
| Librărie | 
i"TEORA"i 

{ la Deva | 
ICu câtva timp în urmă, în plin ■ 

centrul Devei(vizavi de magazinul I 
| Comtim), Editura Teora și-a | 

deschis o librărie. Această
| acțiune face parte din politica | 
■ societății de editură de a-și ■ 
I dezvolta în întreaga țară o rețea ' 
| de distribuție care să aibă ca | 
. terminale propriile librării.

într-un spațiu cochet, I 
I proaspăt reambientat și judicios I 
1 împărțit, peste 600 de titluri Teora ’ 
| se oferă cititorilor împătimiți de | 
I calculatoare, dicționare, para- ■ 

psihologie, sport, S.F., medicină, ■ 
| arte marțiale, manuale școlare | 

sau beletristică. Fiind o librărie de . 
I editură toate noile apariții Teora I 
I vor sosi, cu prioritate, imediat ■ 
■ după ieșirea de la tipar. (A.S.)

în timp ce Grupul academic de reflecție este dus la lucru

Politicienii mai au vreme de
întâlnirea de la 

Cotroceni a liderilor 
partidelor politice cu 
reprezentare parlamen
tară, avându-l ca mediator 
pe președintele Constan- 
tinescu, întâlnire care a 
durat joi peste cinci ore, 
este considerată de către 
unii ca interesantă și utilă, 
iar de către alții ca o 
abureală sau apă de ploaie, 
în discuție s-au abordat 
problemele referitoare la 
restituirea proprietăților, la 
legile care să regle
menteze această chestiune 
complexă și controversată. 
Cum era de așteptat, nu

poți rezolva în câteva ore 
ceea ce ai lăsat "încurcat în 
ceață ani de zile, chiar dacă 
ai promis electoratului 
schimbarea și marea cu 
sarea.

Pentru a limpezi cât de 
cât lucrurile, văzând că nu e 
chip să se ajungă la 
apropierea punctelor de 
vedere între putere și 
opoziție, s-a considerat că 
este mai bine să se 
formeze un Grup academic 
de reflecție, format din 
specialiști, neangajați 
politic, care să întoc
mească un studiu privind 
impactul proprietății asupra

dezvoltării viitoare a 
României. Ce concluzii se 
vor trage rămâne să 
vedem, dar mai ales să 
constatăm pe propria 
piele.

Declarațiile făcute după 
întâlnire n-au dezvăluit 
mare lucru, fiecare lider 
sau reprezentant apărân- 
du-și punctele de vedere 
cunoscute. Ca o poziție 
unitară, totuși s-a conturat 
ideea că stabilirea unei 
strategii de dezvoltare pe 
termen lung nu este 
posibilă fără a avea 
clarificată situația proprie
tății. în context, președin-

gâlceava
tele Constantinescu 
afirma că prin aplicarea 
Legii fondului funciar și 
prin privatizarea fostelor 
IAS-uri, proprietatea 
privată asupra pământului 
va reprezenta circa 92 la 
sută din terenuri, dând 
astfel posibilitatea ca 
agricultura să se 
relanseze.

Fără a contesta o astfel 
de viziune, trebuie arătat 
însă că ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 cu 
agricultura țării este un

Nicolae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8)
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pentru drumurile țării
beneficiari, dispunem de un 
laborator modern pentru 
testarea calității produselor, 
unde prestăm servicii și pentru 
terți. Cine cunoaște unitatea 
noastră știe că ea a fost și o 
veritabilă școală de cadre, iar 
calitatea lucrărilor efectuate a 
fost întotdeauna apreciată. Cei 
care circulă azi pe DN 7, între 
Deva și Sebeș, ori pe multe 
străzi din municipiul Alba lulia, 
se pot convinge de acest 
adevăr.

Din păcate, potențialul 
uman, tehnic și material al Filialei 
Deva a SCCCF București este 
pus azi în valoare în mică 
măsură. Deși în acest domeniu 
vast - construcții rutiere, 
feroviare, aeroportuare, 
hidrotehnice, obiective 
industriale și civile - este foarte 
mult de lucru, ar trebui să fie, 
banii sunt puțini în țară, 
beneficiarii (»n general unități 
bugetare) sunt vlăguiți 
financiar și, ca urmare, 
constructorii lucrează cu mult 
sub posibilitățile lor. E drept că

„Concurența e normală, dacă e loială
Avem cea mai bună bază de producție din țară 
Cea mai sănătoasă politică e aceea a lucrului făcut•

la timp și de calitate
• Poate vine vremea să lucrăm și în Deva
• Dacă circulați pe DN 7, Deva-Sebeș sau prin Alba 

lulia...”

Să consemnăm de la început 
că Deva este unul dintre 
municipiile cele mai 
reprezentative din punctul de 
vedere al constructorilor de 
drumuri și poduri, de obiective 
civile și industriale. Aici ființează 
trei mari unități de profil, a căror 
activitate este cunoscută și 
recunoscută. Acestea sunt: 
Direcția Județeană a Drumurilor 
- Regie Autonomă - aflată în 
subordinea Consiliului județean 
Hunedoara, SC Contransimex 
Nord SA și Filiala Deva a 
Societății de Construcții CCCF 
București. Am scris nu o dată 
despre activitatea lor vastă și 
rezultatele lor pozitive.

- îi respectăm pe colegii din 
celelalte firme, ne înțelegem 
bine, chiar dacă prestăm 
activități concurențiale, însă 
credem, fără falsă modestie, că

Filiala Deva a 
SCCCF București

unitatea noastră este cea mai 
puternică din județ, cu o dotare 
adecvată, complexă, iar baza 
proprie de producție, de la 
Simeria, este cea mai frumoasă 
și mai modernă din țară, a ținut 
să precizeze într-o recentă 
discuție dl ing. Marius Mitrofan, 
directorul Filialei Deva a SCCCF 
SA București. Avem o instalație 
de asfalt elvețiană de mare 
randament și competitivitate, o 
stație modernă de betoane, de 
înaltă productivitate, realizăm 
produse de carieră și de 
balastieră, prefabricate, mortare, 
cofraje etc., atât pentru nevoile 
proprii, dar și pentru alți

La mormântul

Ținuturile nord-dunărene, denumite de gânditorul Anton 
Dumitriu “Terra Mirabilis” după frumusețile lor de 

basmfbogățiile și alesele virtuți morale ale milenarilor băștinași, 
cuprind și spațiul din îndoitura arcului carpatin, denumit de 
moldoveni și munteni Transilvania (Țara de dincolo de păduri), 
considerat leagănul geto-dacic, matrice a neamului românesc. 
In partea vestică a Transilvaniei se întinde o veritabilă fortăreață 
naturală, “Țara Moților” - nume prea drag nouă -, ce-și are și 
ea corelativul ei, Avram Iancu, Craiul Munților. Acolo, în 
impunătorul peisaj montan, toate vorbesc despre Iancu. Numai 
acolo răscolitorul glas de bucium răsună prelung a veghe,

Prof. I. GOLCEA 
(Continuare în pag. 8)

Duminica, la Țebea, miile de romani il vor comemora cu 
adâncă recunoștință pe craiul lor - marele Avram Iancu.

Foto: Traian MÂNU

Țebea *99
Duminică, începând cu ora 

10, în sanctuarul neamului de 
la Țebea au loc ample 
manifestări dedicate come
morării marelui Avram Iancu. 
Vor fi depuse coroane de flori 
la mormântul Crăișorului. Apoi, 
pe scena amenajată pe 
câmpul moților, se va organiza 
un amplu spectacol folcloric.

■ . 

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

in zilele de 13 și 14 septembrie 1999
BANCA INTERNAȚIONALĂ A 

RELIGIILOR

“La vârsta tinereții spirituale”
Nn spiritul bunelor tradiții pe care 
^Hunedoara, ca oraș, continuă să le 

(re)afirme atunci când e vorba de ceea ce 
înseamnă tezaurul său cultural, 
hunedorenii au ținut să-l sărbătorească pe 
concitadinul lor Eugen Evu, născut aici în 
urmă cu 55 de ani și predestinat, se pare," 
încă de pe atunci poeziei.

I-au fost alături poetului în preziua 
aniversării (9 septembrie) prieteni, 
confrați într-ale scrisului, cititori și 
cunoscuți, însoțindu-și urările cu câte un 
gând generos, ca semn al recunoașterii și 
aprecierii strădaniilor pe care Eugen Evu 
n-a încetat a le pune în slujba culturii și 
comunității hunedorene. De altfel, 
întreaga manifestare organizată de 
Fundația “Iancu de Hunedoara”, revista

“Provincia Corvina”, Radio “Color” și 
Antena 1TV Hunedoara și găzduită de 
Clubul “Constructorul” s-a constituit 
într-un elogiu adus sărbătoritului, regăsit 
în cuvintele emoționante rostite de 
reprezentanți ai autorităților județene 
(subprefectul Iuliu Winkler) și locală 
(viceprimarul Constantin Buzea), ai 
Bibliotecii municipale (directoarea 
Marcela Herban), ai Cenaclului literar 
“Dan Constantinescu” (actorul Petre 
Sănduț) ori ai cenaclului de artă plastică 
(artiștii plastici Dan Vifor Pichiu și 
Tiberiu Fazakas), ai Editurii “Emia” Deva 
(directoarea Paulina Popa) ș.a.

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 8)

lansează
„CERTIFICATUL PENTRU

CONTUL DE DEPOZIT” în lei
cu o dobândă fixă de 56% pe an 

și scadență la 119 zile
• Limita minimă pentru achiziționarea unui certificat este de 300.000 lei.
• Plata dobânzii se va face integral în prima zi după expirarea celor 119 
zile.
• La cumpărarea certificatului nu se percepe comision.

Oamenii s-au resemnat 
în fața scumpirilor

port etc. îi mai neliniștesc pe 
români, pentru că acestea atrag 
după ele scumpiri în lanț.

’ VWITTA

• * ? > 11b-W ■ J
începând cu luna septembrie 

a.c., SC Devatrans SA, principala 
firmă de transport în comun a 
Devei, a majorat prețul biletelor 
de călătorie cu 10,4 la sută. 
Majorarea nu este foarte mare,

încă de la începutul tranziției 
am văzut cu toții cum din cauza 
inflației și a căderii continue a 
cursului leu-dolar prețurile 
creșteau de la o zi la alta, de la o 
oră la alta. Atât de mult s-au 
obișnuit românii cu acest 
fenomen încât acum, după 9 ani, 
“creșterile minore” de prețuri nu- 
i mai surprind. 100-200 “acolo” 
în plus la kilogramul de cartofi, 
ceapă ori ulei, aproape că nu-i 
mai irită pe români. Doar așa - 
numitele “creșteri importante" de 
prețuri la benzină, energie, trans-

dar “neliniștește" mai ales 
pentru că este pentru prima 
dată când prețul practicat de 
SC Devatrans este mai mare 
decât cel al micilor 
transportatori particulari 
(acuzați de concurență 
neloială), loan Roman, 
directorul SC Devatrans, ne-a 
declarat că “această majorare 
a prețurilor a fost aprobată prin

Ciprian MARINUȚ, 
Andrei NISTOR

(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă
11 septembrie

TYR 1
9.30 Aventurile lui Tom 

Sawyer și Huck Finn (s, ep. 
1) 11.00 întâlnirea de sâmbătă
13.30 A doua alfabetizare
14.10 Arca...Marinei. 15.30 
Atletism Finala Marelui 
Premiu Golden League (d, 
Milnchen) 18.00 Lumea de 
mâine (s, SF ep. 26) 
Teleenciclopedia 
Jurnal. Meteo. Sport 
Farmece (s, ep. 18)
Cavalerii cerului (f.a. SUA 
1976) 22.50 Sport 23.05 Rock 
la... Cina, cu „Timpuri Noi” 
și „Holograf” 

19.00
20.00
20.30
21.20

TVR 2
10.35 Toate pânzele susl 

(s) 11.30 Pas cu pas 12.30 
TVR Timișoara 14.00 Spiritul 
legii (s. Franța, ep. 1) 
Giacomo Casanova, 
unui aventurier (do, 
16.00 Grecia (s) 16.45 
Barbara (s, ep. 967)
Serial de călătorii (do) 18.55 
Retro TV 19.55 Un cântec 
pentru ochii tăi 20.15 Teatru 
TV prezintă: „Titanic Vals” 
22.00 Fotbal Meci din

15.15 
mitul 
P- I) 

Santa 
18.00

Duminică
12 septembrie

TYR I
9.05 Kiki Rlki Mlkl... (mag. 

pt. copii) 11.00 Handbal 
masculin Preliminariile CE: 
România - Franța (d) 12.30 
Viața satului 16.20 Atlas
16.45 Mistere și minuni (do, 
ep. 16) 18.00 O familie
ciudată (s, ep. 63) 18.30 
Ivanhoe (s, ep. 5) 19.30 
Fotbal 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Un băiețel numit Journey 
(dramă SUA ’95)

TYR 2
8.30 Apa miraculoasă (do) 

9.00 Născuți printre animalele 
sălbatice (do, p. I) 10.30 
Integrale Jean-Michel Jarre & 
Rock Robin 11.30 TVR lași 
13.50 în spiritul legii (s) 15.00 
Tom Jones (s) 16.00 Grecia 
(s, ep. 152) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 968) 18.30 Rumba- 
Tumba... și copiii cântă ce vor 
ei! 19.05 Timpul trecut (do. 

