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Reconstrucția economică și reînnoirea 
Europei de sud-est după conflictul din Kosovo

Pentru ansamblul țărilor 
din Europa de sud-est 
conflictele din Iugoslavia au 
reprezentat un șoc exterior 
de o puternică amploare, iar 
perturbațiile economice 
majore ce aveau să se 
producă au constituit o 
agravantă după debutul în 
1989 a tranziției economice 
în aceste țări.

împărtășesc opinia rapor
torilor noștri, domnilor Kirilov

și Obuljen, cărora doresc să 
le mulțumesc pentru munca 
depusă și mai ales pentru 
obiectivitatea analizei că; în 
prezent, pentru țările din 
regiune există pericolul unei 
destabilizări economice de 
mari proporții.

Acest lucru îl resimte 
puternic și țara mea - 
România. Astfel, potrivit unor 
date publicate de Banca 
Mondială în ultimul număr al

revistei “Tranziție"-în articolul 
cu titlul “Kosovo - costul 
războiului și al păcii" se arată 
că țările balcanice au suferit 
pierderi economice de 
aproximativ 8 miliarde dolari.

După Iugoslavia și 
Macedonia, România ocupă 
un nedorit loc trei: pierderi 
totale economice de cca. 980 
milioane dolari, ceea ce 
reprezintă până în prezent 
un minim de 2,2 % al

produsului intern brut.
De altfel în Raport se 

arată în mod corect faptul 
că pentru acest an 
scăderea PIB în România, 
datorită efectelor cumula
tive ale embargoului, ale 
blocării traficului fluvial pe 
Dunăre, dificultății resta
bilirii comunicațiilor rutiere 
și feroviare cu țările din
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Marfa de lux, buzunare goale
Este o plăcere să intri în 

magazine cochete, abun
dent aprovizionate, să fii 
întâmpinat cu zâmbet și 
solicitudine, să ți se 
mulțumească de vizită chiar 
dacă nu ai cumpărat nimic, 
să porți în urechi ecoul „Mai 
poftiți pe la noi!” Este și cazul 
unității de confecții- 
încălțăminte ,,Lux”, din 
centrul municipiului Deva, 
circumscris SC Comimpex 
A.M. SRL Deva, al cărei ad
ministrator unic este dna 
Adriana Munian, lucrătoare 
cu peste trei decenii la activ 
în comerț. A cumpărat 
spațiul de la RAGCL, în anul 
1997, după îndelungi 
amânări și majorări de preț, 
ajutându-se de un împrumut 
de la stat, și a pornit, ca mulți

alții, pe drumul economiei 
de piață.

Stăm de vorbă în 
elegantul magazin cu 
„computerul” său, dl Victor 
Munian, soțul patroanei, care 
de o viață 
întoarce ci
frele pe 
toate păr
țile, într-o
desăvârșită ordine și 
minuțiozitate. Depănăm 
amintiri din Valea Jiului de 
acum 25-30 de ani, vorbim 
despre cunoștințe comune, 
despre întâmplări și 
metamorfoze, despre 
vremurile de ieri și de azi.

- în 1958 eram contabil 
șef la Combinatul de 
Producție Forestieră al 
Cooperației de Consum

Hunedoara, cu sediul în 
Petroșani, rememorează dl 
Victor Munian. Apoi am trecut 
la Oficiul Național de Turism 
-Agenția Petroșani. în 1960 
am fost adus la Deva, la 

întreprinderea 
Regională 
de Exploa
tare a Baze
lor Turistice

și din 1970 m-am transferat 
la întreprinderea Forestieră 
de Exploatare și Transport 
Deva. De aici m-am 
pensionat, în 1991, pe caz de 
boală. Acum sunt contabil la 
firma soției. îi prestez servicii.

- E greu, die Victor 
Munian, în comerț?

- Azi e greu peste tot. Iar 
în comerț e tragedie. Mai ales 
în comerțul acesta cu articole

de îmbrăcăminte, încălță
minte, de alte utilități. Cum 
se poate vedea, magazinul 
e frumos, avem marfă 
multă, bună, frumoasă, de- 
a dreptul de lux, dar...

- Nu se mai îmbracă 
lumea elegant? Preferă 
marfa ieftină, uzată, venită 
de afară?

- N-aș zice. Mulți 
oameni - bărbați, femei, 
tineri, copii - încă se 
îmbracă și încalță modern. 
Noi avem deja o clientelă 
formată, dar în general 
lumea e săracă, are bani 
puțini și în primul rând îi dă 
pe mâncare, pe serviciile 
sociale. Nu vedeți cum se

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2) \

Către pensionarii din
Deva și Jur!

Având în vedere că Guvernul României, 
Parlamentul și chiar Președinția ne-au dat până 
acum doar promisiuni și creșteri de prețuri la 
alimente, energie și medicamente, nivelul de 
trai al pensionarilor se înrăutățește zi de zi. în 
aceste condiții Partidul Pensionarilor din 
România - Organizația municipală Deva invită 

^pe toți pensionarii din Deva și localitățile

limitrofe precum și pe cei din județ să ia parte la 
mitingul pensionarilor ce va avea loc în ziua de 
28.09.1999, la ora 10, în fața Casei de Cultură a 
municipiului Deva.

Comitetul de organizare 
Organizația municipală a Partidului 

Pensionarilor Deva

• - Domnule, dacă 
nu vă place mâncarea, 
spune ospătarul, cel 
puțin nu o mai molfăiți 
atâta. Cine o va mai 
accepta așa?

Banca Internațională a 

Religiilor SA -Sucursala Deva
anunță că, începând cu data de 27 septembrie 1999, 

devin operaționale agențiile sale din orașele:

Hațeg - str. T. Vladlmirescu, b. SI, parter; 
Brad - str. Republicii, bl. 6, parter;
Orăstie - Bd. Eroilor, bl. C2, parter

Programul de lucru cu publicul este: 
Luni-vlneri: 8-16
Sâmbătă: 8-12

Consiliul Județean Hunedoara
CONVOCARE

în temeiul art. 65, alin. 2 și 3 din Legea nr. 69/1991, 
privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință 
extraordinară, la sediul acestuia, pentru data de 30 
septembrie 1999, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Serviciului Public de Protecție a Plantelor 
din subordinea Consiliului județean Hunedoara;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
denumirii de “Școala Generală Teodora Lucaciu”,Școlii 
generale nr. 1 din orașul Vulcan - județul Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei 
pentru stabilirea și evaluarea terenurilor din patrimoniul 
Societății Comerciale cu capital de stat “Fabrica Zarand” 
SA Brad, județul Hunedoara;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenței Comisiei pentru stabilirea și evaluarea 
terenurilor din patrimoniul Societății Comerciale cu capi
tal de stat “Transilvania” SA Deva, aprobată prin 
Hotărârea nr. 71/1999 a Consiliului județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei și Regulamentului de Organizare și 
Funcționare pentru personalul din aparatul propriu al 
Consiliului județean Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea 
președintelui Consiliului județean să accepte donațiile 
și sponsorizările pentru instituțiile și serviciile publice a 
căror finanțare se asigură din bugetul județului 
Hunedoara.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

Și daca nimic 
nu e...

ne

sunt două fe
luri de corup
ții: una la nivel 
macro, adică 
pentru cei

După 1989, toate 
lucrurile au luat-o 
la vale. Nimic nu mai avem 

sfânt în această viață pe care 
unii o aseamănă cu o scară 
de coteț de găini. 
Superficialitatea- domină, 
generată de o democrație 
prost înțeleasă. Dacă în 
țările civilizate, în 
democrațiile consolidate 
domnește dictatura legii, la 
noi, în Orient, dictează 
anarhia, bunul plac și lipsa 
bunului simț și, ceea ce este 
mai dureros - corupția. 
Președintele Emil Constan- 
tinescu 
spu

mari, ce face atingere la 
crima organizată, cu care se 
luptă Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării și o alta - 
corupția cea de toate zilele - 
cu care se luptă din greu 
marea majoritate a 
populației, pentru că la 
primul fel, cei mulți privesc 
neputincioși și uneori chiar 
indiferenți, întrucât ceea ce- 
i macină este mita de 
fiecare zi, care-i sleiește Ia 
buzunare și de puteri pe cei 
mai mulți. în 1877, când se 
aprindea focul războiului de 
independență două cunos
cute personaje discutau cu 
îngrijorare:

- De unde vom lua banii

Familia Viorel Georgesc din Bunila, având două vaci și 
patru cai, își depozitează furajele pentru la iarnă.

