectiv n-au ce mânca, au 
ajuns, în putere fiind încă, 
muritori de foame și foarte 
mulți care trăiesc de âzi pe 
mâine.

- Să mai sperăm ceva de 
la viață?

- N-avem ce. Căci țara 
merge din rău în mai rău. 
Dezordinea și haosul 
guvernează țara.

- Și atunci, ce este de 
făcut?

- Să punem în fruntea ei 
oameni demni, buni români.

* * *

Am redat spusele | 
oamenilor, aproximativ așa 1 
cum au fost exprimate. Unele 
sunt, poate, dure, dar așa 
judecă hunedorenii și le spun 
lucrurilor pe nume. .



28 - 29 AUGUST 1999
———y»-»

Cuvântul liber
Jt

ANIVERSARI

• Cu ocazia căsătoriei lui 
Marius cu Cecilia, le dorim 
casă de piatră și împlinirea 
tuturor idealurilor în doi, din 
partea colegilor de la S.C. 
Blue System Marketing SRL 
București. (6740)

Die
sel. staro perfectă, noînma- 
triculat și talon Mercedes 123 
Diesel (pentru recarosare), di
verse piese Mercedes, tel. 092/ 
762108 (3383)

• Vând Opel Kadett,’1300, 
1981, benzină, neînmatriculat, 
1200 DM, negociabil. Tel. 
283243 (7008)

• Firmă serioasă caută 
pentru închiriere casă în 
Deva. Condiții: 6-7 camere, 
3 băi, bucătărie mare, în
călzire centrală. Tel. 231366, 
între orele 8-16, 092/217022 
(6875)

• Caut spațiu central pentru 
închiriere (20-50 mp). Tel. 
212211, 092/388080, 094/ 
321702. (6867).

• Grupul Școlar Industrial 
MR Simeria scoate la licitație 
lucrările de hidroizolație a 
cantinei. Ofertele se depun la 
sediul unității până la data de 
30.08.99. Relații la tel. 
260453, 261950. (OP).

• Au trecut șase săptămâni 
de lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna 
cel ce a fost un bun soț și tată, 
socru și bunic

PIERDERI

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

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

OFERTE DE 
SERVICII

• Pierdut autorizație aso
ciație familială nr. 17143 din 
12.07.1999. O declar nulă. 
(6889)

• Vând loc de casă cu gră
dină în Brănișca, nr. 163. 
Informații tel. 666528. (7006)

• Vând apartament 2 ca
mere, str. Zarandului, Deva. 
Tel. 211288. (6883)

• Vând apartament 2 ca
mere, parțial mobilat, deco
mandat, cărămidă, parter înalt, 
balcon, beci, zonă liniștită. Preț 
10300 DM negociabil. Tel. 
213045. (6888)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, bl. 15, 
Galescu, sc.A, ap. 8, Hațeg, 
sau schimb cu Deva. Informații 
tel. 770330. (6889)

• Vând casă în sat Aurel 
Vlaicu, cu grădină, 0,33 ha, nr. 
212. Informații la tel. 058/ 
732507, după ora 16. (8250)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, tel. 221021, 
624767 (6895)

• Vând casă, sat Căstău, 
Orăștie. Tel. 218377, preț 
negociabil. (6912).

• Vând casă, curte, grădină 
cu o suprafață de 20 ari, grajd 
mare și alte anexe gospo
dărești, Mintia, nr. 46 (lângă 
podul Mureș). Relații la tel. 
213439, după ora 16 sau la 
fața locului. (6742)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, str. Liliacului, tel. 
225940 (7002)

• Vând casă, șase camere, 
curte, grădină, toate facilitățile. 
Deva, Cloșca, nr. 9, tel. 
623955, după ora 17. (7004)

• Vând urgent apartament 
2 camere, semidecomandat, 
cu îmbunătățiri. Tel. 092/ 
476217 (7008)

• Vând VW Passat Diesel, 
fabricație 1986, nerulat în țară, 
impecabil, numere germane 
2001, consum 5%, preț 2650 
DM discutabil. Tel. 213045. 
(6888)

• Vând Dacia 1300, an 
fabricație 1978, stare foarte 
bună. Tel. 233941, Deva, 
Horea, 159. (6544)

• Vând tractor U 445, cu 
cabină și CIVT, 39 milioane, 
negociabil. Informații Beriu, 
69. (8260)

• Vând sau dezmembrez Opel 
Ascona B, înmatriculat, Baia de 
Criș, tel. 205, seara. (3381)