^Anglia 1998) 19.55 Un secol de

f
Luni

13 septembrie

TYR I
12.05 Ivanhoe (r) 13.30 

Medicina pentru toți 14.10 
Santa Barbara (r) 16.00
Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep. 
64) 18.10 Mistere șl minuni 
(do) 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 528) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Preotul și 
cârciumărița (s. Anglia 1995, 
ep. 17) 21.45 Teatru TV 
prezintă: „Jocul ielelor”
22.45 Jurnalul de noapte. 
Sport

TYR2
12.00 Sensul tranziției

13.10 Dragostea contează (s. 
Turcia 1993, ep. 16) 15.00 
Rebelul (s, ep. 135) 16.00 
Grecia (s, ep. 153) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 969) 18.00 
Nimic sfânt (s, ep. 11) 19.30 
Mapamond 20.00 Concurs (f. 
România 1982) 21.35 Axis 
Mundi. Simbolurile apei 22.05 
Marile meciuri

k___________________________

Campionatul Spaniei, etapa 
a lll-a (d)

ANTENA 1

Observator 20.15 
Divizia A Ursus: 
- CSM Reșița (d) 
Observator 23.00

8.00 Planeta vie (do) 8.30 
Povești cu căței 9.00 Desene 
animate 10.00 Kumari - God 
Child (do) 13.00 Cu Cristian 
Țopescu de la A la infinit 
16.00 Fotbal Extensiv 
Craiova - Rapid (d) 18.00 
Elena, viata mea (s, ep. 43) 
19.00 *"
Fotbal 
Steaua
22.30
Locuri în inimă (dramă SUA 
1984) ______________

PRO TY
8.30 Tom și Jerry (d.a) 

9.00 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 10.00 Lois și 

ep. 40) 11.00 
11.30

Clark (s, 
ProMotor 
www.apropo.ro (informații 
despre Colegiul PRO) 12.00 
Profesiunea mea, cultura 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Generația PRO 17.30 
ProFashion (mag.) 18.00 Su
per Bingo 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Asteroidul I (SF SUA 
’97) 22.00 OZ - închisoarea 
federală (s) 22.55 Știrile PRO 

cinema: Darryl Zanuck (do)
22.10 Sportmanla 22.40 Nu e 
nevoie să bați la ușă (dramă 
SUA ’52)

ANTENA 1
șl8.00 Spiritualitate 

credință 9.00 Desene ani
mate 11.00 Aventurile lui 
Sinbad (s, ep. 1) 12.15 Seria 
Stan și Bran: Chickens Come 
Home (co. SUA 1931) 13.00 
Duminica în familie 16.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Dinamo - Rocar București (d) 
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 
44) 19.00 Observator 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TY
9.00 Super Abracadabra

9.30 Lassie II (s, ep. 11) 11.00 
Confruntările celui de-al ll-lea 
război mondial (do, ep. 1) 
12.00 Profeții despre trecut 
13.00 Știrile PRO TV 15.00 
Auto MP de Formula I al Italiei 
(d) 18.30 Beverly Hills (s, ep. 
163) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Cupidon (s, ep. 2) 21.00 
Sirene (co. SUA 1990) 23.00 
Procesul etapei

ANTENA I
10.00 Știri 11.00 Fete de 

provincie (s, ep. 7) 11.30 
Inspirația Caroline! (s, ep. 1) 
12.00 Tropical Heat (s, ep. 49) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s, ep. 24) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 107) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 116) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 80) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața mea 
(s, ep. 45, 46) 19.00 Observator 
20.00 Pericol iminent (s, ep. 
44) 20.50 Dublă identitate (s, 
ep. 2) 21.40 Prezentul simplu 
22.00 Observator 22.30 Marius 
Tucă Show

PRO TY
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Sirene (r)
12.30 Adevărul gol-golut (s, ep. 
29) 13.00 Știrile PRO TV 13.45 
Ani de liceu (s, ep. 6) 14.15 
Miracolul tinereții (s, ep. 6)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 168)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 88) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
831) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 6) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 94) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Cinci ore

TV 23.00 Columbo: Murder, 
a self Portrait (f. p. SUA]

ACASĂ B
6.00 - 12.50 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 Maria (s) 
15.00 Viața noastră (s) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Căsuța 
poveștilor 17.55 Vremea de 
acasă 18.00 Fotbal Premier 
League 20.00 Floare de aur 
(s, ep. 1) 20.50 Micuțele 
doamne (s, ep. 1) 21.35 
Sânge din sângele meu (s) 
22.25 Vremea de acasă 22.30 
Poirot (s.p., Anglia 1993, 2 

" PRIMA TY
7.00 Emisiune pentru 

copii 12.00 Sport Magazin 
13.00 Motor Plus 13.30 Apel 
de urgență (r) 14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r) 15.00 
Comisarul Rex (r) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadlne 
Show 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Hal 
noroc și voie bună (div.) 
21.00 Film artistic 22.45 Știri

HBO
10.30 Războiul stelar (s) 

11.00 Categoria grea (co. 
SUA 1994) 12.45

AGASA
6.00 - 12.45 Seriale și 

filme (reluări) 14.30 Jackie 
Collins: Hollywood 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.55 Fotbal Pre
mier League (d) 19.50 Căsuța 
poveștilor: Somn ușori 
20.00 Floare de aur (s, ep. 2) 
20.50 Micuțele doamne (s, 
ep. 2) 21.35 Sânge din 
sângele meu (s) 22.25
Vremea de acasă 22.30 Des
tine (dramă SUA 1986, p. I)

PRIMATY
7.00 Emisiune pentru 

copii 11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță a la Petrișor 
(em. culturală) 12.30 Tiberiu 
și Tibanu (retrospectivă) 
14.00 Clnemagia 14.30 Film 
artistic 16.00 Telenovelă 
18.00 Știri 18.30 Miniserie
20.15 Film artistic 22.15 Știri
22.45 Revista presei 23.00 
Film artistic

HBG>
10.00 Chemarea

sălbăticiei (dramă SUA ’95)
12.15 Regina frumuseții 

de disperare (thriller SUA 1997) 
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei 23.30 Știrile 
PRO TV

6.00 - 12.50 Seriale și filme 
(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 Preciosa 
(s) 17.30 Dragoste șl putere (s)
18.30 Renzo șl Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 Căsuța 
poveștilor 20.30 înger sălbatic 
(s) 22.30 Quintet (thriller SF SUA 
’79)

PRIMA TY
8.00 Dimineața cu Prima 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 Viața în 
direct (em. socială) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show 20.15 
Dosarele Y 21.00 Serial 22.15 
Știri

10.00 Mașini ucigașe (SF SUA 
1998) 11.30 Franklin (s) 12.00 
Mame și fii (dramă SUA 1996) 
14.00 Dragoste nebună (dramă 
SUA 1995) 15.45 Comoara din

Braconierul (thriller SUA' 
1996) 14.30 Ellberațl-I pe 
Willy 3 (f.a. SUA 1997) 
16.00 Băieții domnișoarei 
Evers (f. susp. SUA ’97) 
18.00 Foamea (s) 18.30 
Eraser (f.a. SUA ’96)
20.30 Șapte ani în Tibet 
(dramă SUA 1997) 22.45 
Lone Star (dramă SUA 
1996)

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

(r) 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știrile locale (r) 10.10 

Tentații 13.00 Studioul Tu- 
d'or Vornlcu 17.00 
Celebritate (s) 18.00
Rendez-vous la "fele 7 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.30' 
Globetrotter 21.20 Film ar
tistic: “Papillon” 00.15 
Magazinul de sâmbătă 
seara

PRO TY - DEYA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?" talk-show

(thriller SUA 1997) 15.15 
Rămășițele zilei (dramă 
SUA 1993) 17.30 Nevastă 
de om bogat (thriller SUA 
1996) 19.00 Un liceu
dezlănțuit (co. SUA 1996)
20.30 Clubul nevestelor 
părăsite (co. SUA 1998)
22.15 Rol principal (dramă 
SUA ’97)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.20 Tara spiridușilor (r)

9.30 Film "Papillon” (r) 
12.00 îți mai aduci aminte 
doamnă? 13.00 Ora unu a 
venit 15.00 Drumuri printre 
amintiri 15.30 Cutia 
muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unui 
artist 20.00 Actualitatea 
Tele 7 21.00 Dintre sute de 
ziare 21.45 Film: "Prost să 
fii, noroc să ai” 23.25 Gala 
Tele 7

PRO TY - DEYA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!”

pod (co. SUA 1997) 17.15 Tom' 
și Huck (f.a. SUA 1995) 18.45 
Politicianul (thriller Anglia ’98)
20.30 Dentistul II (horror SUA 
’98) 22.15 Totul despre sex 
(s) 22.45 Acea pisică
blestemată (co. SUA 1994)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

17.30 Sport magazin 
18.00 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 00.00 Știrile lo
cale

PRO TV - DEYA
06.10-06.30 Program 

comercial PRO TV Deva 06.30- 
07.00 “Vorbiți aici!" & “No com
ment” realizator A. Bena (r) 
07.00-10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (coproducție) 
10.00-10.45 Program comercial 
PRO TV Deva 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva
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O BERBEC
Trebuie să știți că fiecare 

poziție are o greutate și fiecare 
gest o însemnătate. Aveți 
prieteni influenți, care vă pot 
ajuta să obțineți ce vreți, dar 
aveți nevoie de curaj. Vă puteți 
aștepta la o duminică plăcută. 
Partenerul vă invită la o 
plimbare și nu este exclus să 
vă facă o surpriză. Luni veți 
duce la bun sfârșit tot ce aveți 
de rezolvat.

O TAUR
Sunteți de nerecunoscut. 

Vă îndreptați hotărâți și plini de 
sine spre obiectiv, 
comportamentul dv. seduce nu 
doar prietenii, ci chiar și 
dușmanii dv. Zilele acestea totul 
vă iese conform planului și 
elanul nu vă părăsește nici o 
clipă. Sunteți plini de idei și 
energie, capabili de realizări 
deosebite. în dragoste, însă, 
atenție la partener!

2 GEMENI
Domnii Gemeni traversează 

o perioadă destul de dificilă, dar 
lucrurile se vor rezolva dacă 
veți apela cu încredere la 
ajutorul celor apropiați. Pentru 
cei care vor să-și găsească o 
parteneră e momentul să 
încerce. Luni, cineva din familie 
vrea să vă acapareze și să vă 
influențeze, schimbându-vă 
chiar modul de lucru.

O RAC
Dacă sunteți din iulie, atunci 

vă puteți aștepta la o stabilizare 
generală. în plus, este timpul 
ideal pentru a vă ocupa de 
hobby-uri. Pe tărâmul dragostei 
nu este loc pentru îndoieli, 
pentru nesiguranță. Faceți ceea 
ce vă dictează inima...în cursul 
evenimentelor de luni vor 
apărea iritări în sânul familiei și 
vizitatori nepoftiți.

O LEU
Se prevede un week-end 

plăcut. Situația evoluează în 
direcția dorită. Partenerul are 
nevoie de ajutor, dar nu 
îndrăznește să vi-l ceară. 
Duminică vă distrați, vă 
destrăbălați cu prietenii și 
cheltuiți o grămadă de bani. 
Luni, din cauza banilor veți 
avea parte de neînțelegeri cu 
prietenii și veți realiza că sunt 
mulți în jurul dv. care ar vrea să 
vă tragă pe sfoară.

O FECIOARĂ
Sunteți nervos fiindcă 

portmoneul vă este din ce în ce 
mai gol. Trebuie să faceți 
diferența între prietenie și 
dragoste; iar afecțiunea pe 
care o puteți oferi momentan nu 
este suficientă pentru dragoste. 
Nu vă străduiți să schimbați 
lumea, ocupați-vă de grijile 
proprii și nu amânați întrunirile 
importante.< _____

O BALANȚĂ1
Nici nu știți unde vă este 

capul cu atâtea probleme. în 
fiecare clipă vă gândiți la bani, 
la familie, la planuri de viitor. în 
problemele sentimentale, 
situația este mai complicată. 
S-ar putea să rupeți legătura 
cu partenerul în urma unui 
scandal. Nu vă pierdeți însă 
cu firea; încercați să judecați 
lucrurile la rece.

O SCORPION
Sfârșit de săptămână ideal 

pentru a face noi cunoștințe. 
Dacă sunteți în pas cu 
schimbările nu vă temeți de 
viitor. Azi nu aveți ocazii 
favorabile pentru afaceri, deci 
amânați ce v-ați propus. 
Duminică veți avea neplăceri 
în familie; în schimb, nu este 
exclusă o surpriză din partea 
partenerului. Luni fiți atent(ă) 
să nu comiteți greșeli 
ireparabile.

O SĂGETĂTOR
Acționați circumspect, 

deoarece chiar și cele mai 
sigure calcule pot fi date 
peste cap de coincidențe 
bizare și încăpățânarea 
prietenilor. în dragoste sunteți 
mult mai norocos, partenerul 
dv. încercând să vă satisfacă 
toate plăcerile, depășind orice 
obstacol existent în cale. 
Duminică va fi o zi instabilă iar 
luni dorințele devin realitate.

2 CAPRICORN
Este începutul

schimbărilor norocoase de 
acasă, dar consecințele 
durează mai mult decât ați 
planificat. Iubirea și aprecierea 
nu pot fi obținute prin șantaj. 
Din nou faceți aceeași 
greșeală: încercați să atrageți 
oamenii de partea dv. prin forță 
și prin șiretenie, când de fapt 
nu ați avea nevoie de așa 
ceva.

O VĂRSĂTOR
în săptămâna aceasta sau 

în următoarea în viața dv. va 
intra o persoană care vă va 
schimba cursul vieții. Deși 
simțiți că nu se cade să 
începeți o asemenea relație, 
nu rezistați tentației. încercați 
să evitați orice răspundere, 
dar până la urmă tot va trebui 
să vă decideți. La începutul 
săptămânii vă puteți influența 
cu ușurință anturajul.

O PEȘTI
Vi se adeveresc 

previziunile cele mai 
îndrăznețe. Duminică veți avea 
o zi liniștită, plăcută. Doamnele 
care sunt singure trebuie să 
privească mai atent în jurul lor. 
Vă frământați fără temei, aveți 
puterea și dinamismul necesar 
pentru a pune bazele unei 
posibilități de avansare în 
viitorul apropiat. Feriți-vă însă 
de lingușitori!

____________________________ /
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Un ghetou în estul Europei
“Noi suntem români, noi 

suntem români, noi suntem în 
veci aici stăpâni...”

Răcnită pe stradă, melodia 
suna straniu în gura 
cvartetului masculin
“surprins” la terasă de mareea 
baltică. Părea, dată fiind 
jenanta situație, o 
autopersiflare, sau mai 
degrabă cântecul de lebădă al 
unei seminții inconștiente, 
care se sinucide colectiv și 
vesel.