Foto: Traian MÂNU
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pentru a înzestra armata, I- 
a întrebat pe Mihail Kogăl- 
niceanu regele Carol I?

- De Ia cei care n-au, ar 
fi răspuns ministrul de 
externe!

Astăzi se pun taxe peste 
taxe, impozite, sporesc 
accizele tot la cei care nu 
au sau se străduiesc să 
reziste într-o economie 
câinească, cedând statului 
cheltuitor anapoda bani ce 
înseamnă peste 50 la sută 
din bugetul României, 
adică tot beneficiul lor. 
Așa, întreprinderile mici și 

mijlocii - mo
torul socie
tății de ori
unde - își 
închid treptat 
porțile, lăsând 
locul “energo-

fagelor” după care trăiesc 
“tunarii” tranziției, 
miliardarii de carton. Ne 
întrebăm, dacă numărul 
agenților economici profi
tabili scade și, în aceeași 
măsură, scade numărul 
salariaților, de unde oare 
acest stat de carton va mai 
încasa impozite pentru a 
oferi posibilitatea miniș
trilor și parlamentarilor 
săi să se joace de-a 
bugetul, să se lupte an de 
an pentru “rectificarea” 
acestui buget al sărăciei?!

Minei BODEA
(Continuare în pag. 2)

SB WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA dobânzi atractive 

IA DEPOZITELE IN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
k 64,49%/an
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scumpesc fără încetare și 
energia electrică, și 
telefoanele, și benzina, și 
gazul metan, și medica
mentele, și alimentele...

- Cum vă asigurați 
marfa?

- Cu mijloacele proprii și 
cu ale furnizorilor, cu trenul, 
cum putem. Soția și fiul 
nostru sunt toată ziua pe 
drumuri pentru aprovizio
nare, rezolvă problemele cu 
furnizorii, cu clienții, cu 
băncile, cele două tinere 
vânzătoare se comportă 
drăguț cu cumpărătorii, însă 
când eu introduc în

(Urmare din pag. 1)

Mai nou, elevii dau și ei 
un ultimatum. Ne întrebăm, 
cui? “Realiștii” nu vor ca 
Bacalaureatul să mai 
conțină examenul la 
matematică. După ce la 
concursurile de admitere în 
liceu, elevi și părinți, o bună 
parte dintre ei, se chinuie, 
amenință, fac grevă, doar- 
doar vor intra la o școală 
superioară pentru că materie 
nu știu, odată văzuți cu sacii 
n căruță, ei, doritorii de 
diplome, scot capul, fac din 
nou greve, să nu mai dea

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara >
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 23.09.1999

agent comercial 513
agent de asigurare 35
agent imobiliar (broker 
imobiliar) 6
agent reclamă publicitară 6
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriuiuil 
asistent medical generalist 1 
barman 4
brutar 16
bucătar 6
casier 1
confecționer tricotaje 
după comandă 10
confecționer - asamblor 
articole din textile 83
consilier juridic 1
contabil șef 1
croitor 10
croitor-confecționer 
îmbrăcăminte după comandă 9

' Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană 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, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, intre orele 8.00 -12.30
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Ce trebuie știut în legătură cu aparatele de marcat
în vederea clarificării unor 

aspecte legate de aplicarea 
prevederilor OUG nr. 28/1999 
privind obligația agenților 
economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale 
așa cum se prevede prin HG nr. 
477/ 1999 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru 
aplicarea OUG nr. 28/1999 și 
prin OUGnr. 128/1999, DGFP 
- CFS Hunedoara - Deva va 
înștiința în continuare care sunt 
etapele pe care trebuie să le 
parcurgă agenții economici de 
la achiziționarea aparatelor de 
marcat electronice fiscale și 
până la punerea în funcțiune a 
acestora.

în primul rând trebuie 
menționat faptul că sunt obligați 
să utilizeze case de marcat 
electronice fiscale, conform art. 
1 alin. (1) din OUG nr. 28/1999, 
toți agenții economici care 
efectuează livrări de bunuri sau 
prestări de servicii direct către 
populație, pentru care emiterea 
de facturi nu este obligatorie. 
Obligația agenților economici

Marfa
computerul cu care m-a 
născut mama și în acest cal
culator modern toate datele 
și cifrele de afaceri constat 
că nu rămâne mai nimic 
pentru punga firmei. Totul se 
duce pe credite, dobânzi, 
marfă, impozite, taxe, pe 
celelalte cheltuieli curente.

- Pe amenzi...
- O, nu. Uitați-vă cum 

arată evidențele mele. Noi 
nu încălcăm legile, 
hotărârile, ordonanțele. Eu le 
am îndosariate ca la 
carte.Lucrăm cu respect 
pentru lege și cu frica de 
Dumnezeu. Așa nu te poți

Și dacă nimic nu e...
matematică la BAC, pentru 
că nu o știu. Țara lui Papură 
Vodă acum se clădește. Ce va 
fi peste zece ani?

Ne aducem aminte că-n 
facultate, câte un profesor 
hazliu ne spunea că pentru 
mulți dintre studenți și, am 
adăuga noi, pentru mulți 
elevi, cea mai grea întrebare 
la examen este: “Spune ce 
știi!”După ’89 s-a luat măsura 
ca prezența la cursurile 
universitare să nu mai fie

cusător piese din piele și 
înlocuitori 4

cusător piese la încălțăminte 6 
director societate comercială 1 
dispecer 4
dulgher pentru construcții 1
electromecanic reparator 
obiecte de uz casnic 3
electronist 2
frigotehnist 3
inginer de industrializarea 
lemnului 1
inginer mecanic 2
inginer textile, pielărie 3
îngrijitor clădiri 1
lăcătuș mecanic 10
maistru în industria textilă- 
pielărie 3
muncitor necalificat 9
operator calculator 
electronic și rețele 1

ospătar (chelner) 16
paznic 1
programator 2
secretară 1
șofer autosanitară 1
șofer de autoturisme și
camionete 2
strungar universal 1
sudor autogen 4
tehnician mecanic 1
țesător 1
tâmplar universal 8
vânzător 34
vânzător de ziare 6
zidar rosar-tencuifor 3
zugrav, vopsitor 1

tot. locuri de muncă
vacante 841--- ■ ■ —

menționați anterior de a utiliza 
aparate de marcat electronice 
fiscale ia naștere, conform 
prevederilor ari. 6 din OUG nr. 
28/ 1999, așa cum a fost 
modificat prin OUG nr. 128/ 
1999, astfel:

- de la data de 1 
ianuarie 2000 pentru 
contribuabilii care au 
realizat venituri totale 
în anul 1998 de peste 
500 milioane lei;

- de la data de 1 aprilie 2000 
pentru contribuabilii care au 
realizat venituri totale în anul 
1998 între 100 și 500 milioane 
lei.

Aparatele de marcat 
electronice fiscale vor fi puse 
la dispoziția agenților 
economici de către 
distribuitorii autorizați de către 
Comisia de avizare a 
distribuției și utilizării 
aparatelor de marcat 
electronice fiscale. Lista 
distribuitorilor autorizați va fi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României.

de lux
îmbogăți. Nici nu urmărim 
asta. Vrem să muncim, să 
trăim, să ne satisfacem 
clienții, să avem relații 
bune cu toată lumea, să 
ducem o viață decentă. Dar 
cât e de greu...

La magazin a venit un 
nou lot de marfă. Lux. A 
sosit și dna Adriana 
Munian, care se grăbește 
să ia pulsul zilei. în unitate 
intră multă lume. Privește, 
întreabă, încearcă. Mai și 
cumpără. în urechi îmi 
răsună ecoul „Mai poftiți pe 
la noi!”

obligatorie. Dacă mergem 
tot așa, se va întâmpla 
același lucru și în liceu. 
Atunci de unde cunoștințe?! 
De ce mai avem nevoie de 
școală? Pentru că, în 
economia de piață 
“important e ceea ce știi, nu 
diploma”. In numele acestui 
deziderat, atât de mulți 
tineri s-au izbit cu capul de 
pereți constatând că, de fapt, 
nu sunt nimic. Și dacă nimic 
nu e...