• Vând Nokia 6110, 5110,
Siemens C 25, Panasonic G 
520, noi. Decodez GSM. 092/ 
258121. (6862)___________

• Vând caroserie de Opel 
Ascona 1,6, Deva, telefon 
234487. (6876)

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

• Societate comercială
angajează DIRECTOR de 
VÂNZĂRI pe relația Bucu
rești, cu experiență în do
meniu, studii superioare, 
vârsta maximă 45 ani. Tele
fon 213964, orele 10-14. 
(8238)_____________________

• Firmă cu activitate de im
port-export angajează contabil 
șef cu experiență. Relații la tel 
231366, între orele 8-16. 
(6875)

Comemorări BOGDAN BICHESCU

• Vând bicicletă “Mountain 
Bike”, nouă, 18 luni, garanție, 
1.400.000 lei, tel. 221080. 
(6513)

• Vând calculator 486/100, 
16 M, monitor color, 2.300.000 
lei. Tel. 211512. (5942)

• Cumpăr țiglă veche. Tel. 
054/731396. (6954)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
central 200 mp, pentru depozit 
sau producție. Tel. 223468. 
(6539)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră mobilată, zona Geor
ge Enescu. Plata anticipat pe 
6 luni. Informații tel. 2165‘ 
după ora 18.

• Primesc în gazdă do 
fete. Informații Deva, tel. 
212262. (6893)

• închiriez spațiu comercial, 
100-150 mp, DN 7, Complex 
Autogară. Tel. 092/342025. 
(6897)

• închiriez cameră separată 
pentru două fete. Informații tel. 
213103 (6900)

agerea Super
Loto

‘5/40” din 26.08.1999
8-39-32-IO

Tragerea “Expres” 
din 26.08.1999

10-49-38-14-23-44

• Angajăm vânzătoare și 
sortatoare textile second
hand. Relații la sediul firmei 
S.C. Jupiter SRL Deva, din 
str. Apuseni, nr. 1, Deva sau 
tel. 235111 (6899) 

• S.C. Pronto Universal SRL 
Deva, str. Apuseni, nr. 1, tel. 
233221, distribuitor autorizat 
Colgate-Palmolive, Henkel, 
Benckiser și Mike, angajează 
agenți comerciali pentru zo
nele Hațeg și Brad. Interviul va 
avea loc în data de 
01.09.1999, ora 10, la sediul 
firmei. (6952)

• Se împlinesc 10 ani de 
când a plecat dintre noi bunul 
nostru soț, tată, socru și bunic

TRAIAN BERINDEI
din Musariu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (6882)

• Soția Elena și fiul Ovidiu 
anunță cu aceeași durere 
comemorarea a șase săptă
mâni de la despărțirea de 
dragul lor

BÎRZAN CORNEL
Nu te vom uita niciodată! 

(7001)

• Părinții, sora, cumnatul 
și nepoții anunță împlinirea 
a șase săptămâni de la 
moartea fulgerătoare a iubi
tului lor

BÎRZAN CORNEL

Nu te vonri uita niciodată. 
Dumnezeu să .te odihnească 
în pace! Fie-ți țărâna ușoară!

Producătorii de televiziune din în

treaga Românie se pot înscrie până cel 
târziu în 15 septembrie 1999 la cea de a 

treia eefifie a concursului TeleVest care se 

va desfășura în luna octombrie la Timi

șoara. Concursul se adresează televi- 
ziunilor locale sau regionale și produ

cătorilor independenți din toate zonele 

țării și are ca miză selecția programelor 

valoroase la secțiunile: Emisiuni infor

mative, Talkshow/ masă rotundă, Pro

grame de divertisment. Clip publicitar, 
promo și generice. Reportaj ■ anchetă, 

Film documentar. Intri in concurs pro
grame realizate după 1 ionuaie 1998 pe 

suporturi S ■ VHS, Hi , Betacam sau 

digital.
Regulamentul, fișa de în

scriere și informații suplimen

tare pat fi obținute la tel. 056- 

204951, 199560, 199561, fax 

056-221310
E.mail tvrt@tvr.sorostm.ro

• Societate comercială 
angajează zidari. Informații 
tel. 054/226149 sau 092/ 
659793 (6743)

Dumnezeu să te odih- 
nească în pace!

• Tânăr, 35 ani, posesor 
auto Dacia Break, cat. 
B,C,E, solicit angajare ca 
agent distribuitor. Tel. 054/ 
215402.

■ Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
bentrale termice, apometre 
Zenner, radiatoare Stelrad^ 
Dunafer. Apelați cu încredere 
la noi. Hunedoara, str. Doro
banților, 12, tel.092/701072 
(8170)

K Prețul nostru te face JH 
să vorbești!