Pentru că de zece ani de zile 
asta facem: murim încet. De 
zece ani, clepsidra lumii 
românești răstoarnă peste noi, 
pic cu pic, magma unei mizerii 
crude, anunțând momentul tot 
mai apropiat al pângăririi 
noastre totale. Suntem în 
mijlocul unui taifun de 
putregaiuri și nici nu realizăm 
adevărata dimensiune a 
tragediei ce ne înconjoară. Nu 
înțelegem deplin, până la ul
tima implicație, că imaginea 
care a străbătut planeta, a celor 
patru copii malnutriți și 
paraplegici de la Grădinari, 
arde retina “rasată” a 
occidentalului mai ceva ca 
tabloul lugubru al unei gropi 
comune. E mai diabolic să-ți 
chinui cu metodă copiii 
handicapați decât să-ți ucizi, la 
comun, minoritățile. N-o facem 
din răutate! Pur și simplu, 
copiii instituționalizați sunt 
victimele unui handicap, altul 
decât cel pe care-l poartă în 
trup. E handicapul general, 

' Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 09.09.1999

agent comercial 17
agent de asigurare 35
agent imobiliar (broker
imobiliar) 6
agent pază și ordine 2
agent reclamă publicitară 6
aplicator de detalii la
produse din ceramică 3
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriuluil
barman 3
brutar 17
bucătar 4
confecționer tricotaje
după comandă 10
confectioner - asamblor
articole din textile 98
contabil șef 1-
croitor 10
croitor-confectioner
îmbrăcăminte după comandă 9

cusător piese din piele și șofer autosanitară 1
înlocuitori 14 strungar universal 1

dispecer 4 sudor autogen 4
dulgher pentru construcții 
electromecanic reparator

2 țesător
țesător-restaurator

1

obiecte de uz casnic 3 manual de covoare 25
electronist 2 tâmplar universal 7
frigotehnist 3 tinichigiu carosier 3
inginer construcții vânzător 24
civile, industriale și agricole 2 vânzător de ziare 12
inginer de industrializarea vopsitor industrial 1
lemnului 1 mecanic auto 1
inginer textile, pielărie 3 laborant 1
îngrijitor clădiri 1 muncitor ceramist 2
instalator apă, canal 2 muncitor necalificat 8
lăcătuș mecanic 10 economist 1
maistru în industria textilă- fochist 1
pielărie 3 programator 2
ospătar (chelner) 16 tehnician mecanic 1
patiser 15
secretară 1 tot. locuri de muncă
operator calculatoare 2 vacante 357

fInformații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Judefeană pentru Ocupare și Formare'' 
Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la 
Agențiile Locale pentru Ocupare și Formare Profesională și punctele de lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 

^Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30

care parazitează mințile și 
moralitatea demnitarilor 
întregului spectru politic 
românesc: venalitatea.

Trăim murdar, trăim 
scrâșnit, între râsul gros, 
gargarisit de parveniții 
tranziției și jalbele șoptite ale 
cerșetorului mușcat de 
eczeme. Românul decent, cu 

i^N 
WâSBB
frică de Dumnezeu și 
apartament la bloc, spălat, 
civilizat și onest, devine treptat 
o nouă minoritate. La propriu, 
România lui 1999 duhnește 
prin toate cotloanele ei: pute 
în tren, în WC-urile publice, 
pe stradă și în alimentări. 
Umblăm printre fecale de câini, 
respirăm pulberi în suspensie 
și, atunci când ne permitem, 
mâncăm aditivi alimentari și 
zgârciuri sub denumirea de 
salam de vară. Plătim scump 
servicii de nimic, sistemul 
sanitar ne bagă-n boală, copiii 
fac meningită, iar părinții, 
pensionari, caută prin gunoaie 
ca să-și consolideze cina.

E un peisaj aproape 
apocaliptic al unei societăți 
omenești batjocorite la sânge 
și din nou de o “nomenclatură” 
înființată ad-hoc. Față de 
grozăviile ce ni se întâmplă, 
lupta pentru un fotoliu în plus

al politicienilor pare 
hârjoana cretină a unor 
bolnavi psihici absolviți de 
orice responsabilitate, intr-o 
societate normală, n-aș avea 
absolut nimic cu vilele, 
limuzinele și call-girl-urile 
VIP-urilor momentului. 
Contrapunându-le însă 
inconsistența coșului zilnic 
al românului din clasa 
medie, sau meniul din pâine 
și apă al copiilor handicapați 
de la Grădinari, luxul clasei 
dominante are gravitatea 
unei crime. Contradicția e 
prea mare și, în timp, va 
deregla ireversibil
democrația românească și așa 
umilită de alaiul de 
mușamalizări ce “pitesc” 
marea corupție.

Fără a fi un sceptic, sincer 
vorbind, nu văd cum am mai 
putea, cu actuala “dotare” 
politică, să întoarcem roata 
și, parcurgând un necesar 
purgatoriu, să ne ridicăm la 
standardul de civilizație și 
prosperitate al unei țări 
europene. E o realitate tristă 
că suntem percepuți și 
acceptați în lume ca un 
ghetou al Europei, un spațiu 
al haosului și mizeriei ce 
merită indiferență, dacă nu 
dispreț. Diaspora română 
simte cel mai dureros asta și 
poate de aceea niciodată nu 
veți auzi vreun reprezentant 
al ei cântând, nici chiar la 
beție, “noi suntem români”...

Adrian SĂLĂGEAN

Scriam cu mai mult timp în 
urmă că a mai apărut o meserie 
de tranziție, aceea de cartonar. 
Numai că spre deosebire de 
tranziția noastră care nu se mai 
termină, cartonarii se pare că 
și-au încheiat misiunea. E 
adevărat că locatarii blocurilor 
din preajma tonetelor de 
colectarea deșeurilor de hârtie 
nu erau prea încântați de 
prezența cartonarilor. Recrutați 
dintr-o anume categorie 
socială, ei ofereau privitorului 
o imagine jalnică: cei mai mulți 
erau zdrențăroși și foarte 
murdari, iar din puținii- bani 
primiți pe cartoane își 
cumpărau în primul rând 
băutură, o parte dintre ei 
zăcând morți de beți pe lângă 
câte un bloc.

Dar dincolo de acest as- 
' pect, care supăra și chiar speria 

copiii și pe unele femei, nu 
făceau nimic rău, nu erau 
violenți. Dimpotrivă, cei ce se 
aciuaseră lângă toneta din 
preajma IPH erau foarte 
politicoși, salutând în dreapta 
și în stânga, poate și din dorința

Pelerinaj la 
monumentele 

tancului 
în contextul săr

bătorilor naționale 
dedicate lui Avram 
lancu, vineri, elevii școlii 
al cărei patron spiritual 
este Avram lancu, din 
Baia de Criș, au efectuat 
un pelerinaj la 
monumentele acestuia 
din localitate: bustul lui 
lancu ridicat în 1924, 
obeliscul lui lancu din 
1972 și crucea lancului 
din 1997 unde au depus 
coroane și jerbe de flori.

Cu această ocazie, 
profesori ai Școlii 
Generale “Avram lancu” 
din Baia de Criș au 
prezentat elevilor și 
părinților semnificația și 
importanța acestor 
monumente, neglijate de 
fiecare dată toamna 
când totul se con
centrează numai la 
Țebea.

Prof. Nicoiae CRISTEA 

de a câștiga bunăvoința celor 
din jur, căci mulți îi disprețuiau. 
De luni de zile nu se mai văd în 
zonă și am aflat că nici la alte 
tonete din oraș. Ce se mai 
întâmplă acum cu ambalajele 
din hârtie și carton rămase de

Măcar 
Ionelele 
de le-ar 
recupera

la magazine? Din containerele 
de gunoi am observat că nu le 
mai ia nimeni, dacă nu le mai 
pot valorifica.

Mai mulți oropsiți ai sorții 
au rămas fără o sursă de venit, 
pentru unii probabil unica. Și nu 
numai ei, ci și femeile care 
preluau aceste deșeuri la

Străzi 
proaspăt 

. asfaltate
Primăria municipiului 

Hunedoara a fost 
preocupată, încă de la 
începutul acestui an, de 
asfaltarea străzilor cu 
covor continuu, lucrare 
realizată în acest moment 
în proporție de 80 la sută. 
Din cauza degradării 
avansate, străzile
Mureșului, Independenței, 
A. lancu, Runcului, 
Oțelarilor, Dobrogeanu 
Gherea, P-ța Eliberării și DN 
68 - în zona Bluming - au 
necesitat repararea cu 
covor asfaltic continuu. De 
asemenea, s-a turnat asfalt 
pe trotuarele G. Enescu și 
A. lancu, lucrările 
continuând pe b-ddl 1848. 
Lucrările de asfaltare au 
fost executate de către 
Direcția Județeană de 
Drumuri, iar la plombări au 
participat echipe ale RAIL 
Hunedoara. Deși lista 
străzilor care necesită 
reparații este cu mult mai 
mare, fondurile limitate nu 
au permis realizarea 
tuturor obiectivelor. Până în 

tonete. Suntem o țară atât de 
bogată încât să ne permitem 
să nu recuperăm materialele 
refolosibile? Nici vorbă. Din 
nefericire, din rațiuni înguste 
se preferă tăierea masivă a 
pădurilor, acțiune ale cărei 
urmări încep să se vadă prin 
alunecările de teren.

închiderea tonetelor este ] 
probabil motivată și nu poți* 

condamna o societate pentru i 
că vrea să aibă o activitate I 
rentabilă. Politica privinc 
recuperarea materialelor] 

refolosibile ca și preluaree 
unor produse (cum e de 
exemplu lâna) ar trebui 
schimbată încât aceste 
activități să fie profitabile 
pentru toată lumea. Dar, 
deocamdată, aceste tonete 
stau degeaba, cea din zona 
IPH “mobilând" inutil o parcare 
de mașini și folosind doar pe 
post de pisoar pentru trecătorii 
grăbiți sau care s-au cinstit cu 
prea multă bere. Dacă tot nu 
mai e folosită, de ce mai ocupă 
locul degeaba ?

Viorica ROMAN
- .

r
prezent, pentru cei peste 
15.000 de covor
asfaltic și plombe, 
Primăria a cheltuit 3,5 
miliarde lei.

Locuri de 
muncă 
pentru 

disponibilități
începând cu data de 1 

mai a.c., 150 de
disponibilizați hunedoreni 
au beneficiat de noi locuri 
de muncă. Programul se 
desfășoară pe o perioadă 
de șase luni și cuprinde 
activități de defrișare 
manuală a pășunilor, 
aducerea zonei verzi la 
cota bordurilor,
amenajarea parcărilor, 
curățirea rigolelor și a 
șanțurilor de scurgere, 
repararea mobilierului 
urban și a jocurilor de 
copii, curățirea albiei 
râurilor Cerna, Zlaști și 
Petac. Salariile
muncitorilor sunt
suportate de Banca 
Mondială și diferă în 
funcție de activități de la 
750 000 până la 1.200.000 
lei. (Cr.C.)

- Nu v-am văzut cam de 
mult, die viceprimar.

- Posibil, pentru că am fost 
plecat o vreme.

-Unde?
-în Germania.
- Cu ce prilej? In concediu? 

' — Nu. Am făcut un curs de
management în administrație 
publică locală.

- Cum de ați ajuns tocmai 
în Germania să faceți un 
asemenea curs?

- Pentru că Primăria orașului 
Bad Săckhingen a oferit această 
bursă. Toate cheltuielile au fost 
plătite de primăria din Germania.

- Cu ce impresii v-ați întors?
- Este extraordinar să te duci 

dincolo și să vezi din experiența 
țărilor care au reușit să aibă într- 
adevăr autonomie locală, să aibă 
orașe curate, întreținute, să 
dețină tot ce aparține de domeniul 
administrației publice locale.

- Concret, la ce vă referiți?
- Bunăoară, de la stația de 

epurare, instalații de apă, 
depozite de gunoi care, vă rog 
să mă credeți, m-au impresionat, 
până la tot ceea ce înseamnă 
gospodărirea unei comunități.

0 experiență pe care nu o poți uita
- Să înțelegem că 

experiența din Germania...
- îmi folosește foarte mult. 

Numai ducându-ne și văzând ce 
este acolo, noi putem să facem 
câte ceva. Dacă rămânem doar 
aici, suntem închistați la ceea ce 
știm noi acum. Și nu vom reuși 
niciodată să depășim limitele în 
care ne aflăm. Eu zic că orice 
primărie care are posibilitatea de 
a trimite pe cineva în vest, s-o 
facă. Numai de câștigat va avea. 
Toți se vor întoarce cu alte idei. 
Chiar mentalitatea se va schimba.

- Cât de mare este orașul 
unde ați fost?

- Bad Săckhingen este cam 
de mărimea Hațegului. Acolo am 
găsit un om care este de 30 de 
ani primar. Și am văzut ce a putut 
să realizeze. Foarte mult.

- Există acolo vreun secret 
al realizărilor?

— Nu. Există însă un sprijin 
real al Guvernului.

- Cum?

- Prin acea autonomie locală 
de care noi tot vorbim, dar nu o 
avem.

- Ce v-a impresionat cel mai 
mult în Germania, die 
viceprimar?

Discuție cu Nicoiae Timiș, 
viceprimar al orașului Hațeg

-în primul rând curățenia. Iar 
când vorbim de așa ceva, 
automat trebuie să ne referim la 
gradul de civilizație a 
cetățeanului.

- Ce s-ar putea face la 
Hațeg din ceea ce ați văzut în 
Germania?

- Bunăoară o stație de 
epurare. Deja demersurile 
necesare le-am făcut. Studiile de 
fezabilitate și prefezabilitate sunt 
realizate. Vom încerca s-o facem 
prin fonduri Phare. Ne gândim la 
75 la sută din fonduri să le primim 

din sursa amintită. Am început să 
facem studii de fezabilitate și 
prefezabilitate pentru extinderea 
rețelei de apă proprie. Ați aflat 
desigur că după nenorocirile de 
pe Rîu Mare Retezat, stația de la

Sîntămăria Orlea a căzut. Păi ce 
ne făceam noi dacă nu aveam 
stație de apă potabilă proprie? 
Luni de zile nu puteam da 
oamenilor apă! Or, având stație 
proprie, nu dăm sută la sută din 
nevoile oamenilor, dar 60-70 la 
sută din nevoi le asigurăm.

- Deci nu v-ați întors cu 
mâna goală din Germania!

- Categoric. Este o 
experiență pe care nu o poți uita. 
De exemplu m-am convins că noi 
greșim foarte mult că nu punem 
preț pe mediu. Și greșim enorm. 

în Germania, dacă s-a hotărât că 
un copac nu va fi tăiat, se mută 
șoseaua. Așa de mare 
importanță se dă mediului. La noi 
însă... Vă mai dau un exemplu. 
Am văzut lacuri pe care le-au 
populat cu broaște! Asta este 
importanța pe care o acordă 
mediului.

- Acum în România nu prea 
este timp pentru așa ceva, spun 
unii.

- Povești. Noi avem datoria, 
acea obligație morală de a păstra 
și crea pentru copiii noștri și 
generațiile viitoare o natură 
sănătoasă. Nu am făcut aproape 
nimic până acum, dar va trebui 
să facem.

- O primărie de acest gen, 
cum este organizată în 
Germania?

- Am studiat acest lucru. Am 
văzut cum sunt organizate 
compartimentele, colaborarea 
dintre acestea.

- Este diferență mare?