în momentul achiziționării 
aparatelor de marcat electronice 
fiscale, distribuitorii autorizați 
sunt obligați să furnizeze 
utilizatorilor cartea de intervenții 
pentru fiecare aparat de marcat 
în parte.

r *
De la Direcția Generală a Finanțelor Publice și 

Controlului Financiar de Stat Hunedoara - Deva
V ___ J

După achiziționarea 
aparatelor de marcat se va 
proceda la sigilarea acestora, 
sigilare care va fi efectuată de 
către distribuitorul autorizat sau 
de către unitatea de service în 
prezența reprezentantului 
organului fiscal teritorial la care 
agentul economic este 
înregistrat ca plătitor de 
impozite și taxe.

După instalarea aparatelor 
de marcat, utilizatorii vor întocmi 
“Declarația de instalare a 
aparatelor de marcat electronice 
fiscale", conform modelului 
prezentat în Anexa nr. 10 la HG

Reconstrucția
economica

(Urmare din pag. 1) 

zonă, încetarea comerțului 
cu terțe țări, via teritoriul 
Iugoslaviei etc., va fila finele 
anului 1999 de 4% din PIB. 
Este foarte mult pentru o 
țară cu o economie în 
tranziție!

Trebuie să precizez că 
România a respectat cu 
strictețe de la începutul 
conflictelor în zona fostei 
RSF Iugoslavia embargoul 
stabilit de ONU cu toate 
etapele și componentele 
sale. Acestea au constituit 
decizii în sensul respectării 
rezoluțiilor ONU, ale 
documentelor Consiliului 
Europei și ale deciziilor 
Uniunii Europene.

Deblocarea Dunării se 
impune ca o acțiune 
urgentă și de interes 
european, iar obligația 
morală în demararea 
acțiunilor respective revine 
NATO cât și Uniunii 
Europene. Antreprenorii 
români specializați sunt 
pregătiți pentru a participa 
la execuția lucrărilor. 
Deblocarea Dunării și 
reluarea traficului fluvial au 
fost solicitările exprese în 
acțiunile de protest din 
zilele trecute ale Asociației 
Armatorilor și ale Federației 
Sindicatelor Navigatorilor 
din România. Pentru acest 
domeniu al transportului flu
vial pierderile estimate, 
apreciate în funcție de 
contractele încheiate, se 
ridică la 150 milioane 
dolari, diminuarea coefi
cientului de utilizare fiind de 
84% cu impactul social 
corespunzător.

Distribuirea echitabilă a 
resurselor disponibile sau 
atrase între toate statele est- 
europene din zonă poate 
contribui în mod hotărâtor 
la depășirea scepticismului 
exprimat la nivelul 
populației sau al mass-me- 
dia, fiindcă fără obținerea 
suportului public nu poate 
fi conceput succesul 
Pactului.

Este necesar ca țările 
vizate în pact să fie atrase 
și să participe efectiv la 

nr. 477/1999, care va fi depusă 
în original a doua zi după 
instalare la organele fiscale 
teritoriale. O dată cu această 
declarație utilizatorul va 
prezenta organelor fiscale 
teritoriale cartea de intervenții 

și registrul special pentru a fi 
ștampilate și numerotate.

De asemenea, utilizatorii 
aparatelor de marcat 
electronice fiscale mai au 
obligația să solicite pe bază de 
cerere (modelul este prezentat 
în Anexa nr. 7 la HG nr. 477/ 
1999) organelor fiscale 
teritoriale atribuirea numărului 
de ordine din Registrul de 
evidență a aparatelor de marcat 
electronice fiscale.

O dată cu instalarea 
aparatelor de marcat 
electronice fiscale, utilizatorii 
acestora vor afișa la intrarea în 

procesul decizional legat 
de stabilirea priorității 
proiectelor și alocarea 
fondurilor, iar firmele și forța 
de muncă din regiune ar 
trebui să se bucure de un 
tratament preferențial la 
livrările de mărfuri și 
executarea de lucrări 
finanțate sub egida 
Pactului.

Poate este cazul să 
exprim aici, cu respectul 
cuvenit colegilor din țările 
UE, o poziție a Asociației 
Naționale a Exportatorilor 
și Importatorilor din 
România care exprimă o 
frustrare și o teamă: firmele 
românești nu au nici o 
șansă și nu vor mai apuca 
nici măcar "firimiturile" 
rămase celor din Uniunea 
Europeană. Și aceasta 
plecând de la faptul că 
România nu a fost inclusă 
în rândul țărilor abilitate de 
Uniunea Europeană să 
participe la planul de 
reconstrucție balcanică.

în acest context vreau să 
fiu înțeles clar: nu gândesc 
în ideea obținerii unui profit 
de pe urma unui popor, a 
unei națiuni aflate în impas, 
fie ea sârbă, mace
doneană, bosniacă sau 
muntenegreană în această 
acțiune de reconstrucție.

în prezent punerea în 
practică a componentei 
economice a Pactului de 
stabilitate este o prioritate. 
Aceasta va duce la 
promovarea certă și a 
celorlalte dimensiuni: 
securitate - stabilitate și 
drepturile omului 
democrație.

După opinia mea 
acestea sunt și constituie 
valențele principale ale 
conținutului Raportului cât 
și ale proiectelor de 
recomandare și de 
Directivă, documente care 
merită pe deplin susținerea 
noastră.

Discurs rostit de 
deputatul hunedorean 
Petru Steolea în plenul 
Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei 

unitățile de vânzare, precum și 
la locul unde sunt amplasate 
aparatele, anunțuri cu litere de 
tipar, având înălțimea minimă 
de 3 cm, de atenționare a 
clienților cu privire la obligația 
acestora de a solicita și păstra 

bunurile fiscale până 
la ieșirea din unitate.

Atenționăm pe toți 
agenții economici că 
pentru nerespectarea 
tuturor etapelor

menționate în OUG nr. 28/1999 
sunt prevăzute în aceeași 
ordonanță amenzi
contravenționale de la 500.000 
lei la 100.000.000 lei, iar 
neutilizarea sau utilizarea 
incorectă a aparatelor de 
marcat electronice fiscale în 
condițiile prezentei ordonanțe 
conduce la suspendarea 
întregii activități.

Daniela MĂRGINEAN, 
Serviciul de analiză, 

sinteză, raportare șl relații 
cu mass media

✓ 1 '

S' f. Sinod al BOR 
\ prin TOMOSUL 
' din 20 iunie 1992 a 

hotărât să ridice la cinstea 
cuvenită și să rânduiască în 
ceata sfinților și pe Ierarhul 
și martirul Antim Ivireanu, 
despre care N.Cartojan în 
memorabila sa lucrare 
“Istoria literaturii române 
vechi” spunea: “Cel mai 
învățat și mai talentat 
mitropolit care a stat 
vreodată pe scaunul 
Mitropoliei Țării Româ
nești”, bărbat de cinste, 
evlavios și împodobit cu 
virtuțile ce se potrivesc cu 
vrednicia arhierească, 
Antim Ivireanu a rămas o 
icoană înconjurată cu 
evlavie și cu recunoștință 
pentru tot ce a înfăptuit în 
țara și în biserica noastră 
ortodoxă română.

Era de origine georgiană 
(Georgia) din părinții loan 
și Maria, fiind botezat 
Andrei. Despre el, 
secretarul lui Constantin 
Brâncoveanu, Anton - Maria

din Chiara - ne-a lăsat 
însemnări alese și 
prețioase; era înzestrat cu 
talente rare și “a ridicat la 
perfecțiune arta tipo
grafică”.

A venit în Țara 
Românească la
recomandarea Patriarhului 
Dosoftei adresată lui C. 
Brâncoveanu și, după N. 
lorga, a stat ani mulți la 
București, având rolul de 
supraveghetor al credinței. 
A strălucit ca tipograf. Am 
putea afirma că, alături de 
Coresi, este cel mai mare 
tipograf al culturii noastre 
naționale.

A tipărit 64 de cărți: 30 
în grecește și 24 în 
românește, una în slavonă, 
8 în câte două limbi, din care 
5 slavo-române, 2 greco- 
române. Prin cărțile 
românești date la lumină, 
înzestratul ierarh a pus 
temeliile vechii noastre 
limbi bisericești.