BOSCH 608 „ , JPWW

69$>
(Preț vechi 129****)

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

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

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

Q CONNER
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

* Firi TVA, In limita stocului disponibil al numai cu conectare la CONNEX. 
** I, a-ll-a luni al numai pentru serviciile vocala.

“ Firi telefon Boich 80S.
—* Firi TVA.

"HI VBMT1I1.1.1 W8" 
■«lînliva

SCTRANSURBAN SA
ORĂȘTIE

Cu sediul în Orăștie, str. Pricazului, nr.7, 
județul Hunedoara

Anunță organizarea în data de 13.10.1999, la 
sediul societății, a CONCURSULUI DE SELECȚIE 
A ADMINISTRATORULUI, în baza OUGnr.49/ 
1999, HG nr.364/1999, completate cu dispozițiile 
referitoare la administratori, cuprinse în Legea nr.31 
/1990 republicată.

Ofertele se vor depune de către candidați în 
fiecare zijucrătoare între orele 10-13, până la data 
de 28.09.1999, ora 12, la sediul societății. Ofertele 
vor fi în plic închis și vor conține documentele 
prevăzute la art.9 și 13 sau după caz la art.10 din 
N.M., aprobate prin HG nr.364/1999. Prezenta 
cerere de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din 
aceleași norme, se pot consulta la sediul societății, 
în zilele lucrătoare, începând cu data de 
30.08.1999, între orele 9 și 12.

Relații suplimentare la telefon 054-247059.

Doriți să lucrați pentru o firmă de succes într-un 
program flexibil și alături de o echipă tânără?

S.C.TOTAL DISTRIBUTION 
GROUP S.R.L

Deva, str. N. Iorga, nr.24, tel. 233508

CAMEL • WINSTON • MONTE CARLO • WINCHESTER

angajează: AGENT DE VÂNZĂRI

Condiții de 
participare:

• persoană ambițioasă și 
comunicativă (bărbat)

• vârsta 20-30 ani
• studii medii sau superi

oare
• carnet de conducere
• experiența în vânzări
• domiciliul în Deva
• garanții materiale

• Firma oferă un sa

lariu și condiții de lucru 

atractive cu posibilitatea 

dezvoltării unei cariere, 

de asemenea cursuri de 

instruire în domeniu.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la sediul firmei.

mailto:tvrt@tvr.sorostm.ro
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La București - 

Congresul 

international de • 
studii sud-est 

europene
Lucrările celei de-a opta 

ediții a Congresului internațio
nal de studii sud-est europene 
se desfășoară la București în 
Aula Magna a Facultății de 
Drept, în prezența Patriarhului 
Teoctist. Iau parte peste trei 
sute de invitați din 25 de țări

Specialiști în economia, is
toria și civilizația țărilor sud-est i 
europene din Cipru, Cehia, 
Grecia, SUA, Marea Britanie, 
Ungaria, Spania, Finlanda, Re
publica Moldova, Israel etc. 
discută la București despre 
minorități etnice și religioase, 
jurnalism și democrație, tradiții 
muzicale, convergențe și diver
gențe în limbile și literaturile 
țărilor sud-est europene, pre
misele unității europene, centru 
și periferie în istoria artelor 
vizuale. Pe parcursul celor 
cinci zile de dezbateri, au avut 
loc și câteva mese rotunde cu 
teme precum: "Rolul și răspun
derea morală a istoricului sud- 
est european", “Renașterea 
italiană și sud-estul european”, 
“Statul de drept în Balcani și 
extremele politice în secolul 
XX’.

Congresul internațional de 
studii sud-est europene s-a 
mai desfășurat o dată în Ro
mânia, în 1974. De această 
dată el este organizat de Aso
ciația Internațională de Studii 
Sud-Est Europene și Acade
mia Română, cu sprijinul 
UNESCO.

O nouă ofertă fierbinte
Whirlpool!

Vă așteptăm în magazinele

Whirlpool, liderul mondial în produse 
electrocasnice, vă oferă din luna august prețuri 
mai tentante pentru cele mai bine vândute 
cuptoare cu microunde.

Sima! fexim (Deva) - Complexul Central; Tel: 054 - 216.196

Devasat (Deva) - Str. Avram Iancu, bl. HI

Simal Exim (Deva) - B-dul Decebal, bl. 22, parter; Tel; 054 - 216.196 

Devasat ( Hunedoara) -B-dul 1 Decembrie 1918
Intercom (Hunedoara) - Str. Goerge Enescu, nr. 9; Tel: 054 - 712.123 

Hermes (Petroșani) - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85; Tel: 054 - 545.632 

Electrostar ( Vulcan) - Str. Mihai Viteazul, nr. 44

și economisește

pânălal0%!