- Nu. In modul de 
organizare sunt asemănări, 
în schimb, au totul 
automatizat. Totul este pus 
pe calculator. Modul de lucru 
este mult mai rapid. O 
informație necesară o afli 
imediat, nu consultând zeci 
de dosare ori o arhivă 
întreagă. Au o bază de date 
care este extrem de 
benefică pentru primărie.

Cu publicul, cu 
cetățeanul de rând cum se 
lucrează?

- Au reușit să reducă 
foarte mult birocrația. Acolo 
se caută permanent ca 
cetățeanul, contribuabilul mai 
corect, atunci când merge la 
primărie, să simtă că este 
respectat, să simtă că își 
aduce contribuția la plata 
salariilor celor care lucrează 
în primărie.

- La Hațeg cum este din 
acest punct de vedere?

- Am încercat și încercăm 
să facem așa ceva, dar 
suntem departe.

Valentin NEAGU
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flCHIZmONfiREfl SRNGELUI Șl DERIVATELOR 
SfiLE Vfl FI FfiCUTR CONTRA COST

Achiziționarea sângelui și a 
produselor derivate de la centrele 
de transfuzilologic se face numai 
contra cost, medicii având obligația 
să recomande produsele sanguine 
cu prudență, conform unui Ordin al 
ministrului Sănătății.

Mai mulți specialiști din unitățile 
de profil bucurcștcnc au declarat 
pentru MEDIAFAX că, până acum, 
spitalele luau gratuit, de la centrele 
de transfuzie, sânge și produse 
derivate. în schimb, materialele 
sanitare, medicamentele și orice alte 
produse erau plătite de către centrele 
de hematologie și transfuziologic. 
Specialiștii acuzau medicii că fac risipă 
de sânge, administrînd bolnavilor mai 
mult produs decât ar fi fost nevoie, 
tocmai pentru că unitățile sanitare nu 
plăteau nimic centrelor.

Conducerea Institutului Națio
nal de Hematologie Transfuzională 
București a solicitat Ministerului 
Sănătății să aprobe stabilirea prețu
lui de 856.000 de Ici pentru o unitate 
de sânge total ( o pungă de 400 ml) 

^și 336.000 de lei pentru unitatea

Alcoolul protejează 
de moartea subită 
prin stop cardiac

Cinsumul a două-șase băuturi alcoolizate 
pe săptămână îi protejează pe bărbați de 
decesul subit prin stop cardiac, se arată în cel mai 

laborios studiu pe această temă, publicat în revista 
Circulation a Asociației americane de cardiologie 
(AHA), citată de AFP.

Ancheta a demonstrat că riscul apariției stopului 
cardiac se reduce cu 60 la sută în cazul bărbaților 
care consumă două-patru băuturi alcoolizate pe 
săptămână și cu 79 la sută în cazul celor care ajung 
la cinci-șase în aceeași perioadă de timp. în jur de 
jumătate din decesele cauzate de criză cardiacă 
sunt subite. Acest tip de afecțiune provoacă moartea 
a peste 250.000 de americani anual.

Studiul a fost efectuat pe 21.500 de cazuri și a 
durat 12 ani. El se referă numai la bărbați și nu se 
știe dacă rezultatele se pot aplica și femeilor. De 
altfel, acest studiu nu îi îndeamnă pe amatorii de 
alcool să înceapă să bea, au subliniat medicii. Ei au 
precizat că trebuie puse în balanță avantajele și 
pericolele alcoolului și riscurile de a căpăta 
dependență sau de apariție a cancerului. în plus, 
studii precedente au demonstrat că riscul apariției 
stopului cardiac crește în cazul în care consumul de 
alcool este foarte mare.

Bursa de Valori din New York a adus o preoteasă 
braziliană pentru a “purifica atmosfera” de pe Wall Street

O preoteasă candomble, o 
religie afro-braziliană, a fost adu
să la Bursa de Valori din New 
York pentru a “purifica ambian
ța " principalului centru financiar 
al lumii, scrie cotidianul brazi
lian Folha, citat de AFP.

llka da Silva este o brazilian
că de 56 de ani, care locuiește la 
New York din 1986. Eă a mai fost 
chemată de patru ori să efectueze 
operațiunea de “curățire spiri
tuală " - care constă în alungarea 
spiritelor rele și a energiilor ne
gative - pe Wall Street. Ultima 
dată, această “purificare " a avut 
loc în luna aprilie. Cotidianul 
brazilian prezintă și o fotografie 
a preotesei la Bursa de Valori. 
Pentru a nu atrage atenția, ea nu 
a purtat turban și nici colierul 
specific, ci un taior sobru, și a 
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pediatrică (o pungă de 250 ml), a 
declarat agenției MEDIAFAX Doina 
Ștefan, secretar general în Ministerul 
Sănătății.

Celelalte tarife stabilite de 
INHTB sunt cuprinse între 1.010.000 
de lei și 2.695.000 Ici pe unitate.

Aceste produse se realizează în 
Centrele de transfuzie sanguină și se 
livrează spitalelor. Pentru că ele se 
livrează direct beneficiarilor, produ
sele sanguine nu intră sub incidența 
HG cu privire la stabilirea prețurilor 
cu amănuntul pentru medicamentele 
de uz uman, care menționează în 
mod expres că “prețurile cu amănun
tul la substanțele farmaceutice, cea
iuri medicinale, produse stomatolo
gice și cele hematologice, seruri, 
vaccinuri, produse biologice de diag
nostic și terapeutice, tchnico-mc- 
dicalc și celelalte produse care fac 
obiectul activității societăților co
merciale farmaceutice, se formează 
pe baza prețurilor cu ridicata nego
ciate de acestea cu agenții econo
mici producători și a adaosului co
mercial maxim declarat, potrivit pre

folosit pentru a intra o simplă le
gitimație de vizitator.

llka da Silva a mărturisit că nu 
a făcut decât ceea ce se face de 
obicei în Brazilia. A perceput at
mosfera și a dat sfaturi, lăsând prin 
colțuri vase pline cu amestecuri de 
ierburi aromatice. După cum spune 
ea, atmosfera era “foarte negativă, 
prea multă concurență și invidie 
llka da Silva merge de trei - patru 
ori pe an în Brazilia, pentru a se 
aproviziona cu plante și esențe 
specifice, care nu se găsesc în Ame
rica, nici măcar în magazinele de 
produse ajricane.

Primul contact între preotea
sa braziliană și directorul Bursei 
a avut loc în 1997. llka da Silva a 
fost contactată de un funcționar al 
consulatului Braziliei, căruia di
rectorul îi ceruse discreție totală.

că “toate cuvintele au fost scrise de 
Ernst Hemingway”, el a admis totuși 
că “din nefericire" a prescurtat textul.

"True at First Light” era eel de
al patrulea manuscris neterminat al 
lui Hemingway publicat după sinu
ciderea romancierului, în 1961. Bu
cățile precedente, care au văzut 
lumina tiparului între 1964 și 1986, 
sunt “A Moveable Feast”, "Islands in 
the Stream” și “The Garden of 
Eden".

întrebat dacă în urma succesiunii 
i-au revenit și nuvele sau scrisori, Pa- 

vederilor legale în vigoare”. Con
form Legii nr. 4/1995 privind donarea 
de sânge, utilizarea terapeutică a 
sângelui uman și organizarea 
transfuzională în România se preci
zează că administrarea terapeutică a 
preparatelor labile de sânge se 
consideră terapie de urgență și se 
realizează în mod gratuit pentru 
bolnav de către unitățile de asis
tență medicală, a mai spus secretarul 
general.

Având în vedere că unitățile 
spitalicești au trecut în finanțarea 
CNASS, conducerea Institutului 
Național de Hematologie și Trans
fuziologic a cerut Ministerului Sănă
tății ca rețeaua de profil să primes- 
că, de la beneficiarii săi, costul 
sângelui și al produselor sanguine 
labile consumate. Aceste prețuri 
acoperă costurile materialelor folo
site, a manoperei personalului care 
participă efectiv la realizarea pro
dusului, cheltuieli de secție (20%) și 
cheltuielile instituției (8%), fără ca 
din vânzarea acestor produse să 
obțină profit.

Atașații de presă de la Bursa 
new-yorkeză au refuzat să facă 
vreun comentariu, dar un inves
titor care are biroul pe Wall 
Street a confirmat prezența preo
tesei la Bursă.

llka da Silva s-a născut în 
Bahia. Ea nu a dezvăluit suma pe 
care i-a plătit-o conducerea Bur
sei. Când se va reîntoarce în (ara 
natală, peste un an sau doi, preo
teasa vrea să deschidă un maga
zin de produse candomble și să 
reînceapă să frecventeze "terrei- 
ros ", locurile de cult afro-bra- 
zilian.

“Coincidență sau nu", 
comentează ziarul brazilian, “este 
o realitate că după intrarea în 
scenă a preotesei, Bursa de Valori 
din New York înregistrează conti
nuu recorduri de creștere".
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trick a declarat că în ceea ce privește ■ 
nuvelele nu poate da un răspuns ■ 
ferm. El a adăugat că se află în po-1 
sesia unui manuscris neterminat, ■ 
care relatează aventurile unei călătorii 1 
cu trenul prin America, din care nu-1 
mai două capitole sunt încheiate. ■ 

Patrick Hemingway a dat toate ! 

asigurările că nu a avut niciodată I 
ambiția de a-și egala tatăl. “Eu am | 
vrut dintotdeauna să fiu pictor. Până . 
la urmă, spre marea bucurie a ta-1 
tei, am devenit vânător de animale | 
mari", a spus el. j

Patrick Hemingway, fiul pro
zatorului american Ernst Hemin- 
gwav, deținător al Premiului Nobel 
pentru Literatură, a declarat heb- 
comadarului german Der Spiegel, 
citat de AFP, că textele inedite care i- 
au revenit în urma succesiunii nu 
vor fi publicate niciodată. în primă
vara anului trecut el a publicat sub 
titlul “True at First Light” o variantă 
prescurtată a unei povestiri inedite 
a unui safari în Africa. Recunoscând

| că s-a străduit să "mențină 
credibilitatea și stilul" tatălui său și

Documentarul “E atâta li
niște în jur", despre viața poe
tului Lucian Blaga, film regizat 
de Anca Damian și Laurențiu 
Damian, va avea premiera în 
toamnă. “în afara materialului 
de pe peliculă, vom realiza o 
casetă Beta, care va fi difu
zată în circuit de televiziune și 
va participa la concursuri in
ternaționale de artă”, a spus 
Laurențiu Damian, care este 
și scenaristul filmului.

Documentarul are în cen
tru personalitatea poetului 
Lucian Blaga. “Am încercat să 
traduc în termeni nu filosofici, 
ci concreți, cum se conservă 
memoria unei personalități de

UN MEDICAMENT PEN TRU CIROZA 
REDUCE CU 30 LA SUTĂ RISCUL DECESULUI 

CAUZAT DE INSUFICIENTA CARDIACĂ 
r

hipertensiunii și a edemului legat 
de patologia inimii.

Studiul s-a efectuat în 15 țări și 
a avut în vedere 1 663 de subiecți, 
supraveghea# timp de doi ani. El a 
arătat că, în cadrul grupului tratat 
cu spironolacton combinat cu 
medicația specifică insuficienței 
cardiace, au murit doar 284 de 
persoane, în comparație cu cele 
386 de persoane decedate, care 
beneficiaseră de un tratament cu 
placebo, în locul spironolactonului. 
Reducerea mortalității cu 30 la sută 
a fost calculată după metoda Kap- 
lan-Maier, care ia în considerare 
durata tratamentului respectiv,

Riscul morții cauzate de insu
ficiență cardiacă ar putea fi dimi
nuat cu 30 la sută datorită unui 
nou tratament cu un medicament 
folosit de decenii pentru amelio
rarea altor afecțiuni, indică un 
studiu apărut în New England 
Journal ofMedicine, citat de AFP. 
Acest articol urma să apară în 
numărul din septembrie al revis
tei, însă a fost dat publicității 
datorită importanței pe care o 
prezintă. Banalizează rezultatele 
testelor clinice obținute în urma 
cercetării medicamentului Aldac- 
ton (spironolacton), utilizat de mult 
timp pentru tratarea cirozei, a

'William SMespeare afest strămoșul 
prințesei Diana, susține o profesoarăgermană

Poetul și dramaturgul englez 
William Shakespeare este stră
moșul prințesei Diana, susține o 
profesoară germană, citată de AFP. 
Săptămânalul german Focus deta
liază teza profesoarei de literatură 
engleză, de la Universitatea Mayen- 
ce, Hildegard Hammerschmidt- 
Hummel. Potrivit cercetărilor ei, 
filiația datează din 1617, când 
strămoșul direct al prințesei Diana, 
Lord William Spencer, s-a căsătorit 
cu o anume Penelope Wriothesley. 
Aceasta era fiica naturală a lui 
William Shakespeare. Mama sa, 
Elizabeth Vemon, a fost una dintre 
favoritele reginei Elisabeth I. Sarcina 
scandaloasă a izgonit-o de la 
Curte. Ea s-a căsătorit în ultimă 
instanță cu Henry Wriothesley, 
înainte de nașterea copilului. 

Pe spațiile marcate 
veți găsi cuvântul care 
în DEX are următoarea 

definiție: 
'Redarea prin mijloact 

adecvate a conținutului 
unei opere muzicale, 

dramatice sau Uterare"
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asemenea anvergură", a adă
ugat scenaristul. “După pă
rerea mea, filmul documentar 
are alte reguli estetice și, în 
asemenea evocări, formulele 
puse în scenă cu interpreți 
sunt deja desuete", a mărturisit 
Damian.

"Este și un semnal de alar
mă, pentru că în afara casei 
scriitorului de la Lancrăm, pe 
care Ministerul Culturii a resta- 
urat-o, urmele poetului și pașii 
profetului sunt șterse din delă
sare, uitare și indiferență. Mul
te din casele în care a locuit 
marele poet, printre care lo
cuința de vară de la Bistrița, 
sunt acum aproape ruine, iar

întreaga teză a profesoarei 
germane dorește să demon
streze că Elizabeth Vernon era 
misterioasa “Dark Lady” din poe
mele lui Shakespeare. Citând 
savanți medici și anchetatori ai 
poliției, Hildegard Hummel afirmă 
că “Dark Lady" și femeia repre
zentată într-un portret cunoscut 
în stil renascentist, “Persian 
Lady”, sunt una și aceeași per
soană. Femeia - necunoscută - 
din tablou este însărcinată în 
șapte luni.' Exact în aceeași 
perioadă, se știe că Shakes
peare se afla într-o situație deli
cată, iubita sa fiind însărcinată, 
afirmă Hummel. Un sonet care 
vorbește despre pierderea iubirii 
este pictat sub tablou, iar com
parațiile cu poemele lui Shakes- 

multe obiecte personale sunt 
aruncate prin diverse cufere", 
a mai spus Laurențiu Damian.