In urma uneltirilor, 
mitropolitul Antim Ivireanu 
este scos din scaunul 
vlădicesc și silit să ia calea 
martirajului. Este
condamnat la deportare pe 
viață la Mănăstirea Sf. 
Ecaterina pe muntele Sinai. 
Pe drum, la 22 sept. 1716, 
ostașii turci care îl escortau 
îl omoară. Așa s-a săvârșit 
părintele și mitropolitul 
Antim al Țării Românești a 
cărui pomenire rămâne 
înscrisă pentru veșnicie în 
cartea bisericii și a 
neamului nostru.

Pr. dr. I.O.RUDEANU
X_ _ _ _ _ _ —__ _ _ _ _ _ _ /
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Sâmbătâ
25 septembrie

TVR I
place filmul?10.30 Vă plac

11.00 Art-Mania 12.00 Tenis
Cupa Davis, meci de baraj 
pentru Cupa Mondială: 
România-Germania 16.10 
Adevărul despre femei (s. 
Anglia 1997, ep. 1) 17.10 
Teleenciclopedia 17.55 
Farmece (s, ep. 20) 18.45 
Sarabanda (cs) 19.30 Carol și 
compania (s, ep. 1) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (cs) 22.30 
Dr. Quinn (s, seria 6, ep. 1) 
23.20 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Joc Privat (co, p. I)

8.30 Sailor Moon (d.a./r) 9.00 
Bzz. Magazin pentru copii... 
mai marii 10.35 Toate 
pânzele susl (s, ep. 11) 12.30 
TVR Timișoara 14.00 în 
spiritul legii s, ep. 5) 15.10 
Cheia viselor (do. Franța 
1998) 16.00 Obsesia (s, ep. 
5) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
981) 18.00 Serial de călătorii 
(do) 20.15 Teatru TV: „Solul 
și Ion Anapoda” 22.05 Fotbal

z
Duminică

26 septembrie

TVR 1
10.00 Viața satului 12.00 

Tenis Cupa Davis, meci de 
baraj pentru Cupa Mondială: 
România-Germania 15.15 
Curiozități 15.40 Lumea 
bărbaților (s, ep. 26) 16.05 
Auto Show - Istoria 
automobilului 16.55 Star Trek 
(s. SF, ep. 28) 18.10
Spectacolul lumii (do, ep. 1)
18.45 Sarabanda (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Duminica sportivă 21.45 
Minciuni adevărate (f.a. SUA
1994)

TVR 2
9.00 Născuțl printre 

animalele sălbatice (do, p. 
III) 9.30 Arca lui Noe (r) 10.30 
Integrale: Oasis 11.20 TVR 
lași 13.50 în spiritul legii (s, 
ultimul ep.) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 6) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 982) 18.30 
Rumba-Tumba... și copiii 
cântă ce vor eil 19.05 Timpul 

^trecut(do)20,40

Luni
27 septembrie

TVR
Surprize, surprize 
Jurnal 14.15 TVR 
16.00 Emisiune în 
maghiară 18.05

Jumătatea ta (cs) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 538) 20.00 
Jurnal 21.00 Felicity (s. SUA 
1998, ep. 1) 21.45 Apelul de 
seară 22.30 Cu ochii’n patru 
(anchetă) 23.20 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
12.00 Sensul tranziției 

13.10 Dragostea contează (s, 
ep. 26) 16.00 Obsesia (s, ep. 
7) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
983) 18.00 Nimic sfânt (s, ep. 
19) 20.00 Această lehamite 
(dramă România ’94) 21.35 
Axis Mundi 22.00 Fotbal Meci 
din etapa a V-a a 
Campionatului Angliei: 
Liverpool - Everton (d)

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
^(s, ep. 6) 11,00 Damon (s,

Meci din Campionatul 
Spaniei, etapa a V-a (d)

ANTENA 1
8.00 Fir întins (mag.) 9.00 

Morsele, giganții gheții (do)
10.30 Roata de rezervă (mag.) 
11.00 Orient Expres 
(talkshow) 13.00 Cu Țopescu 
de la A la infinit (mag.) 16.00 
Fotbal FC Argeș 
Universitatea Craiova (d) 
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 
66) 19.00 Observator 20.15 
Fotbal Divizia A Ursus; Steaua 
București - Astra Ploiești (d)
22.30 Observator 23.00 
Legenda lui Billie Jean 
(dramă SUA ’85)

PRO TV
9.00 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 10.00 Lois și Clark 
(s, ep. 41) 11.00 Promotor
11.30 www.apropo.ro 
(informații despre Colegiul 
PRO) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Generația PRO 17.30 
ProFashlon (mag.) 18.00 Su
per Bingo 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Nisipurile albe 
(dramă SUA 1992) 22.00 OZ - 
închisoarea federală (s) 22.55

Retrospectiva Premiilor 
APTR 22.40 Sportmania 23.10 
Intrusul (f. fantastic SUA 
1993)

ANTENA I
8.00 Spiritualitate șl 

credință 10.00 Godzilla (d.a 
și ep. 7 & 8) 11.00 Teo și 
Mircea Șou 13.0 Duminica în 
familie 16.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Rocar - Rapid (d) 18.00 
Elena, viața mea (s, ep. 67) 
19.00 Observator 20.00 
TeleEurobingo Show 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
8.00 Conan Aventurierul 

(d.a) 9.00 Super Abracadabra 
(mag. pentru copil) 9.30 
Lassie II (s, ep. 12) 11.00 
Destine celebre (do) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13..30 Te uiți 
și câștigil 15.00 Auto Marele 
Premiu de Formula I al 
Europei (d) 18.30 Beverly Hills 
(s, ep. 165) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.0 Cupidon (s, ep. 4) 
21.00 Cei doi Jake (f. p. SUA 
’90) 23.00 Procesul etapei 

ep.8) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 61) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, 
ep. 35) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 117) 17.00 Știri 17.25 
Elena, viața mea (s, ep. 68, 
69) 19.00 Observator 20.00 
Pericol iminent (s, ep. 47)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 
4) 21.40 Prezentul simplu 
22.00 Observator 22.30 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! (magazin matinal) 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
11.00 Tenis Open România 
1999 (d) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s, ep. 5)13.50 Ani de 
liceu (s, ep. 16) 14.15
Miracolul tinereții (s, ep. 16)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 
178) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 98) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(s, ep. 841) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 16)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
102) 19.30 Știrile’ PRO TV 20.30 
Indiscreție periculoasă 
(thriller erotic SUA 1994) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei 23.30 Știrile 
PRO TV

Știrile PRO TV 23.00 
Columbo: Marile decepții 
(f.p. SUA 1989)

AGASA
7.00-13.00 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.00 Căsuța 
poveștilor 18.00 Fotbal Pre
mier League (d) 19.50 Căsuța 
poveștilor 20.00 Floare de aur 
(s, ep. 5) 20.50 Micuțele 
doamne (s, ep. 5) 21.50 
Sânge din sângele meu (s) 
22.40 Vremea de acasă 22.45 
Supradoză mortală (f.p. 
Anglia 1992)

PRIMA TV
12.00 Sport Magazin 13.00 

Motor Plus 13.30 Apel de 
urgentă (r) 14.00 Real TV 14.30 
Dosarele Y 15.00 Rex (s) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18 00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 
Emisiune de div. 21.00 Film 
artistic 22.45 Știri 23.00 Show
ul de noapte

HBG>
10.30 Războinicii stelari (s) 

11.00 Unde-s doi... (co.

AGASA
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 14.45 Jackie Collins: 
Hollywood 15.15 Viața 
noastră (s) 16.05 Preciosa (s) 
17.00 Căsuța poveștilor
17.50 Vremea de acasă 17.55 
Fotbal Premier League (d)
19.50 Căsuța poveștilor 
20.00 Floare de aur (s, ep. 6)
20.50 Micuțele doamne (s,
ep. 6) 21.50 Sânge din 
sângele meu (s) 22.40
Vremea de acasă 22.45 Des
tine (dramă SUA 1986, p. III)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță ă la Petrișor
13.30 Emisune de folclor 
14.00 Cinemagia 14.30 Film 
artistic 16.00 Telenovelă 
17.00 Sitcom 17.30 Chic (em. 
de modă) 18.00 Știri 18.30 
Miniserie 20.15 Film artistic
22.15 Știri 23.00 Film artistic

HBG>
10.00 Lone Star (dramă 

SUA 1996) 12.15 Iubire fără 
vârstă (co. romantică SUA

AGASA
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.00 Casper 
(d.a) 17.30 Dragoste și putere 
(s) 18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Căsuța poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Ce 
verde era valea mea (dramă 
SUA 1941)