Cumpără

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNĂ SA
AGENȚIA SIMERIA

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 31 august 1999, 
ora 10,00, la sediul Judecătoriei Hunedoara, Biroul 
executor judecătoresc, următoarele bunuri imobile 
proprietate a SC Agromec SA Călan, jud. Hunedoara:

- SECȚIE DE MECANIZARE CĂLAN, compusă din atelier 
mecanic, magazie, birouri, depozit carburanți, curte și 
teren intravilan, în suprafață de 16.163,99 mp situată în 
Călan, str. Tabăra Militară, nr. 3. Prețul de pornire al 
licitației este de 264.000.000 lei.

Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR - 
Agenția Simeria, tel. 261908 și 260207 și la sediul 
Judecătoriei Hunedoara - executor judecătoresc.

- s A „ .- Vi se oferă avantajos pentru orice tip
de motor din țară sau din import: 

reparații bloc motor;
J reparații radiator și instalații de răcire; 

J verificare și reparații la instalația electrică. 
Căutați-ne cu încredere la SC Agroservice Deva, str.

Depozitelor, nr. 10, telefoane 224785 și 222195.

SC FARES SA ORÂȘTIE
Angajează

AGENT DE VÂNZĂRI 
pentru municipiul Deva 

Condiții:
studii medii sau superioare; 
experiență în vânzări; 
vârsta maximă 30 ani. 

Se oferă salariu fix plus comision. 
Curriculum vitae se depune la depozitul 

FARES din Suntuhalm, str Suntuhalm, nr.31 
A, până la data de 31 august 1999. 

informații suplimentare la sediul FARES 
SA Orăștie, str. Plantelor, nr.50, tel. 054- 
247572 sau fax 054-241942.

Uniunea Europeană nu 
este în principiu favorabilă unei 
proclamări a independenței 
Muntenegrului, dar va trebui 
“să respecte voința poporului”, 
în cazul unui rezultat pozitiv la 
un eventual referendum asu
pra acestei chestiuni, a de
clarat un diplomat european, 
relatează AFP.

întrebat care este poziția 
Uniunii cu privire la indepen
dența Muntenegrului, ambasa
dorul Finlandei la Belgrad, Hann 
Mantyvaar, a declarat că nu 
crede că acest lucru “ar fi în 
interesul regiunii și nici intenția

UE va respecta rezultatul unui 
referendum cu privire la 

independența Muntenegrului
Muntenegrului” dar, “în cazul 
unui rezultat pozitiv” al unui even
tual referendum pe această 
temă, comunitatea internațională 
“va trebui să respecte voința 
poporului”. Declarația diplomatului 
finlandez a fost făcută după 
întrevederea avută cu premierul 
muntenegrean Filip Vujanovici și 
cu președintele Parlamentului, 
Svetozar Marovici.

Mantyvaar, a cărui țară exer
cită, până la sfârșitul anului, 
președinția UE, s-a aflat la Pod- 
gorița în fruntea unei misiuni a 
“troikăi" europene (Finlanda, 
Marea Britanie, Portugalia). El a 
fost însoțit de alți doi membri ai 
“troikăi”, Michael Graham, re
prezentant al UE, și Gabrieli de 
Albergari, ambasadorul Portuga
liei la Belgrad.

Guvernul din Muntenegru j 
a adoptat, la 5 august, un do- | 
cument în care propune Ser
biei transformarea federației ! 
iugoslave într-o comunitate-de j 
state independente. în cazul ; 
unui refuz al Belgradului, j 
Podgorița are în vedere orga- -j 
nizarea unui referendum în I 
favoarea independenței. Pre- 
ședinția finlandeză a UE a ■ 
cerut într-o declarație dată ■ 
publicității la Helsinki înce- ( 
perea “unui dialog autentic” J 
între cele două republici cu '■ 
privire la o revizuire a relațiilor i 
dintre ele.

SC CEPPOMMSA DEVA 
cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 37A, 

ÎNCHIRIAZĂ SPAȚII ULTRACENTRAL 
cu destinație pentru birouri, in condiții avantajoase. 

Relații la telefon 214892.