Portretul lui Lucian Blaga 
este schițat în acest eseu 
cinematografic pe baza măr
turiilor lui Dorii Blaga, fiica 
scriitorului, și ale lui Daniello, 
muza poetului. Documentarul 
are în coloana sonoră și frag
mente, din fonotecă, cu vocea 
lui Lucian Blaga. Versiunea 
pentru marele ecran, care va 
avea zece minute, este fina
lizată, iar în prezent echipa 
filmului lucrează la transpu
nerea imaginilor de pe peli
culă pe casetă Beta, pentru 
televiziune.

precizează articolul. Profesorul 
Bertram Pitt, principalul autor al 
studiului, declară că administrarea 
acestui medicament a redus cu 30 
la sută și numărul pacienților spita
lizați din cauza unor probleme de 
natură cardiacă.

în Statele Unite, aproape cinci 
milioane de oameni suferă de insufi
ciență cardiacă, înregistrăndu-se, 
anual, 250.000 de decese din 
aceeași cauză, precizează Aso
ciația Americană de Cardiologie. în 
fiecare an sunt diagnosticate alte 
400 000 de noi cazuri. Principalele 
cauze ale bolii le reprezintă afecțiu
nile coronariene și hipertensiunea.

peare încearcă să dovedească 
faptul că acesta îi aparține tot lui. 
Bogatul veșmânt al femeii din 
tablou arată că ea făcea parte 
din înalta societate a epocii, 
ceea ce a dus-o pe Hildegard 
Hummel, care a comparat da
tele, la concluzia că este vorba 
de Elizabeth Vernon. în plus, 
“Persian Lady” prezintă asemă
nări tulburătoare - atestate de un 
criminolog al poliției germane - 
cu un tablou posterior al lui 
Elizabeth Vemon. Dovada defini
tivă pentru Hildegarde Hummel 
cum că Vernon a fost amanta lui 
Shakespeare: într-una din 
mânecile reprezentate în acest al 
doilea tablou, se poate vedea o 
miniatură ascunsă, un portret al 
poetului.
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țon Quijote
Dacă Don Quijote și-ar lepăda lancea, armura, dacă 

ar da naibii ligheanul de bărbier, iar pe Rocinante l-ar 
lăsa să se ducă pe pustii, dacă ar renunța la Dulcineea și 
Morile de Vânt n-ar mai rămâne nimic din el.

De fapt fiecare dintre noi suntem, mai mult sau mai 
puțin, câte un Don Quijote. înhămați la roata vieții, purtăm 
pe umeri idealuri, în vârfurile lăncilor fâlfâie presimțirea 
unor lupte viitoare, iar undeva, pe coamele dealurilor, 
întrezărim Mori de Vânt care ne așteaptă fremătând, în 
fața cărora va trebui să ne încordăm mușchii, baierele, 
viața:

Desigur, în viață se petrec și întâmplări bizare. Acestea 
sunt atunci când recuzita începe să ne joace feste, să-și 
facă de cap, să-și schimbe destinația, forma și rolul. Când 
căte-o Moară de Vânt ia chipul Dulcineei, iar Dulcineea 
însăși se transformă într-o Moară de Vânt. Când armura 
îți devine dușmană, lancea ți se preface în plastilină, 
ligheanul de bărbier în lăcașul unor gânduri tulburi, 
deprimante, când Rocinante nu se mai lasă încălecat 
decât invers, în vreme ce scutierul tău de nădejde, 
Sancho, e beat criță sau, mai rău, se simte pătruns de 
înțelesurile astei lumi.

Dar toate acestea sunt trecătoare, sunt doar momente 
de respira. După ce trec ne place să credem că nici nu 
au fost, că au fost doar niște halucinații pasagere, iar 
adevărul, realitatea suntem de fapt noi, Don Quijoții 
Lumii, înalți, frumoși, ideali.

De fapt, iată, Moara de Vânt e la locul ei, undeva știm 
că o Dulcinee așteaptă.

- Heeeei, Sanchooo! Hai și-om me’!
I O4I/C0
-- _____

George Gershwin
Promotorul “Jazz-ului 

simfonic” plăcut la audiție, 
cel care și-a început cariera 
componistică la vârsta de 
16 ani, cu cântece melodi
oase de muzică ușoară, a 
fost George Gershwin (1898 
-1937). Ajuns cu creațiile 
sale în teatrele muzicale de 
pe Broadway și în sălile de 
concert ale 
marilor orașe, 
începând cu 
New York, 
Calcutta și 
terminând cu
Stockholm și Atena, dispa
riția sa prematură a fost re
simțită pretutindeni.

Primul succes, comedia 
muzicală "La, La, Luciile” 
(1919), iar șlagărul 
”Swanee”(1922) a fost înre
gistrat în 2 milioane discuri, 
în 1924 creează musicalul 
“An American to Paris" (Un 
american la Paris), ecra
nizat în atmosfera anilor '50 
de Vincente Minnelli, cu 
Gene Kelly și Leslie Caron.

în sfârșit, opera de un 
profund dramatism “Porggy 
and Bess” (1935), ecranizată 
de Otto Preminger în 1959, 
cu Sydney Poitier și Dorothy 
Dandridge. Pentru producția 
“Universal-ului” “The King of 

Jazz” (Regele jazz-ului) - 
1930, regia John M. Ander
son, cu Bing Crosby, a com
pus celebra melodie “Rhap
sody in Blue". în 1931 com
pune muzica filmului “Deli
cious” (îndrăgostiții) - regia 
David Butler, cu popularul 
cuplu Janet Gaynor - Charles 
Farrell, la 20th Century Fox, 

născându-se 
cea de-a do
ua rapsodie 
de succe; 
“Manhattar 
Rhapsody".

în 1937 RKO - Radio i. 
solicită pentru muzica come 
diilor muzicale “Shall We 
Dance" (Invitație la dans) - în 
regia lui Mark Sandrich, cu 
Fred Astaire și Ginger Rogers 
și “Damsel in Distress" (Va
letul și contesa) - regia 
George Stevens, cu Fred 
Astaire și Joan Fontaine.

I s-a dedicat un film 
biografic purtând titlul unei 
rapsodii “Rhapsody in 
Blue” (Rapsodia albastră) - 
1945, regia Irving Rapper, 
cu Robert Aida și Alexis 
Smith.

Datorită filmului, TV și 
înregistrărilor s-a făcut cu
noscut și generațiilor viitoare.

Adrian CRUPENSCHi

© Psihiatrul se adre
sează soției pacientului:

- Doamnă, trebuia să-l fi 
adus la mine mai devreme!

- Vedeți, domnule doctor, 
atâta timp cât a mai avut un 
grăunte de bun simț a refuzat 
să meargă la doctor...

© Felicitări, Adrian. Nu 
știam că ai ajuns poet!

- Cum ai aflat?
- Ți-am cumpărat plache

ta de versuri.
- A, tu erai ăla?

© Soția: Era să se în
tâmple o mare nenorocire. La 
un minut după ce a trecut 
mama prin dreptul ei, pendula a 
căzut din cui!

Soțul: Eu ți-am spus că ră
mâne mereu în urmă!...

< REMEMBER
■> “în definitiv, bătrânețea nu este decât pedeapsa pentru 

că ai trăit”.
Emil Cioran

x “Lumea a început fără om și va sfârși fără om".
Levi Strauss

ts. “în democrație, corupția este ceea ce este lubrifiantul 
pentru motor”.

Spinoza
n. “Declarațiile de dragoste au populat Planeta. Cele de 

război au depopulat-o".
Vasile Ghica

ts. “Spiritele mediocre condamnă întotdeauna tot ceea ce 
le depășește".

La Rochefoucautt
“Cea mai mare rușine este aceea de a te simți fericit 

atunci când împrejurul tău vezi numai mizerie și sărăcie”.
Voltaire

n "Disprețul trebuie distribuit cu economie din cauza 
numărului mare al acelora care-l merită”.k_____________ Chateaubriand /

Șoferul șl polițistul incoruptibil 1
Pe mine azi m-ai amendat
Zicând că legea am călcat 
Ai refuzat al meu obol

r

t

Deși ai buzunarul gol
Și mai observ pantofu’ rupt
Mă mir că nu poți fi corupt
Și enervat și puțin trist
Mi-am zis în gând... ce polițist!

Sorin IOSOF, pensionar Hunedoara

© - Ospătar, adu-mi te rog
niște stridii! Să fie proaspete, nici 
prea mari, nici prea mici, să fie 
gustoase, să le curățați bine, să 
fie reci!

- Prea bine, domnule. Nu mi- 
ați spus însă dacă le vreți cu 
perle, sau fără...

© -Ce faci, Jean?
- Bine, Gogule. Mă însor. 

Nu mă feliciți?
- Mă pui într-o situație di

ficilă: pe ea nu o cunosc, deci 
nu pot să te felicit pentru ale
gere. Pe tine te cunosc, prin 
urmare n-o pot felicita pe 
viitoarea ta soție...

© - Măi omule, de ce nu
te-nsori și tu, să intri în rând cu 
lumea?

- Ca să fiu sincer, pentru că 
sunt mereu cu gândul la ne- 
vastă-ta...

- Doar nu cumva te-ai îndră
gostit de ea?!

- O, nu! Dar mă tem c-aș pu
tea nimeri una la fel!

J

© - Știi, Tudore, pescui
tul este o activitate foarte 
variată.

- Cum așa?
- Păi uite: într-o zi nu prinzi 

păstrăvi, într-alta nu prinzi 
crapi, apoi nu prinzi știuci și 
tot așa...

© La grădina zoologică:
- Aici puteți vedea pitonul, 

un șarpe uriaș care, cu îmbră
țișarea lui, poate sufoca până și 
un bou... Vă rog, domnule, nu 
atât de aproape!

© - Aș vrea să te rog,
Cocuțo, să fii măcar un pic mai 
sinceră cu mine.

- Bine, mamă. Sunt un pic 
gravidă...

© - Draga mea, hai să
petrecem astăzi o duminică 
plăcută.

- Vai, ce bine! Și ce propui?
- Eu rămân acasă la 

televizor, iar tu te duci în vizită la 
maică-ta...

Domnul Trică păru sincer 
emoționat:

-Săru-măna, doamnă, sun
teți prima persoană care mă 
complimentcază pentru astea, 
și-a rășchirat el ghearele. Pentru 
mine nu e nici o problemă, 
fiindcă le întrețin cu urină de 
câine...Metoda am descoperit-o 
mai demult, pe când mă ocupam 
efectiv de hingherit...

Noroc că eram atent, că 
altfel aș fi vomitat pe persanul 
în care îmi îngropasem cu in
conștiență picioarele încălțate cu 
pantofii cam plini de praf, tre
buie să recunosc...

-Vreți să vă dau rețeta ? a 
întrebat-o pe nevastă-mea. Aveți 
nevoie de-un simplu maidanez de 
care vă pot face rost chiar în 
noaptea asta...

-Te omor!, i-am șoptit 
Claustrinei învinețindu-i coapsa 
cu o pișcătură. Ai innebunit ? 
Javră îți trebuie acum când leii se 
duc naibii ?

Insă domnul Gulye forma 
deja un număr la telefonul mobil 
și l-am auzit ca într-un vis de 
groază:

-Hălău! Domnul Fulgerică ? 
Aici îi Gulye, mă!...Auzi: fă-mi 
rost în noaptea asta de un 
sentbermanez, pardon, scuză-mă, 
vorbesc de pe mobil și cred că m- 
am tâmpit - Hă! Hă! Hă!, îți pla
ce gluma ? De un sentmaidanez 
am nevoie. Mersi mult. Ceau!

Cred că făcusem cârcel la 
creier, fiindcă nu mai eram în 
stare să leg nici măcar două gân
duri.

In schimb, Claustrina mi-a 
aruncat o privire crâncenă din 
care am înțeles că urma să-mi 
petrec restul nopții la părinți sau 
în gară.

© Gina: Ce vrei să ne 
jucăm, de-a tata și de-a mama 
sau de-a câinele și pisica?

Coste!: Nici una, nici alta, 
că-i totuna.

© - Vai dragă, aseară,
când petrecerea era în toi, so
țul tău mi-a mărturisit că nu vă 
potriviți.

- Nu lua în seamă ce spune 
idiotul ăsta! Dacă vrei să știi, 
ne potrivim de minune!

© - Ce-o fi cu briciul
ăsta de nu taie?

- Costele, de ce trebuie 
să exagerezi mereu? Doar n- 
o să spui că barba ta e mai 
tare decât cutia de conserve 
pe care am tăiat-o aseară!

Culese șl prelucrate de 
Iile LEAHU 

Urnor^
Până una-alta, dinspre bucă

tărie adia mirosul viguros de 
leșie, semn că doamna Gulye ne 
pregătise delicioasa prăjitură 
impregnată abundent cu bicar
bonat și praf de copt, din cauza 
căreia pe mine mă durea capul 
trei zile, iar Claustrina vomita 
până când o fetiță din vecini o 
întreba:

-Tanti, așa-i că dacă mori 
mă duci și pe mine în Rai ? și îi 
întindea un capăt de lumânare 
ca să moară creștinește.

Sfântă naivitate!
De unde să știe sărmana fe

tiță că șansele nevesti-mii de-a 
ajunge în Rai erau egale cu zero? 
Voi reveni cândva cu amănunte...