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

Dimineața cu Prima 12.00 
Nadine Show (r) 13.00 Show
ul de noapte (r) 15.00 Viața în 
direct (em. socială) 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri 19.00 
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.15 
Dosarele Y 22.15 Știri 23.00 
Politica de mâine

HBO
10.00 Avalanșa (fr.a. SUA 

’98) 11.45 Cetățeanul X (thriller 
SUA 1995) 13.30 între două 
lumi (SF SUA ’97) 15.30 Clubul 
nevestelor părăsite (co. SUA
1996) 17.15 După 15 ani (co. 

romantică SUA ’95) 12.45 
întâlnire cu fiica 
președintelui (co. Canada 
1998) 14.15 Rapsodie în roz 
(co. romantică SUA 1995) 
17.00 Colegi de cameră 
(dramă SUA ’95) 18.45 
Ultimele zile ale lui Frankie 
zis Musca (co. SUA 1996) 
20 30 Umbra și întunericul 
(thriller SUA ’96) 22.15 
Scandalul Larry Flint (f. 
biogr. SUA 1996)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.10 Dintre sute 

de ziare (r) 9.00 Țara
spiridușilor 10.00 Știrile lo
cale (r) 10.15 Deva Mix (r) 
10.35 Info matinal 11.40 
Lumea în clipa 2000(r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 
18.00 Rendez-vous la Tele 
7 19.00 Globetrotter 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.40 
Film: Incidentul (SUA, 1967)
22.30 Club ABC 0.00 Știri 
0.20 Celebritate (r)

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 "Ghici cine bate 

la ușă?" talk-show.

’93) 14.15 A doua carte a 
junglei (f.a. SUA ’97) 15.45 
Lexx (s) 16.30 L.A. Confi
dential (f.p. SUA 1997) 18.45 
Și mai morocănoși (co. SUA
1995) 20.30 La pândă (co. p. 
SUA 1993) 22.15 Asasinul 
din rețea (thriller SUA 1993)
23.45 Destăinuiri (dramă 
SUA 1997)

TELE 7 ABG 
(canal 34 UHF) 
8.00 Știri 8.10 La izvorul 

dorului 8.40 Info matinal
9.30 Film: Incidentul (r) 
12.00 Cântecul și casa lui 
13.00 Ora unu a venit 15.00 
Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală 17.00
Forța destinului 18.00 
Portretul unui artist 20.00 
Actualitatea Tele 7 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Film: Christiane F.
(Germania, 1981) 0.00 Știri 
0.15 Gala Tele 7

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No corn- 

ment" și “Vorbiți aici!" 7

Anglia 1997) 19.00 Nevastă' 
de om bogat (thriller SUA 
1996) 20.30 Batman și Robin 
(SF SUA 1997) 22.30 Totul 
despre sex (s) 23.00
Creaturile (horror SUA 1994)

TELE 7 ABG
(canal 34 UHF)

7.00 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța 
destinului 10.00 Info Matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)
11.30 Rendez-vous la Tele 7 
(r) 13.00 Ora unu a venit
15.15 Post meridian 17.30 
Sport magazin 18.00 Știri 
18.10 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de poliție (s) 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Dincolo 
de stadion 23.30 Cutia 
muzicală 00.00 Știrile locale 

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 “Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție) 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

netescep
Perioada 05 - 07 septembrie

O BERBEC
Cunoașteți momente 

de reală bucurie alături de 
cei apropiați, cu care 
puteți înnoda legături 
durabile. Resursele 
voastre se întăresc și vă 
permit să vă oferiți tot ce 
doriți. La serviciu vă 
așteaptă o promovare sau 
o mărire de salariu.

O TAUR
Relațiile cu copiii, 

părinții, familia, par 
prioritare în acest 
moment. Puteți dezvolta 
o afecțiune senină, plină 
de armonie, profundă, 
care să vă aducă numai 
satisfacții. Pe de altă 
parte, n-ar strica să 
acordați mai mult din 
timpul vostru par
tenerului, care tânjește 
după aceeași afecțiune.

Z GEMENI
Trebuie neapărat să vă 

consacrați unei activități 
artistice, pentru că vă 
bucurați de o inspirație 
extraordinară, care ar fi 
păcat să vă scape. Unii 
decid să oficializeze o 
idilă, alții tocmai renunță 
la partener. Una peste 
alta, a venit vremea 
schimbărilor...

Z RAC
Pentru a fi creativi în 

muncă trebuie să vă 
eliberați de toate 
constrângerile și să aveți 
încredere în talentele 
personale. Cu sănătatea 
stați cam șubred. Mergeți 
la un medic, pentru că 
afecțiunile de care 
suferiți tind să se 
agraveze.

O LEU
Sunteți dominați de 

Eul vostru social, deci 
aveți relații foarte 
strânse, de la vecinii de 
bloc până la colegii de 
muncă. Asta în 
detrimentul relației de 
cuplu, unde au cam 
apărut probleme. La 
serviciu lăsați bârfa, 
pentru că deja aveți o 
reputație îndoielnică.

O FECIOARA
Găsiți satisfacții 

nebănuite într-o muncă 
de cercetare, esoterism 
sau filosofie. Unele 
Fecioare întâlnesc o 
persoană care le 
deschide o cale
spirituală, la care nici nu 
au visat. Ar fi bine, 
totuși, să vă ocupați puțin 
și de casă ori de cineva 
din familie, care vă cere 
ajutor.

I_______

O BALANȚA
Ca să revenim pe 

Pământ, aflați că puteți 
avea probleme cu ficatul 
și dinții. Și la serviciu s- 
ar putea să fiți certați, 
pentru că sunteți cu 
capul în nori. Lăsați 
pentru mai târziu 
planurile de vacanță și 
ocupați-vă de sarcinile 
de serviciu.

O SCORPION
în dragoste traversați 

o perioadă de 
transformări benefice. 
Puteți renunța la o 
satisfacție de moment 
pentru a aștepta 
împlinirea deplină; care 
va veni curând...dacă știți 
să fiți pe fază. Nu merită 
să ratați aceste ocazii.

O SĂGETĂTOR
Aprofundați o relație 

amoroasă cu o ființă mai 
inteligentă decât voi și 
pierdeți cu siguranță 
maturitate. Nu aveți nici 
o șansă de a vă dezvolta 
vreun pic talentele. Mai 
bine lăsați-vă duși de 
val, pentru că e mai 
sănătos așa. Peste 
câtăva vreme veți 
aprecia această ati
tudine.

Z CAPRICORN
Aveți parte de-o 

stimă deosebită din 
partea anturajului. Unii 
Capricorni pot cunoaște 
o legătură afectivă 
profundă cu un coleg. 
Poate chiar întâlnirea 
cu un suflet pereche. 
Dacă aveți deja un 
partener vă va fi greu să 
trăiți vieți paralele.

O VĂRSĂTOR
Unii Vărsători tind să- 

și caute originile, să-și 
refacă genealogiile. 
Poate în speranța vreunei 
moșteniri. Cu sănătatea 
nu stați prea grozav. De 
aceea puțin repaus vă 
prinde bine. Aveți nevoie 
să vă încărcați bateriile, 
fiindcă vă așteaptă o 
toamnă “fierbine”.

O PEȘTI
Venus vă susține în 

toate dorințele voastre, 
chiar și cele mai secrete. 
Asta vă dă certitudini, o 
siguranță amoroasă și un 
chef nebun de distracții. 
Vi se vor împlini vise mai 
vechi, la care aproape că 
nu vă mai gândeați. Știți 
cum se spune: mai bine 
mai târziu decât 
niciodată.

________________________/
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Adevăratul descoperitor al aspirinei
Aspirina, valorosul medica

ment ce a început să fie comer
cializat în urmă cu un secol, a 
fost descoperită de un evreu 
german, victimă a nazismului, și 
nu de Felix Hoffman, care și-a 
revendicat pe nedrept pater
nitatea substanței, în 1934, 
afirmă un savant britanic, citat 
de AFP. Potrivit profesorului uni
versitar Walter Sneader, ade
văratul descoperitor al aspirinei, 
remediu analgezic comercializat 
din 1899 de compania Bayer, a 
fost Arthur Eichengrun, care era 
șeful lui Hoffman în laboratorul 

^german unde lucrau împreună.