Viata politică

PS se pregătește pentru 
fuziune cu P5DR

Timp de două zile preșe
dintele Partidului Socialist, dl 
Tudor Mohora, a fost prezent 
în județul Hunedoara. Cu 
această ocazie, liderul socia
list a avut mai multe întâlniri cu 
membrii PS și simpatizanții 
acestuia, precum și cu lucră
tori din unități economice și din 
învățământ. în cadrul unei con
ferințe de presă desfășurată 
la Deva, Tudor Mohora a cri
ticat în termeni duri politica 
promovată de către actuala 
putere după 1996 prin care a 
distrus economia, agricultura, 
iar viața tot mai multor români a 
devenit dramatică.

. “Este inacceptabil, a apre
ciat Tudor Mohora, ca într-o 
țară care numără 23 de mili
oane de oameni să lucreze mai 
puțin de patru milioane. Politica 
promovată după '96, a mai 
apreciat liderul PS, este extrem 
de departe de promisiunile 
Contractului cu România făcut 
acum trei ani în noiembrie. 
Dacă ar fi să caracterizăm ca
uzele ce au generat o aseme

nea stare trebuie să amintim 
că pe de o parte se datorează 
unei obediențe exagerate față 
de măsuri și soluții din afara 
granițelor care nu țin cont de 
realitățile economice și sociale 
din România, iar pe de altă 
parte cei 15.000 de specialiști 
vehiculați în sloganul Conven
ției Democratice, se constată 
că au fost mult mai puțini, 
majoritatea fiind înlocuiți cu 
deținători de carnete de partid.

Acum se vede foarte clar 
că actuala Putere nu a fost 
pregătită pentru guvernare, 
fapt dovedit și de marile greșeli 
comise, care din păcate nu le 
suportă guvernanții, ci ma
joritatea poporului român.”

Referindu-se la stadiul 
discuțiilor privind fuziunea cu 
PSDR, Tudor Mohora a pre
cizat că discuțiile dintre con
ducerile celor două partide se 
află într-o stare avansată, ur
mând ca în trei - patru săptă
mâni să se treacă la începerea 
negocierilor la vârf.

Corne! POENAR

DIRECȚIA APELOR
MUREȘ

Organizează pe data de 29 septembrie 1999, 
la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Deva, CONCURS pentru ocuparea postului de 
INGINER ȘEF la SGA Deva.

Cerințe obligatorii de înscriere la 
concurs:

3 experiență în domeniu de minimum 8 ani 
șl pregătire profesională corespunzătoare 
dovedită prin curriculum vitae;
2 copie legalizată după diploma de studii 
superioare obținută în una din specialitățile 
în domeniu (construcții hidrotehnice, îmbu
nătățiri funciare, hidroenergetică);
□ adeverință medicală din care să rezulte că 
solicitantul la înscriere este apt din punct de 
vedere medical:
2 cazier judiciar.
Cererile de înscriere la concurs, însoțite de 

dosarul cu actele mai sus menționate, vor fi 
depuse până la data de 24 septembrie 1999, la 
sediul SGA Deva din str. C.A. Rosetti Nou, nr.9, 
biroul personal, tel: 054-211773,211536, urde se 
află și tematica concursului.

SC DEVATRANS SA DEVA
Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 1999 privind 

I administrația societăților comerciale la care statul este acționar 
( majoritar. SC DEVATRANS SA Deva anunță CONCURSUL 
î PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR/ 
I ADMINISTRATORI\n data de 5.10.1999. ora 10,00 Concursul 
> se va desfășura la sediul societății, str. Depozitelor, nr. 2, 
j localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și celelalte 
documente prevăzute al art. B. lit. a-g. din Normele Metodologice 

’ privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 
f 364/ 1999 se pot ridica de la sediul societății, zilnic, intre orele
* 8-12, începând cu data de 5.09.1999.

Ofertele, care vor conține documentele menționate în 
, Normele Metodologice mai sus amintite, vor fi depuse in plic 
ș închis Ia secretariatul societății SC Devatrans SA Deva, zilnic,
* intre orele 10-15, până la data de 4.10.1999. ora 15.00.

în data de 5.10.1999, ora 10,00, la sediul societății se vor 
deschide ofertele in prezența ofertanților. Absența olertanților nu 
poate constitui obiect de contestație.

Firma INTERBRANDS M&D SRL
Distribuitor ai produselor Wrigiey

Angajează DIRECTOR DE VÂNZĂRI în județul 
Hunedoara.

Condiții:
J studii superioare;
J experiență în domeniu;
J vârsta maximă 35 ani;
✓ stagiul militar satisfăcut;
v” permis de conducere;
J domiciliul stabil în Deva.

Se oferă:
J autoturism Suzuki;
J salariu atractiv.

înscrieri la telefoanele 233740; 232901, între orele 
11-17.