Deci, înaintam vijelios spre 
ucigașa prăjitură discutând cu 
domnul Gulye despre ultimele 

mineriade și noile strategii de 
luptă ale Guvernului împotriva 
supraviețuirii general-umane și 
animale. Interlocutorul meu se 
aprinsese la obraji, făcuse spume 
la gură făcându-mă să cred că se 
afla în posesia unui virus de turbă 
cu care ne va dota și pe noi, și 
spunea aproape strigând și îm- 
proșcându-mă cu salivă:

-Domnule, guvernul ăsta e 
în stare să ne genucidă pe toți, 
da’ nu poate să distrugă niște 
oribili gândaci de bucătărie. Cum 
e posibilă, domnule, atâta impo
tență insectocidă ? înțeleg și-i 
aprob impotența administrativă, 
economică, politică, și încă vreo 
mie de impotențe, dar să nu fie 
apt să scape țara de gândăcimea 
asta infernală, asta n-aș fi cre
zut-o chiar dacă mi-ar fi ce- 
terat-o un milion de opoziții. 
Scuzați: cu cine țineți, domnu’ 
vecin ? (va urma)

Dumitru HURUBĂ

ORIZONTAL: 1) Parcurse disi
mulat în marea trecere; 2) înre
gistrat indubitabil cu efecte trepi
dante; 3) Idol reconsiderat de pe
nuria energetică - Invelitoare ze
moasă a fructelor din pomi - îmbiere 
laconică fără reverențe; 4) Puterea 
simțămintelor, măsurată la Masa 
Tăcerii (pi.) - Maternitate cu creșă 
pentru tinere vlăstare; 5) Echivalent 
onomatopeic pentru un salt sur
priză - Probleme de rezolvat în 
unele saloane; 6) Schimburi pre
lungite de replici fără perdea - Izvor 
de inspirație în lumea celor mici; 7) 
Protagoniste ale unor periculoase 
atacuri aeriene - Mini-formă de tur
nat prinsă de ureche; 8) Element de 
legătură prins cu cheia franceză - 
Păsări cu aripi de condor și dinți de 
piatră - Romantic urcuș pe scări 
laterale; 9) Atribut al mișcărilor 
pline de dezinvoltură; 10) Tip de 
parazite răspândite prin spori.

■■ BM MB BM MB M* K

VERTICAL: 1) Scheme tactice pentru un atac» ■ 
prin surprindere; 2) Notoriu autor necontestat dej! 
plagiate; 3) Replay aplicat în caz de recidivă - II 
Elemente demonstrative în peisajul graiului popular 11 
- Prilej de îndoire în fața cuvintelor; 4) Amenda-j ■ 
mente discrete la codul familiei - Fluture cu zbor* ■ 
dirijat spre tărâmuri străine; 5) Armuri mioritice într-11 
un decor hibernal - Unități de volum pentru fondul 11 
scriptic; 6) Veche canava de brodat motive senti-- . 
mentale (pl.) - Etichetă mercantilă cu valoare! I 
afișată; 7) Stimulator al apetitului prin tehnica 11 
amânării - Măsură legală când ocaua e mai mică; 8) i ■ 
Sinonim oriental într-o frază muzicală - Groparii J J 
oficiali ai unei iubiri defuncte - Piesă de cuplare în 11 
sistem de siguranță; 9) Cadru de evoluție pe scara 11 
menestrelilor; 10) Tip de desființare absolut., 
definitivă. ’

Va si ie MOLODEȚ 11
Dezlegarea careului “PE SPRÂNCEANĂ’’^ | 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: b b 
1) ASTRONOMIC, 2) STRAMATURI; 3J1 ■ 

TRAGICOMIC; 4) RADE-EVAZA; 5) ONU-ALA-|| 

AL; 6) LECITA-P-I; 7) OPARI-CIOT; 8) GOT/CA-II 
ALO; 9) ITOS-CANAR; 10) CIRIPITORI. j

MATÎN 2 MUTĂRI

_Rn7

2. Nc5 mat

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1 Dg6IRe5
2 Nc7 mat

1. Rc6
2. Cc5 mat

Controlul 
poziției:
Alb: Rgl.DaS.Nd6.
Nf1.C«3. p:c3
Negru: Rd2

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
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APA CALDĂ DIN DEVA ESTE MIZA 
UNEI CONFRUNTĂRI POLITICE

' Conform liderilor' 
PNR Hunedoara<________________ 7

Joi, 9 septembrie a.c., 
conducerea organizației ju
dețene a Partidului Național 
Român s-a întâlnit cu jur
naliștii hunedoreni, abor- 
dându-se atât teme de inte
res local cât și unele de inte
res național. între principa
lele probleme discutate a 
fost cea 
referitoare 
la războiul 
dintre Apa- 
term și Co- 
nel, con
fruntare ale cărei consecințe 
le simțim cu toții. Absența 
apei calde în municipiul nos
tru condamnă un întreg oraș 
pentru datoriile unora. 
“Asistăm - afirma dl. consilier 
local Oprișa - la festivalul ți
gănesc apa caldă la Deva, o 
bătaie de joc la adresa cetă
țeanului. Datorită faptului că 
cele două instituții implicate 
sunt conduse de oameni din 
partide politice diferite, aceș
tia încearcă să plătească 
polițe pe seama noastră.” S- 
a afirmat în același context 
Că PNR Hunedoara nu mili
tează pentru servicii fără 
plată, însă nu este de acord 
cu represaliile colective. 
Acest fel de măsuri au fost 
considerate tipic comuniste 
și ca atare s-a cerut găsirea 
imediată de soluții tehnice 
pentru ca cei rău-platnici să 
poată fi constrânși la plata 
datoriilor acumulate. Apa 
caldă și în curând căldura 
sunt deci miza unei confrun
tări politice dar - consideră 
PNR - și a unei confruntări 
personale între conducătorii 
celor două instituții mai sus 
amintite.

O altă temă abordată la 
conferința de presă a fost 
cea referitoare la poziția 
partidului în legătură cu le

STAREA MED/ULU/
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au înca
drat pentru perioada 30 august 
- 5 septembrie în limitele pre
văzute de STAS-ul de calitate 
a aerului nr. 12574/87. Valorile 
maxime s-au înregistrat pe 
zona Hunedoara în zilele de 30 
august pentru dioxidul de azot, 
în 31 pentru amoniac și în 2 
septembrie '99 pentru dioxidul 
de sulf și fenoli.

Pulberile în suspensie au 
valori medii și maxime (cu ex
cepția zonei Teliuc pentru va
loarea din 2 septembrie a.c.) 
care s-au încadrat în limita ad
misă de 0,15 mg/mc aer/24 h.

Pulberile sedimentabile 
prezintă depășiri ale limitei ad
mise doar pe zona Chișcădaga 
de 2,0 ori pentru valoarea me
die și de 3,2 ori pentru valoa
rea maximă. Față de perioada 
anterioară, cantitatea de pul
beri sedimentabile pe această 
zonă s-a redus cu aproape 
70,0 mg/mp/lună.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab
sorbite se menține în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți fac
torii de mediu analizați. Față de 
valorile de atenție stabilite pen
tru depunerile atmosferice (de 

^200 Bq/mp/zi și de 10,0 Bq/mc 

gile proprietății, afirmându- 
se că acestea exprimă inte
rese de grup și conțin pre
vederi discriminatorii. De 
altfel, proprietatea este și 
tema unei campanii de 
strângere de semnături ini
țiată de către PNR, campa
nie menită să conducă la 

modificarea 
Constituției. 
Se cere ca 
proprieta
tea să nu 
fie doar 

garantată, ci ea să fie de
clarată inviolabilă și sacră. 
PNR consideră că adop
tarea în grabă a acestor legi, 
doar fiindcă așa impun in
stituții din afara țării, nu este 
benefică decât pentru o mi
noritate. Trebuie mult mai 
atent studiat efectul asupra 
bugetului, Ministerul Finan
țelor nefiind capabil să pre
zinte până la această dată o 
evaluare financiară a conse
cințelor despăgubirilor ce 
trebuie plătite. Experți ai 
opoziției au ajuns la con
cluzia că vor trebui plătiți 50 
de miliarde de dolari des
păgubiri, sumă înrobitoare 
pentru poporul român.

în chestiunea referitoare 

la retragerea dlui Viorel Ca
taramă de la conducerea 
partidului, președintele PNR 
Hunedoara, dl. Nicolae 
Jurca, a afirmat că proble
mele financiare pe care le 
are la firmă au fost cauza 
acestei retrageri. Dl. Cata
ramă a ajuns la concluzia că 
problemele sale personale 
nu trebuie să arunce o lu
mină nefavorabilă asupra 
partidului.și ca atare a consi
derat necesară renunțarea 
la funcția ocupată.

Andrei NISTOR

aer) la aerosolii atmosferici în 
această perioadă s-au obținut 
valori medii de 0,60 Bq/mp/zi și 
respectiv de 1,86 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal 
de la unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui au 
avut o valoare medie de 
1427,0 mg/l și o valoare ma
ximă înregistrată la data de 1 
septembrie '99 de 2616,0 mg/l.

Raportând valorile obținute 
la perioada anterioară, se con
stată o reducere a materiilor în 
suspensie pe râul Jiu cu 13,0 
mg/l pentru valoarea medie și o 
creștere a valorii maxime cu 
143,0 mg/l.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale Com
paniei Naționale Apele Ro
mâne a rezultat că pe luna 
iulie '99, din 594 km ape de 
suprafață care au fost ur
mărite calitativ, 472 km s-au 
încadrat în categoria I de 
calitate, 90 km în categoria a 
ll-a de calitate și 32 km s-au 
situat în afara categoriilor 
(sau degradați, respectiv 14 
km din râul Geoagiu și 18 km 
pentru râul Certej). Situația 
se datorează valorilor ridi
cate la metalele grele și 
anume pentru zinc și 
mangan.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Chemare la Tebea
9

Și anul acesta, ca în fiecare an de altfel, Partidul 
Unității Naționale Române dă întâlnire membrilor și 
simpatizanților săi, tuturor celor cu simțire românească, 
pentru duminică, 12 septembrie a.c, ora 9,00, la Țebea, 
în Țara Moților, spre a participa împreună la momentele 
de înaltă cinstire a memoriei Eroului Național Avram 
lancu. conducător al luptei pentru libertate, neatârnare și 
unitate a neamului românesc.

în zilele acestea, în care prioritățile pentru România 
sunt reconstrucția Țării și apărarea integrității statului 
național unitar român, idealurile pentru care a luptat 
Avram lancu și pilda sa sunt și rămân o necesară actu
alitate.

Cu pioșenie și profund respect să punem o floare și 
să îngenunchem împreună la mormântul său!

Prof. dr. ing. Valeriu TABĂRĂ, 
Președintele PUNR

EXPLOATAREA MINIERA ȚEBEA 
cu sediul în Brad, sir. Avram lancu. nr. 85, telefoane: 054/ 

651910. 054/ 651911, fax: 054/ 650871 
ORGANIZEAZĂ

in data de 20.09.1999, ora 10,00, analiza de 
ofertă in vederea achiziționării unui excavator 
Promex S 1202 sau 1203 in stare de funcționare.

Ofertele se depun la sediul unității până în data de 
17.09.1999, ora 14.

SUCURSALA JUDEȚEANĂ LOTERIA 
NAȚIONALĂ

scoate la CONCURS:
-1 POST FUNCȚIONAR COMERCIAL
-1 POST COLECTOR VALORI
Condiții de înscriere la concurs:
• domiciliul stabil în Deva •studii medii - liceu cu diplomă de 

bacalaureat •vârstă între 25-45 ani •vechime în funcții economice 
minimum 3 ani •fără antecedente penale •permis de conducere 
(numai pentru funcționar comercial) •pentru funcția colector 
valori, numai bărbați.

Dosarele cuprinzând cerere, curriculum vitae, copie diplomă de 
studii, copie cartc.de muncă, caz,ier,judiciar,.recomandare dc la 
ultimul loc dc muncă, adeverință că nu a produs pagube, vor fi 
depuse până la data dc.28.09.1999.

Concursul va avea loc în data dc 1.10.1999, la sediul Sucursalei.
Informații suplimentare și pentru bibliografic sc pot obține dc 

la sediul unității din Deva, str. O. Goga, nr. 13 - Biroul personal, 
telefoane 212396, 216627.

SC UZINEXPOllTIMPOllT SA 
selecționează pentru ASISTENȚĂ TEHNICĂ iN STRĂINĂTATE 

următoarele categorii de personal calificat ți cu o experiență de 
minimum 5 ani in domeniul fabricilor de ciment:

- 5 ingineri tehnologi:
- 3 ingineri și maiștri pentru întreținere instalații mecanice;
- 4 ingineri și maiștri pentru întreținere instalații electice:
- Z ingineri automatiști:
■ Z ingineri pentru construcții metalice:
-1 chimist;
-4 operatori cuptoare;
- Z operatori mori făină, ciment;
-1 operator carieră.
Cei interesați sunt rugați să transmită scrisoare de prezentare pe 

adresa UZINEXP0RTIMP0RT SA (S25), OP 63. CP Z04, București.

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 16 octombrie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul NOKIA 
5110 cu 69 USD". Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX*** !

■ Prima șl a doua lunâ |l numai pentru aarvlciile vocale. “ Fârt TVA, In limita «tocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. Exceptând telefonul NOKIA 5110

DEVA. Bd. DecabaJ, Bl. R. Parter
Tel. 054-222.999

EșCpERT
Zona conecftM to vWar

Teatrul de Revistă Deva 
organizează de la 1 octombrie 1999 următoarele CURSURI:

1. Dans clasic ■ pentru tineri între 15 ți 18 ani (cu posibilitatea angajării la 
terminarea cursurilor)

2. Dans modern
3. Dans clasic - Inițiere (copii între 7 și 11 ani)
4. Gimnastică aerobică
5. Gimnastică de întreținere (energetică, streching, yoga)
Cursurile vor avea loc in moderna sală de balet a teatrului, sub îndrumarea 

unui personal calificat.
Informații suplimentare la secretariatul teatrului, str. 1 Decembrie, nr. 15, 

sau la telefon 215344.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
“REMPES” SA DEVA

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr.5 
Scoate la LICITAȚIE, spre vânzare, în data de 
27.09.1999, ora 10, la sediul său, diferite

MIJLOACE FIXE.
în cazul când mijloacele fixe nu se adjudecă toate la 

această dată, se vor organiza licitații în flecare zl de luni, 
până la sfârșitul anului.

Lista mijloacelor fixe șl caietul de sarcini (dosarul de 
prezentare) se află la sediul SC REMPES SA, biroul mecano- 
energetic.

Informații suplimentare la telefon 221273/116,170.

SC SIDERMET Sfi CfiLflN 
cu sediul în Călan, str. rurnalistului, nr. 17A, 

reamintește celor interesați că organizează 
LICITAȚII pentru VÂNZAREA MIJLOACELOR 

FIXE disponibile în fiecare a treia zi de 
vineri a lunii.

Se propun pentru vânzare 304 mijloace fixe, 
din care: concasoare, ciururi, dozatoare, 
transportoare cu bandă staționare, 
alimentatoare, vagoane siderurgice, aparatură 
medicală, aparatură de laborator, mașini de 
ridicat și transportat, aparatură pentru birou, 
mașini de găurit, motocompresor, pompe, 
rezervoare etc.

Informații la telefon 730560 sau 730561, inte
rior 554, Biroul Mecano-Energetic.

MACON SA Deva
angajează 2 zidari

Doritorii sunt rugați să se prezinte la 
sediul MACON SA Deva, str. Sântutialm, nr. 1, 
până cel târziu in data de 16.09.1999.