Televiziunea 
poate tulbura 

somnul copiilor
Televiziunea poate afecta 

somnul copiilor, împiedicându-i să 
adoarmă, dându-le coșmaruri sau 
influențând negativ durata som
nului, se arată într-un studiu pu
blicat în revista Pediatrics, citată 
de AFP. Copiii care privesc prea 
mult la televizor se duc mai târziu 
la culcare, adorm mai greu, sunt 
neliniștiți în timpul somnului și dorm 
mai puțin. Potrivit medicilor ame
ricani, prezența unui televizor în 
camera copilului poate fi un fac
tor important - dar necunoscut - 
în apariția tulburărilor de somn.

Medicii de la Universitatea 
Brown au efectuat un sondaj pe 
această temă și au constatat că 
majoritatea părinților (89,9 la sută) 
consideră că vizionarea progra
melor de televiziune înainte de 
culcare nu are un efect negativ 
asupra somnului copiilor lor. Nu
mai 6,5 la sută dintre părinți con
știentizează efectul negativ al 
televizorului. Cu toate acestea, 8.8 
la sută dintre ei au recunoscut că 
micuții au în fiecare săptămână 
coșmaruri în legătură cu ceea ce 
au văzut la TV.

■ ' ...................................... •

Vn Dali furat în urmă cu 25 de 
ani a fost găsit

O operă de Salvador Dali, 
furată în urmă cu 25 de ani, la 
New York, a fost găsită la 
Cadasques, în muzeul parti
cular al omului de încredere al 
pictorului catalan, transmite 
AFP. Britanicul John Perrot 
Moore, fostul secretar parti
cular al lui Dali, “este primul 
suspect în cazul furtului”, a 
declarat un purtător de cuvânt 
al poliției. “Am inițiat o anchetă 
care să determine modul în ca
re tabloul ar fi putut ajunge la 
Moore", a adăugat el, preci
zând că acuzatul susține că ar 
fi primit în dar lucrarea.

Opera, “La double image 
de Gala”, realizată de Dali în 
1969, a dispărut în 1974 din

✓---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 Dacă știi cum s-o 
faci, de la dușman înveți cel 
mai bine.

13 Suntem foarte 
diferiți, e-adevărat, și cred că 
asta e bine, mai ales în lumea 
artelor. Stilul este omul, s-a 
spus, și asta e, iarăși, foarte 
adevărat. Problema conlucrării, 
a toleranței și înțelegerii celui
lalt, consider că trebuie să pri
meze ideea de a respecta prin
cipiul: “să triumfe ceea ce ne 
unește, nu ceea ce ne des
parte". Ar fi valabil și-n alianțe 
politice, civice etc.

(3 Dacă nu poți mereu 
face binele, cel puțin luptă să 
nu faci răul.

O Cred că forța unei 
arte este în trăirea ei, în relația 
inferioritate + lume.

Hoffman era “un simplu tehnician”, 
care lucra sub ordinele lui 
Eichengrun, a explicat profesorul 
britanic, ce a studiat acest subiect 
timp de patru ani. în 1934, moment 
în care naziștii erau la putere de 
un an, Felix Hoffman a profitat de 
valul de antisemitism care cuprin
sese Germania pentru a revendica 
descoperirea. în acest timp, Arthur 
Eichengrun încerca disperat să 
păstreze controlul asupra labo
ratorului chimic pe care îl crease 
după plecarea de la compania 
Bayer, în 1908. Nu a reușit. Mai 
mult, a fost trimis într-un lagăr de 
concentrare timp de 14 luni.

galeria Knoedler din New York, 
unde fusese pusă în depozit. 
După o anchetă infructuoasă a 
FBI, compania de asigurări i-a 
plătit lui Dali 125.000 de doari, 
valoare estimativă a acestui 
tablou “stereoscopic”, alcătuit 
din două pânze și trei oglinzi.

în luna aprilie poliția spa
niolă a primit informații că o 
operă expusă sub titlul “Dali 
peignant Gala”, în muzeul din 
Cadasques, seamănă foarte 
bine cu lucrarea furată. După 
trei luni de verificări anche
tatorii au ajuns la concluzia că 
este vorba despre una și 
aceeași operă. Tabloul a fost 
luat din muzeu și trimis la 
Madrid, pentru expertiză.

13 Ce-I rău, de sine pie
re... Doar că, până atunci, se 
extinde și pricinuiește și altora...

13 Problema artistului 
nu este să fie sfânt în comuni
tate. Nici să se lase mereu în 
păguboasa ipostază de apos
tolat.

Mai degrabă ceva între 
sfânt și luptător.

13 Nu suntem cu-ade- 
vărat singuri nici măcar în vise. 
Singurătatea poetului este un 
“lux”, probabil furat de la zei, de 
tipul prometeic. Un lux al damnării.

13 Cel măcinat de ură 
este de compătimit, nu de urât. 
Asta i-ar hrăni ura, adică am 
avea o complicitate, ca în cazul 
sadomasochismului, precum în 
relația victimă - călău, patologică 
de fapt.

Abia în 1949 Eichengrun a 
putut protesta față de furtul 
fostului său subaltern. Din ne
fericire, a murit la puțină 
vreme, fără să i se fi făcut 
dreptate.

Aspirina, ale cărei calități 
sunt recunoscute în întreaga 
lume, a avut un succes imens 
imediat după lansarea sa pe 
piață. într-un secol, au fost 
vândute peste un miliard de 
pastile. “Sper ca cel care este 
cu adevărat autorul desco
peririi să primească omagiul ce 
i se cuvine", a declarat profe
sorul britanic.

O necropolă din perioada 
galeză a fost descoperită în 
cursul unor săpături pe aeroportul 
parizian Roissy, transmite AFP.

Necropola aristocratică ga
leză cuprinde zeci de morminte, 
dintre care două sunt de o impor-

0 țjaiexâ n
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“Mein Kampf” este un 

succes de librărie 
printre palestinieni

Lucrarea lui Adolf Hitler 
“Mein Kampf”, în care liderul 
nazist își prezintă credo-ul său 
antisemit, a devenit un succes 
de librărie în teritoriile pales
tiniene, transmite AFP. Cartea, în 
traducerea sa arabă, se află pe 
locul șase în lista celor mai bine 
vândute volume, stabilită de un 
librar din Ramallah și publicată în 
cotidianul de limbă arabă El 
Hayad al Jadida, oficial al Auto
rității palestiniene.

Potrivit celui care a alcătuit 
clasamentul, popularitatea cărții 
se explică prin faptul că a fost 
interzisă din teritoriile pales
tiniene când Israelul a căpătat 
controlul exclusiv. “Mein Kampf, 
o lucrare violent antisemită, este 
foarte vândută în lumea arabă, 
mai-ales în Egipt, prima țară 
arabă, care a semnat un acord 

jde pace cu statul evreu.

- '
Regizorul spaniol Carlos 

Saura a prezentat în premieră 
mondială filmul său "Goya la Bor
deaux", în cadrul Festivalului de 
Film de la Montreal, transmite AFP. 
Filmul, un portret de excepție al 
pictorului spaniol, care, exilat în 
Franța către sfârșitul vieții sale, 
își revede halucinant viața, a 
cucerit critica, entuziasmată de 
noua creație a lui Saura.

Regizorul spaniol 
Carlos Saura a 

prezentat la Montreal 
un film despre Goya

■
în 1828, Goya avea 82 de 

ani. Bolnav, pradă delirului, el po
vestește fiicei sale Rosario eta
pele decisive ale vieții lui: ambiția 
devoratoare a tânărului artist de 
a deveni pictorul regelui Carlos al 
IV-lea, intrigile politice care inun
dau Curtea regală, accidentul 
care l-a făcut să-și piardă auzul 
la 46 de ani, dar mai ales pasiu
nea lui fără speranță pentru 
Catenaya, ducesa de Alba.

Cu “Goya la Bordeaux”, Car
los Saura a realizat o biografie 
foarte personală a pictorului. "Nu 
am vrut să fac un film istoric, nici 
unul psihologic”, a explicat regi
zorul spaniol. Fascinația lui 
Saura pentru Goya datează din 
adolescența cineastului, mai ales 
că amândoi au origine arago- 
neză. La 18 ani, Saura, care 
devenise deja fotograf profe
sionist, avea un proiect de film 
despre Goya. “Este un film la 
care mă gândesc de multă vre
me", a mărturisit regizorul spaniol. 
“Cu toate acestea, proiectul nu a 
putut începe să prindă formă de
cât când am găsit un producător 
interesat, în urmă cu 12 ani”, a 
continuat el.

Pentru Saura, “Goya este un 
artist universal, în afara timpului". 
Tablourile sale, deși înfățișau 
realitatea politică a Spaniei epocii 
lui, descriu tragedii care parcă s- 
au întâmplat în Kosovo, a ex
plicat Saura. “Prin acest lucru, 
Goya a fost un vizionar”, a în
cheiat regizorul spaniol, cunos
cut mai ales pentru celebrul film 

JTan9°"______________ ______„

La o dezlegare 
corectă, veți găsi pe 

raster sinonimul 
următoarelor noțiuni:

■ a disprețul
■ a nu stima

- a nu acorda atenția 
cuvenită
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tanță remarcabilă. Unul dintre ele, 
datând din anul 300 Î.H., aparține 
unui bărbat, înhumat cu un car pe 
două roți, întreg. Acest car este 

i deosebit datorită numeroaselor
I piese de ornament din bronz.

Mormântul mai conține și două 
vase din pământ ars, o garnitură 
de bronz decorat, obiecte de 
toaletă și de podoabă. Cel de-al 
doilea mormânt aparține unui 
războinic, înhumat cu carul său de 
luptă.

Această descoperire este 
unică în Europa și va permite 
cunoașterea mai bună a modului 
de viată în epocile galeză și galo- 

< romană.

13 Un mare poet, pictor, 
muzician, trebuie să fie cel puțin 
un psiholog bine-exersat. Viața 
e unicul profesor etern.

13 Ceea ce moartea 
ne va învăța, nu vom mai avea 
timp să transmitem. Dar moar
tea, ca principiu cosmic, ca fe
nomen, ne surâde cel puțin 
promițându-ne ceva mult mai 
înalt: posibila înviere.

Asta ne-a promis-o și 
Mântuitorul.

13 A fi patriot nu e o 
chestiune de dobândit, ci de 
păstrat. Desigur, deopotrivă de 
cultivat. Astfel și pentru artist, 
talantul...

13 Am provocat uneori 
răul, destinul chiar... Cum să fi 
aflat ce am de făcut?

Eugen EVU

OBEZ/TATEA A DEVENIT O 
ADEVĂRATĂ "EPIDEMIE" ÎN 

STATELE UNITE
Obezitatea a atins în Statele 

Unite amploarea unei epidemii, iar 
cele mai înalte autorități medicale 
au decis să înceapă un adevărat 
război împotriva acestui “flagel" 
care i-a cuprins chiar și pe ado
lescenți, transmite AFP. Cifrele 
statisticilor sunt foarte catego
rice: 54,9 la sută dintre adulții 
americani, între 20 și 80 de ani 
(97 de milioane de persoane), 
sunt prea grași. Dintre aceștia, 
22,3 la sută (39 de milioane) sunt 
chiar obezi. Potrivit medicilor, 
problema supraponderalității 
apare de la vârste foarte mici. în 
jur de 25 la sută dintre copii și 
adolescenți sunt prea grași. 
Acest procent a crescut de do
uă ori în ultimii 30 de ani.

Supraponderalitatea este “o 
epidemie în expansiune", au 
avertizat medicii organizatori ai 
unei conferințe naționale cu tema 
“Obezitatea: o criză a sănătății 
publice".

imagini Cu și discipolii săi
au Joși folosite înh-o campanie 

puMicita/iă bititanică
O asociație creștină brita

nică a folosit tabloul cu Cina 
cea de Taină al lui Leonardo 
Da Vinci în campania sa publi
citară pentru anul 2000, pre- 
zentându-l pe Isus și pe disci
polii lui îmbrăcați în costume 
elegante, arborând embleme 
de firme internaționale, sub 
sloganul “All you need is love”, 
transmite AFP.

Imaginea, elaborată de re
verendul Robert Ellis, membru 
al unei agenții publicitare apro
piată de Biserică, Church 
Advertising Network (CAN), îl 
reprezintă pe Isus în costum 
Armani, înconjurat de discipoli, 
reprezentanți ai celor mai im
portante 12 companii comer
ciale. Fiecare dintre ei are em
blema unei societăți, iar Isus 
deține simbolul crucii, care 
amintește misiunea Bisericii.

Medicii americani au reușit sâ inverseze procesul 
de atrofiere a celulelor nervoase

Atrofierea unor anumite ce
lule ale creierului la maimuțe a 
putut fi inversată, animalele regă- 
sindu-și o parte din capacități, o 
reușită care dă speranțe bolna
vilor de Alzheimer, informează 
AFP.

Cercetătorii de la Universita
tea din San Diego au tratat gene
tic mai multe maimuțe rhesus, 
care aveau neuronii atrofiați din 
cauza bătrâneții. Pentru prima 
dată s-a reușit inversarea proce
sului, pierderea transmisiei influ
xului nervos fiind aproape în 
totalitate eliminată. Procedeul a 

^constat in injectarea unei gene

Cauzele acestei situații nu 
sunt clarificate încă. Potrivit spe
cialiștilor, există în primul rând 
originea genetică a obezității, 
care poate fi constatată în cazul 
a o treime dintre persoanele care 
au tendința să se îngrașe. în 
ceea ce privește regimul alimen
tar, lucrurile stau destul de bine, 
pentru că de mai mulți ani există 
o tendință de reducere a numă
rului de calorii consumate zilnic. 
Din păcate, ceea ce duce la 
creșterea greutății este lipsa de 
exercițiu fizic, activitate esențială 
pentru ființa umană. Această 
problemă este o consecință a 
societății moderne (mașină, as
censor, viața la birou) și neprac- 
ticării sportului, în cazul tinerilor.

Medicii prezenți la conferință 
au anunțat că vor cere Casei 
Albe și guvernului să mărească 
fondurile alocate cercetării pen
tru determinarea cauzelor și 
tratamentului obezității.

Companiile care au acceptat 
acest proiect sunt Mercedes 
Benz, Gillette, Coca Cola, IBM, 
Nokia, Sony, General Electric, 
Microsoft, Kodak, Disney și 
Intel. Creatorii campaniei publi
citare au refuzat să dezvăluie 
cine anume a luat locul lui luda.

Reverendul Ellis a recu
noscut că această idee i-ar 
putea “ofensa” pe anumiți 
creștini tradiționaliști dar, con
sideră el, “nu există progres 
fără acest gen de conflicte”. 
“De ce trebuie ca diavolul să 
aibă exclusivitatea celor mai 
bune imagini?", a supralicitat un 
alt reverend, membru al CAN.

Primele pliante cu această 
reclamă vor fi distribuite în toa
tă Anglia, iar panouri publici
tare gigantice vor difuza ima
ginea în cele câteva zile 
dinaintea trecerii în anul 2000.

umane implicate în dezvoltarea 
celulelor nervoase.

Aceste rezultate arată că 
atrofia celulară, reversibilă, poate 
fi la originea mecanismului care 
duce la scăderea capacității de 
acumulare de cunoștințe. în plus, 
s-a demonstrat că un transfer 
de gene poate fi un mijloc efi
cace pentru evitarea acestei 
atrofieri a neuronilor, în cazul 
problemelor nervoase legate de 
îmbătrânire. Rezultatele obținute 
de medicii americani oferă o spe
ranță celor afectați de demențe 
degenerative, ca boala 
Alzheimer.
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urnor^
© Discuție între doi 

pensionari:
- Sincer să fiu, de cinci ani 

sunt impotent!
- Eu, să bat în lemn, numai 

de doi!
© Do/ vânători discută tot 

felul de întâmplări:
- Ce-a/' face dacă lupul ți-ar 

ataca soacra?
- Nu m-aș amesteca! Fiara 

și-a făcut-o singură, să se 
descurce...

©- Stimată doamnă, fiica 
dumneavoastră are nevoie de 
distracții.

- înțeleg, doctore. Ce gen 
de distracții?

- De gen masculin, doamnă!
© - Ascultă, domnule! De

o jumătate de oră mă urmărești, 
însă trebuie să-ți spun că îți 
pierzi timpul degeaba: sunt lo
godită.

- în această situație, dom

Murphologie sportivă

Legea spectatorilor, a lui 
Cezar

Fazele palpitante se petrec 
numai când privești spre tabela 
de marcaj sau ai ieșit să-ți cum
peri un suc.