Relații suplimentare la tel. 213930, 
213931, 212333, int. 116 sau 117.

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
“TRAIAN LALESCU” HUNEDOARA 

anunță scoaterea la CONCURS a unui post de 
MUNCITOR CALIFICAT.

Informații la sediul unității sau la tel. 717959.

cartc.de
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■ Ofer pentru închiriere aparta-
ment 3 camere, decomandate, COMEMORĂRI- 
pentru eleve, studente. Preț: Wfl

ANIVERSARI

• Pentru Simona și Eugen 
M. Sărbătoarea aceasta să vă 
aducă doar bucurii și împli
nirea tuturor dorințelor voastre. 
Cu drag Evi and Roman. Vă 
dorim casă de piatră. (2770)

• Vând tractor 445 V, înma
triculat șl plug Tel 624659, 
092/852092 (7219)

• Vând Opnl Record 2 O.E 
și Toyota Korola, rtefnma- 
triculate. 094/120706 sau 
622028 (6986).

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

mobilat - 300 DM/lună, nemo
bilat-200 DM/lună. Informații tel. 
058/731500, 627837 (7236)

• Caut de închiriat spațiu 
comercial în Deva, 20-40 mp 
sau apartament, garsonieră la 
parter pentru activitate comer
cială. Tel. 058/827855. (7243)

OFERTE DE
SERVICII

• Astăzi 12 septembrie, se 
împlinește un an de lacrimi 
și flori de la dispariția fulge
rătoare la numai 20 de ani a 
dragului nostru

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 1000 mp teren intra
vilan, zonă industrială. Tel. 
219346. (8111)

• Vând teren intravilan - 
șoseaua națională Sîntuhalm, 
peste drum de peco. Tel. 
715818, 092/469114. (6578)

• Vând pământ arabil, Bră- 
nișca. Informații familia Săbău 
Liviu, nr. 132. (7305)

• Vând casă de bani import, 
garnitură hol, frigider Arctic 
240 I. Tei. 215897. (7308)

• Vând societate comercială 
cu capital majorat. Tel. 211375. 
(7302)

• Societate comercială 
vinde set complet autogen. 
Relații Hunedoara, tel. 
711001. (6579)

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

• Vând spațiu comercial 
160 mp, Ilia, str. Libertății, bl. 
F 2, parter, plus curte și 
grădină 500 mp. Tel. 092/ 
211359, (7228)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, decoman
dat. Tel. 221021, 624767. 
(6995)

• Vând casă nouă arhi
tectură modernă, grădină și 
livadă 64 ari, gaz metan, în 
Deva. Informații la telefon 094/ 
879715 sau 217166. (7301)

• Vând casă mare, anexe 
gospodărești, posibilități gaz, 
poziție deosebită, 2 ha teren 
agricol, Rapoltu Mare, 233. 
Tel. 669291. (7250)

• Vând garsonieră confort I, 
îmbunătățiri. Tel. 218488, 092/ 
491986.

■ Vând, închiriez apartament 
4 camere. Tel. 092/712716, 
054/216483. (7000)

• Vând casă cu grădină și 
pomi, Bîrsău. Informații tel. 
214890

• Vând apartament două 
camere, etaj 3. Deva, str. Mine
rului. Tel. 211065. (7309)

• Vând apartament 2 ca
mere, Brad, str. General Milea, 
bl. C 9, et. 1. Tel. 056/323857. 
(3391)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, parter, 
balcon închis, boxă, garaj, ideal 
privatizare, zona împăratul 
Traian. Tel. 217164. (7313)

• Vând casă, două corpuri, 
Deva, V. Babeș, 22, apă, gaz, 
canalizare, plus anexe. Infor
mații la domiciliu. (7212)

• Vând casă, curte, grădină, 
șură, Bobâlna, nr. 180 (7076)

• Vând casă, 5 camere, în 
Brad, zonă centrală. Tel. 
651474 (7239)

• Vând Peugeot 309 D, 
1992, înmatriculat pe firmă. 
Informații 092/457192, 094/ 
554432, 212212 după ora 19. 
(7249)

• Vând Opel Record înscris 
persoană fizică, numere noi, 
motor defect. Tel. 672171. 
(6577)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1997, Orăștie, str. 
Oituz, nr. 20. Tel. 092/450979. 
(8293)

• Vând Dacia 1310 break, 
an fabricație 1995. Informații 
telefon 731460. (2253)

• Vând Dacia 1300, stare 
bună, preț 7000000 nego
ciabil. Tel. 650855. (3393)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 (OP)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, dulap 
frigorific, reducere 20 % și 
în rate. Sebeș, tel. 058/ 
733796, 094/558716,
Breaz. (8286)

• Termoprofil: cea mai bună 
ofertă pentru plafon suspen
dat, casetat, Donn, 16,5 DM/ 
mp, fără TVA, în Deva. Infor
mații tel. 625110, Orăștie, 
243557, mobil 092/740048 
(8288)

• Vând convenabil mașini 
cusut industriale. Deva, tel. 
213476, 626698 (7237)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere, lângă Uzo Balcan, 
îmbunătățit, cu casă în îm
prejurimile municipiului Deva. 
Tel. 624979. (7205)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu ultracen
tral, 60 mp, str. George Enescu, 
nr. 4, Hunedoara, 250 $ ne
gociabil. Tel. 094/560811, 
723724, 740645. (6574)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră, zona George 
Enescu, plata anticipat pe 6 
luni. Tel. 216590, după ora 
19. (7654)

• Ofer spre închiriere apar
tament două camere mobilat. 
Tel. 216399. (7306)

• închiriem cort pentru nunți 
-400 persoane, acoperit tablă, 
închidere laterală, prelată, 
mese și scaune. Tel. 730295, 
730596, 731494. (6996)

Tragerea Super 
Loto 

“5/40” din 9.09.1999
35-5-4-21-36 40

Fond de câștiguri: 
tfrM5KI®1.215 lei 
Tragerea “Expres” 

din 9.09.1999

23-32-28-30-33-6
Fond de câștiguri:

141.646.270 Iei

• Persoană tânără, energică 
caut gazdă contra îngrijire 
familie sau persoană în vârstă. 
Tel. 213514 (6999)

• Angajăm agenți comer
ciali. Deva, str. Ulpia, nr. 15, 
orele 8,30 - 16,30. (7241)

• Angajez menajeră la do
miciliu, program permanent, 
fără obligații, ofer 1,5 milioane 
lunar. Tel. 218613. (7862)

• Meditații Ib. engleză pre
școlari și școlari mici. Tel. 
216922, după ora 20._____

• Pregătesc psihologie, 
filozofie, sociologie (și cu 
sinteze). Tel. 234193. (7311)

• AGENȚIE selecționează
și înscrie personal calificat în 
construcții civile. OFERTĂ, 
locuri de muncă în străină
tate. Tel. 094/316346, 094/ 
360321. (6894)___________

• Efectuez transport marfă,
10 tone, camion acoperit. Tarif 
rezonabil, tel. 224754, 092/ 
341439 (6982).____________

• S C. Promod SRL Cluj 
anunță deschiderea în Deva 
str. Braniștei, nr. 7, (lângă 
stadion) a celui mai mare 
depozit en gros din zonă - 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
sortată second hand, colec
tare originală import Ger- 
mania. Tel. 215250. (6543)

• îmbrăcăminte, încălță
minte - second hand de 
sezon și la cele mai mici 
prețuri, numai ta magazinul 
“Imperial Midona", str. Horea, 
nr. 5 (lângă librărie). Orar 9 - 
17 zilnic. (6587)

OVIDIU HITICAȘ
“Plecata-i supărat din astă 

lume,/Fără a spune un cu
vânt,/Lăsând în urmă dor și 
jale,/Un nume drag și un trist 
mormânt." Vei rămâne veșnic 
viu în inimile noastre. Mama, 
surorile, fratele Neluțu, cum- 
nații și nepoții. Dormi în pace 
suflet blând! (7254)

• Soția Maria, copiii Nico- 
lae, Ion, Mariana și Rozica, 
nepoții Răzvan, Sergiu, Irina 
și Dragoș cu adâncă durere 
anunță împlinirea a 3 ani de 
la trecerea în neființă la 
numai 69 ani a dragului lor 

pit. adj. I0AN MORAR
Dumnezeu să-i odihneas

că sufletul bun așa după cum 
a înțeles să-și trăiască și 
viața! (7310)

PIERDERI

• S.C. Alim Trans Impex 
SRL Brad declară nulă fila 
CEC seria D 00000512993. 
(3392)

• Pierdut certificat de înma
triculare nr. J 20/798/1991 al 
S.C. lonescu Radu - Onix SNC 
Deva. Se declară nul. (6987)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Gățălan Robert. îl 
declar nul. (6996)

• Fiica cu soțul și copiii 
anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață a scum
pului lor tată, socru, bunic și 
străbunic

CAROL GYORKSI
tipograf pensionar de 88 ani. 
Corpul neînsuflețit e depus 
la Capela romano-catolică. 
înmormântarea - sâmbătă, 
11 septembrie. Dumnezeu 
să-l odihnească! (7307)

• Familia lacobescu Daniel 
și Geta anunță cu durere în 
suflet plecarea dintre noi la 74 
ani a celui care a fost

ing. LIVIUS CHIOREAN
înmormântarea va avea 

loc la Cimitirul Ortodox Călu- 
găreni, în data de 11. 09. 
1999, ora 13. Nu te vom uita 
niciodată! (7255)

Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara - Deva angajează prin 

CONCURS
ANALIST PROGRAMATOR

CONDIȚII: studii superioare
SALARIZAREA conform prevederilor Legii nr. 50/ 1996, 

modificată și completată prin Legea nr. 104/ 1999.
Cererile se depun până la data de 17 septembrie 1999 la 

sediul din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 25, iar concursul (exa
menul) va avea loc în data de 28 septembrie 1999 la Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Alba lulia.

y Vi se oferă avantajos pentru orice tip 
\'V/ de motor din țară sau din import:

v' reparații bloc motor;
* reparații radiator și instalații de răcire; 
verificare și reparații la instalația electrică

Căutați-ne cu încredere la SC Agroservice Deva, str 
Depozitelor, nr. IO, telefoane 224785 și 222195.

i

SC Coratrans SA Ceva 
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 118, ANGAJEAZĂ 

SECRETAR - DACTILOGRAF
CONDIȚII:
- cursuri de secretarlat-informatizat, tehnică de secre

tariat, tehnici de comunicare, corespondență comercială șl 
administrativă, reguli de protocol, dactilografiere acte.

- recomandabil să cunoască o limbă de circulație 
Internațional? șl limba maghiară (scris șl citit).

Interviul va avea loc la data de 08.10.1999, ora 10, la 
sediul firmei. Cererile vor fl depuse la compartimentul 
resurse umane.

Informații la telefoane 212160; 212161.

S.C. FRAȚII OPREAN 
COM S.R.L.

Deva, str. N. Bălcescu, bl,34, parter

^RULMENȚI toată gama URB 
și repere import

^CURELE TRAPEZOID ALE
J FARTEC și BOSCH

Ș SCULE, UNELTE și DISPOZITIVE IUS 
^COLIERE OETIKER

DEVA SERVICII PAGING
Bd. Decebal, bl. P, Parter, Tel. 54 212 726

Săptămâni speciale pentru tine
e ^«npul pentru McDonald 5

Gratuit
băutura răcoritoare

din fiecare meniu McDonald's
Oferta este valabili In perioada 26 Iulie - 19 septembrie I999.
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(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1) La mormântul

hotărâre de guvern și că este 
avizată de Oficiul Concurenței 
din București, ea reprezentând 
inflația pe lunile aprilie și mai. în 
aceste condiții, majorarea 
prețurilor biletelor nu presupune 
- cum ar fi fost normal - și o 
îmbunătățire a condițiilor de 
transport în comun. Ba mai mult, 
ea nici nu reușește să acopere 
pierderile SC Devatrans (circa 
4 milioane lei/ zi), astfel că 
societatea este obligată să 
reducă și mai mult programul de 
circulație pe unele trasee (în 
special la sate).”

Ce cred devenii și locuitorii 
satelor din jurul Devei, care fac 
naveta la oraș, despre această 
nouă scumpire și despre 
condițiile în care se circulă în 
mijloacele de transport în comun, 
am încercat să aflăm solicitând 
opinia mai multor călători întâlniți 
în autobuzele SC Devatrans.

Ștefan Marcu (pensionar): 
“Bineînțeles că am o părere 
foarte proastă despre faptul că 
s-a hotărât din nou scumpirea 
biletelor de călătorie. Această 
măsură ne afectează în mod

(Urmare din pag. 1)

și numărul acestor unități 
constructoare a crescut, că 
adesea unele licitații sunt trucate, 
că se urmăresc nu rareori 
interese de grup sau politice.

- Eu nu mă plâng din aceste 
puncte de vedere, relevă cu 
sinceritate și modestie dl Marius 
Mitrofan. Concurența este 
normală, dacă este loială, iar de 
lucru este pentru toată lumea. Cât 
privește anumite interese, eu 
cred că politica cea mai 
sănătoasă este aceea a lucrului 
bine făcut, a conlucrării și 
înțelegerii între oameni, între 
parteneri, dar și între concurenți. 
In ultima vreme noi n-am prea 
prins lucrări în județ, decât în 
Simeria, unde am reparat și 
modernizat mai multe străzi, în 
baza unei bune colaborări cu 
fostul și cu actualul primar. în 
schimb am lucrat mult în Alba lulia, 
în Cugir, în Sebeș, la Săvârșin. 
Știm că autoritățile Devei nu ne 
pot oferi la toți lucrări aici. însă 
noi mai așteptăm încă măcar o 
lucrare în Deva. Să dovedim ce 
știm și ce putem. Mai ales că 
lucrăm și ieftin.

“La vârsta tinereții 
spirituale”

(Urmare din pag. 1)

inventarul 
viselor, 

durerilor,

“Ajuns la vârsta 
tinereții spiritului (...), 
făcându-și 
“speranțelor, 
amăgirilor, 
voluptăților” și clădindu-și 
din ele chipul și sufletul - 
menționa loan Urdă 
invocându-1 pe scriitor -, 
Eugen Evu a văzut pe 
adolescentul cu nebunia 
divină a poeziei și muzicii 
care bătea la porțile 
debutului literar, (...) l-a 
văzut și pe omul de cultură 
zbătându-se în permanență 
să scoată 
oamenilor 
Hunedoara
decât oțel, (...) cizelând cu 
măiestrie la casa de cultură 
talente, (...) l-a revăzut și pe 
omul lovit, denigrat și 
scuipat pe nedrept, dar și 

| greșelile inerente vieții 
V ________________

din mințile 
ideea că 

nu produce

Oamenii s-au 
resemnat in fața 

scumpirilor

"V

direct, căci la pensiile noastre 
mid, pe care trebuie să le împărțim 
pentru o mulțime de cheltuieli, 
câteva sute de lei înseamnă 
destul de mult. Și pentru că sunt 
bătrân și bolnav nici nu pot să 
merg pe jos...”

Elena Panaite (casnică): 
“Toate sunt scumpe și nimic nu 
se mai ieftinește. Deși nu circul 
mult cu autobuzul, nu mi se pare 
deloc justificată mărirea prețului 
unui bilet de călătorie. Salariile 
sunt așa de mid că abia ne ajung 
de pe o zi pe alta. în cazul în care 
întâmplător se măresc salariile, 
nu se observă prea mult la 
bugetul familiei tocmai din cauza 
acestor scumpiri care ne dau 
mare bătaie de cap.”

Maria Muntean (muncitoare): 
“Nu prea circul eu foarte mult cu 
autobuzul, deci nu pot spune că 
această majorare a prețului 
biletelor mă afectează atât de 
mult. Dar cu atâtea scumpiri ce

Unitate
Filiala Deva a SCCCF 

București este acoperită cu 
lucrări pe acest an. Societatea- 
mamă care și-a adjudecat în 
acest an șapte licitații de 
reabilitare a unor drumuri 
naționale, finanțate de organisme 
internaționale, deținând din acest 
punct de vedere locul întâi pe 
țară, a câștigat de curând o altă 
importantă licitație, la concurență 
cu 10 firme străine, pentru 
modernizarea DN Miercurea 
Sibiului - Veștem. Lucrarea este 
susținută cu fonduri neram
bursabile prin Programul PHARE, 
un apreciabil volum de lucrări 
fiindu-i repartizat Filialei Deva, 
care va începe foarte curând 
desfășurarea de forțe în zonă. 
De asemenea, acționează la 
finalizarea unui drum de 
exploatare la Zlatna și deosebit 
de îmbucurător este, după cum 
aprecia dl Marius Mitrofan, 
adjudecarea licitației pentru 
reparația capitală a bulevardului 
Victoriei din municipiul Alba lulia. 
Lucrarea, însumând nu mai puțin

oricărui om, s-a văzut și 
judecat cu balanțe 
strâmbe de minți bolnave, 
dar în contextul celor 55 
de ani de viață și-a dat 
seama că Dumnezeu, cel 
care i-a dat harul și 
blestemul poeziei, i-a 
călăuzit viața pe asemenea 
cărări încât să-și poată 
împlini menirea”.

Scriitorul și-a
întâmpinat cel de-al 55- 
lea an de viață cu un nou 
volum de versuri - 
“Grădinile semantice” 
(apărut la Editura 
“Emia”), pentru care, 
foarte recent, în cadrul 
Salonului international 
de poezie desfășurat la 
Oradea sub genericul 
“Poezie și libertate.- o 
religie pentru mileniul 
III”, Eugen Evu a primit 
Premiul de merit. 

să mai spunem? Trebuie să ne 
rostuim cu mare grijă salariile, 
pentru a nu trăi din bani 
împrumutați. Scumpirile ne 
mănâncă zilele".

Steliana Maris (elevă): 
“Condițiile de care beneficiază 
călătorul lasă de dorit și nu 
sunt cele care ar trebui să fie 
pentru ca prețul unui bilet să 
nu mi se pară atât de mare. Eu 
pot să merg și pe jos la școală, 
dar atunci când sunt nevoită 
să merg cu autobuzul rămân 
cu mai puțini bani de buzunar.”

Așadar, având o atât de 
îndelungată și tristă experiență 
în materie de scumpiri, oamenii 
nu le primesc cu înțelegere, dar 
neavând ce face se 
resemnează. Vestea despre o 
nouă scumpire îi determină să 
se gândească la cum să 
chibzuiască mai bine banii, la 
cum să strângă mai mult 
cureaua.

y

de 20 de miliarde de lei, va începe 
încă în cursul acestei luni.

- în domeniul construcțiilor 
și modernizărilor de drumuri și 
poduri, feroviare și 
aeroportuare, al reabilitărilor de 
străzi în orașe, s-a făcut mult în 
ultima vreme și este încă foarte 
mult de făcut, considera dl di
rector Marius Mitrofan. Aici 
activitatea nu va înceta vreodată. 
Deci vom avea de lucru. Poate 
nu ca în 1997, când am acționat 
cu peste 700 de oameni la 
tronsonul Deva-Sebeș și am 
încheiat anul cu o realizare de 
60 de miliarde de lei, acum cele 
două cifre fiind cam de 10 ori 
mai mici la nivelul activității 
noastre globale, însă avem 
speranța că se va mai completa 
și Fondul Special al Drumurilor, 
de la care, în acest an, 
societatea noastră nu a primit 
nici un leu, că se vor mai mișca 
lucrurile în țară. Noi suntem 
pregătiți să onorăm orice 
solicitare. Inclusiv în Deva. Sau 
mai ales în Deva.

VREMEA
Vremea va fi predo

minant frumoasă. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vân
tul va sufla slab la moderat 
din sector nord-estic. 
Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între 22 și 27 
grade, Iar minimele între 9 
și 14 grade Celsius. 
(Andrei lursicsin)

Drama numelui de miner trăită de disponibilizații 
Văii Jiului aflati în greva foamei

în urmă cu 2 săptămâni 
58 de persoane (femei, 
bărbați, pensionari, tineri) 
au declanșat ultima formă 
de protest și cea mai 
disperată Greva foamei 
încercând să atragă atenția 
țării despre viața de mizerie 
în care se trăiește în Valea 
Jiului. Acești oameni 
încearcă să atragă atenția că 
Valea Jiului își trăiește 
propria agonie, iar 
disponibilizații își trăiesc 
drama numelui de 
strânși în fața 
Minerul 
Vulcan.

Miner. 
Statuii 

din fața PTTR

chemare, reculegere. Numai 
acolo trilurile fluierului de 
cireș furișează în suflete când 
jale mocnită de recviem, când 
accente grave ale unui marș ale 
cărui acorduri au animat mii 
de piepturi de lăncieri, acum 
150 de ani. In Țara Moților 
dangătele de clopot învăluie 
zările, căpătând tonalitate de 
odă, slăvind eroul în 
impunătorul templu al naturii.

Personalitate complexă, 
strălucită chintesență a 
aspirațiilor unui neam oprimat, 
lancu reprezenta însăși ființa 
unui popor în ipostazele unor 
mari deveniri: iobagul, 
cărturarul, ideologul și 
luptătorul revoluționar, strategul 
și martirul. Dinamizat și cucerit 
de ideile liberale ale 
revoluționarilor pașoptiști 
occidentali, tânărul avocat moț 
denunță samavolnicia 
nemeșimii, crunta iobăgie, 
nerecunoașterea naționalității 
române și mai ales decizia 
unilaterală de unire a 
Transilvaniei cu Ungaria. 
Depășind cu numai 4 ani ca 
vârstă pe Alexandru cel Mare, 
el se situa în fruntea unei oștiri 
- organizate după model roman: 
prefecți, tribuni, centurioni și 
decurioni, denumită “Auraria 
gemina ” - obținând victorii de 
legendă la Abrud, Corna, Buceș 
și Fântânele asupra unor armate 
invadatoare de 10 ori mai mari 
și mai înzestrate.

înăbușirea brutală a 
revoluției transilvănene prin 
alianța austro-rusă dezamăgește 
cumplit pe Craiul Munților, 
convingâpdu-l că împăratul l- 
a mințit, că lupta și jertfele 
lăncierilor săi au fost zadarnice.

Sfidarea curții imperiale 
vieneze, refuzul unei înalte 
medalii împărătești, evitarea 
întâlnirii cu împăratul ce vizita

(Urmare din pag. 1)

adevărat dezastru. Mili
oanele de hectare nelu
crate anual din cauza lipsei 
de dotare și imposibili
tăților de ordin financiar ale 
proprietarilor, mulți trăitori 
la orașe ne arată clar unde 
duce o politică agricolă 
demagogică, nerealistă. în 
loc să aducă aport valutar 
pentru țară, agricultura 
noastră a ajuns în situația 
de a asigura hrana doar 
pentru o parte din 
populație, la unele produse 
alimentare importurile 
ocupând 70-80 la sută din 
consumul populației. Cât 
de pregătită este agri
cultura noastră să facă față 

^cerințelor economiei de

r
în disperarea lor, 

greviștii foamei din Vulcan 
au încercat pe toate căile să 
ia legătura cu primul 
ministru al României și în 
momentul în care au reușit 
domnia sa le-a răspuns că 
nu știe nimic despre ei și 
mai mult le-a promis că va 
trimite o delegație 
guvernamentală în orașul 
Vulcan pentru a afla care 
sunt problemele gre
viștilor.

Rămâne de văzut dacă 
această promisiune va fi 
materializată.

în urmă cu 3 zhe liderii 
greviștilor au solicitat

lancului
Transilvania, deprimarea 
sufletească și ruina fizică și 
peregrinările fără țel au 
constituit tot atâtea argumente 
pentru etichetarea lui ca alienat. 
Unei personalități ca lancu nu 
i se puteau aplica sancțiuni ca 
aplicarea coroanei înroșite, 
decapitarea sau sfârtecarea cu 
roata; el trebuia compromis în 
chip perfid, jertfit, martirizat. 
Martiriul a durat mai bine de 
20 de ani și în ciuda sentinței 
imperiale moții l-au ocrotit cu 
drag și prețuire în casele lor, 
ajutându-l să-și uite durerea. 
Relatez o singură întâmplare ce 
infirmă sentința împărătească.

Aflat în casa avocatului T. 
Pop din Baia de Criș - unde 
trăgea adesea - lancu, fără ă-și 
dezvălui identitatea, lua cina 
cu gazda, în prezența unui 
ofițer german ce-și exprimase 
dorința de-a gusta mămăliga 
moțească. Taifasul a fost 
plăcut, antrenant, în limba 
germană, lancu fiind un in
terlocutor activ. Soția ofițerului 
le povestea la un moment dat 
ce spaimă a tras în cursul zilei 
când a auzit că-n oraș a intrat 
nebunul lancu (“der narre 
lancu ”). întrebată de avocat ce- 
ar face dacă s-ar afla în față cu 
lancu, ea s-a arătat îngrozită. 
După puțin timp, lancu s-a 
ridicat și spunând “Mă 
recomand A. lancu!" A plecat 
fără a mai spune ceva. Soția 
ofițerului, uluită și vădit 
rușinată, a protestat 
neadmițând că un domn cult, 
instruit și manierat ca el ar fi 
pututfi lancu, pentru ca a doua 
zi să se convingă de adevăr.

Ceremonialul înmor
mântării lui lancu din 13 sept.

vreme de
piață se vede deci cu 
limpezime.

Că există încă multe 
divergențe între politicieni 
privind retrocedarea pă
mântului, pădurilor și 
caselor naționalizate și 
imobilelor, ne-o dovedește 
și faptul că, dacă pentru 
pământ și păduri se 
continuă dezbaterile în 
Senat, urmează ca asupra 
retrocedării caselor să se 
amâne discuțiile, până ce se 
“cristalizează” niște 
probleme aflate în diver
gență. Controversele vi- 
zează în esență cuantumul

Primăriei orașului Vulcan 
aprobarea în vederea 
desfășurării unui miting de 
protest pentru ziua de 
10.09.99, ora 12, în orașul 
Vulcan, cerere care a fost 
aprobată de Primăria 
Vulcan, dar se pare că unii 
se mai folosesc încă de 
dictonul „Divide et impera” 
adică „Dezbină și condu” și 
același lucru încearcă să-l 
aplice și în cazul acestor 
năpăstuiți ai soartei din 
Valea Jiului, lipind în cursul 
nopții de 9-10 septembrie 
'99 pe toate magazinele și 
stâlpii din orașul Vulcan 
manifeste prin care

1872 la Țebea - săvârșit de 
un sobor de 36 de preoți și 
circa 10.000 de moți, în 
frunte cu prefecții și tribunii 
de odinioară - constituie 
dovada înaltei prețuiri și 
venerații a contemporanilor 
pentru eroul lor martir. Plata 
cheltuielilor de spitalizare 
și înmormântare a fost 
făcută de doi tineri moți ce 
n-au vrut să-și dezvăluie 
identitatea.

Până nu de mult în satele 
de munte femei mai 
vârstnice, în ajun de iarnă, 
duceau în adâncul pădurilor 
de brad coșuri cu merinde și 
băutură, tutun, amnar și 
iască, precum și ceva haine 
de lână, pe care le așezau în 
locuri de taină pentru un 
crai pribeag, rătăcitor prin 
munți. In casele moților 
chipul luminos al Craiului 
Munților - așa cum l-a 
eternizat pictorul Barbu 
lscovescu - se află la loc de 
cinste alături de cel al lui 
Crist.

La sfârșit de secol și 
mileniu, împletind istoria cu 
legenda, duhul lancului 
colindă slobod din Câmpeni 
și Abrud la Turda și Cluj, din 
Vidra la Hălmagi, Baia de 
Criș și Brad, insuflând 
încredere și optimism.

La început de toamnă, la 
Pantheonul din Țebea, 
lângă mormântul Craiului 
neîncoronat, aducem 
prinosul nostru de venerație, 
ofrandă de recunoștință 
pioasă.

“Dormi etern în pace, 
eroulemare!"

gâlceava
despăgubirilor acolo unde 
proprietățile nu se pot 
restitui în natură, ceea ce 
necesită, firește, o 
inventariere clară asupra 
volumului privațiunilor la 
care va fi supus poporul.

Gâlceava politicienilor 
va continua deci, șansele 
pentru a adopta legile 
privind proprietatea 
amânându-se deocam
dată. Există însă și păreri 
după care asumarea 
răspunderii guverna
mentale în actuala situație 
ar fi formula cea mai 
bună. *

cheamă și minerii activi la 
mitingul ce urmează să 
se desfășoare în cursul 
zilei de vineri.

Liderii greviștilor din 
Vulcan - Rostas Valentin, 
Niță Marin si Mocanu 
Constantin - ne-au 
declarat că: „Greviștii din 
orașul Vulcan se dezic 
de ceea ce scrie în 
manifest și nu suntem 
de acord cu o eventuală 
solidaritate cu minerii 
activi, deoarece noi vrem 
locuri de muncă și nu să 
apărăm locurile de 
muncă ale altora.”

Mihaela FĂGAȘ