Principiul starului, al lui Knox
Ori de câte ori un superstar 

este transferat la echipa ta favo
rită, el nu va mai fi la fel de bun. 
Ori de câte ori de la echipa ta 
pleacă un necunoscut, el va 
deveni un star.

Legile pescuitului sportiv
1. Timpul tău disponibil pen

tru pescuit se va micșora pe 
măsură ce se apropie sezonul 
pescuitului.

2. Cel mai puțin experimentat 
pescar prinde cel mai mare pește.

3. Cu cât undița ta este mai 
încurcată, cu atât mai bine le 
merge pescarilor din jurul tău.

®Tot citesc în presă despre 
fapte “necurate" (eufemism 
pentru porcării!) ale unor semeni 
din lumea Olimpului românesc, 
cum totul se mușamalizează în 
disprețul legilor și bunului simț 
elementar. îmi amintesc de 
Sfântul leronim (347 - 420). în 
“Dialog împotriva luciferienilor" 
demonstrează - prin personajul 
luciferian - că pedeapsa trebuie 
să fie cu atât mai necruțătoare 
cu cât cei care a greșit este 
mai suspus. Dar - iertată fie-mi 
blasfemia! - ce-i Sfântul leronim 
pe lângă un “suspus" român? 
Cât valorează la bursa vieții 
parvenitului faptul că Sfântul 
leronim a dăruit credinței Noul 
Testament în limba greacă?

' ■■ _______________________  

nișoară, vă rog să mă iertați! Am 
crezut că sunteți căsătorită...

© - Horică, am fost recent
la mare! Femei, dragul meu, la 
tot pasul! Am agățat una 
frumoasă foc și am fost cu ea...

- Chiar?
- Da! Pentru o sută de mii!
- Trebuia să-i fi cerut mai 

mult!
© Pilotul bombardierului 

anunță prin radio punctul de 
comandă:

- Am greșit coordonatele! 
Zbor deasupra Oceanului Indian 
la 1000 de mile de țărm. Nu mai 
am combustibil. Ce să fac?

în căști se aude o voce:
- Repetați după mine: “Tatăl 

nostru..."
© - De ce-i scrii soției tale

de două ori pe zi?
- Când a plecat la stațiune 

mi-a spus că se va întoarce în 
ziua în care nu va primi vești de 
la mine. Și știi cât de ușor se 
poate rătăci o scrisoare!

© Soția cumpără un loz 
și-i spune soțului:

- Dacă câștig îmi cumpăr o 
rochie.

MEDITAȚIE
♦

Frunzele îngălbenite
Se răresc pe zi ce trece 
Vântul tot mai tare bate 
Atmosfera-i tot mai rece.

Căt de-ngrabă trece anul... 
Nici nu ști! cum iarna vine 
Iar aprinzi în sobă focul 
Reflectând la... ce-o fî mâine.

Te întinzi pe-o sofa tare 
Răsfoind presa cu grețuri 
Nu mai e nici o mirare 
Când vezi iar măriri de prețuri.

Se scumpește Iar curentul 
Oare pentru a câta oară?!... 
Nu stă-n foc nici telefonul 
Nici uiumul de fa moară.

Cine știe, poate, mâine
Vom plăti de vrem nu vrem 
Mersul de pe trotuare 
Aerul ce-î respirăm.

Nu male n’ci o mirare 
Când trăim destul de prost... 
Dar ne punem o-ntrebare: 
Bi ne e sau... bine-a fost?

Nicolae MÂGUREANU, Simeria

• A spus Poetul: “Poezia 
rămâne ultimul adăpost - mai 
sigur decât cel antiatomic ■ în 
lupta împotriva morții." fîn vara 

~LĂB/R/N7\
acestui an, britanicii au avut de 
răspuns la întrebarea: “Ce 
personalitate credeți că a marcat 
cu precădere mileniul care se 
încheie?" Cei doi finaliști ai 
sondajului au fost William 
Shakespeare și Sir Winston 
Churchill. Câștig de cauză a avut 
în ultimă instanță Shakespeare - 
cel mai mare dramaturg și poet 
al Renașterii engleze, unul dintre

- Și dacă nu câștigi?
- Mi-o cumperi tu!
© în parc, o tânără 

discută cu un tânăr:
- în viață, numai mulțumirea 

sufletească are importanță. 
Celelalte nu contează... 
Apropo, ce salariu ai?

© - Crezi în
reîncarnare?

- Desigur. Chiar eu am fost 
un bou când ți-am făcut 
cunoștință cu nevastă-mea...

© - Ai auzit, dragă, că
Mitică - știi, ăla care ne-a făcut 
cunoștință - a fost accidentat 
de-o mașină!

- Vezi, Dumnezeu nu bate 
cu bățul!

© - Vreau să-mi dau
doctoratul.

-Da? Și cu căt îl dai? - 
întreabă bișnițarul.

© - Scumpule, mă vei
iubi și acum după ce m-am 
măritat cu tine?

- Da, iubito! întotdeauna am 
avut o slăbiciune pentru femei 
măritate!

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

cei mai străluciți reprezentanți ai 
literaturii universale. fîn “Nunta 
lui Figaro” - prin glasul lui Antonio 
- Beaumarchais spune la un 
moment dat: “Să bei fără să-ți 
fie sete, să faci dragoste 
oricând, iată ce ne deosebește i 
pe noi oamenii de celelalte I 

dobitoace." O Un NOR: “Rășinile 
copacilor, încinse de aprinsa zi 
de vară, umpleau și cerul și 
pământul de mirosul lor, ca de o 
smirnă arsă în cădelnițe mari 
ținute în zenit și legănate larg și 
foarte lent deasupra dealurilor 
înflorite și-a mutei bucurii din 
gândul tău."

Hie LEAHU
______________ ______x

Țineam cu indiferența, 

; așa că i-am răspuns: 
-Cu Monika.
-Care Monika ?! A, Monika 

Clintonica.Bună glumă! Da' 
n-am terminat:

Vă mai amintiți ? Se 
lăudau cu nu-știu-câte mii de 
specialiști - mii, mă pricepeți ? 
- și între miile astea să nu 
aibă măcar un insectoman ? 
Vă spun: chestia asta mă 
revoltă intolerabil. In-to-le-ra- 
bil, să fie clar!

Iar această tiradă avea loc 
tocmai când dinspre șifonier 
înainta maiestuos spre 
picioarele neveste-mii un 
gândac de dimensiunea unei 
lăcuste gestante, adică un 
gândac din aceia în fața 
căruia, dacă nu leșini, simți 
nevoia imperioasă să te ridici 
și să pleci discret după ce i- 
ai fi șoptit cu respectuoasă 
groază un ,,să ne trăiți!"...Cel 
puțin bine că nu-l văzuse 
Claustrina! Doamne ferește ce 
urlete și ce istericale ar fi 
izbucnit!...Nu-l văzuse încă, 
pentru că nevastă-mea are 
ochi de vultur pleșuv, așa că 
dezastrul era inevitabil, cel 
puțin pentru moment. Ne-a 
salvat însă domnișoara Gulye, 
Fulvyana, care tocmai venea 
din bucătărie cu platoul 
încărcat de prăjitură, iar 
Dumnezeu, dintr-o sclipire de 
înțelegere pentru oamenii 
aflați în momente grele, i-a 
purtat pașii să calce cu totală 
nepăsare pe micul monstru- 
lăcustă. Am înălțat rugăciune 
de mulțumire spre cer și am 
privit la Claustrina cum 
înfuleca prima bucățică de 
prăjitură făcută cu sirop de 
leșie. După care a zis tare și

; David Lean
A intrat în legenda 

(filmului britanic datorită
■ stilului și modului pro
fesionist de abordare a
■ subiectelor. Autor al unor
|producții epice, de mare 
■ montare și spectacu
lozitate, s-a născut la 25 
Imartie 1908 în Croydon -
| Anglia.

Iîn 1928, este angajat de 
studiourile

| “Gainsborough” ca
|mânuitor al clachetei.
■ Apoi, devine recuziter,
■ garderobier, monteur 
| (declarat în anii '30 cel mai
■ bun monteur englez) și, în 
î sfârșit, asistent de regie,
■ colaborând cu regizorii 
| momentului.
■ Debutează în regie în 
*1942 (în colaborare cu 
iNoel Coward) cu filmul de 
|război “On Which We 
■Serve" (Mai presus de 
■toate), film care a obținut

iresponsabil:
-Prăjitura e super - 

felicitări! Semn că începuse 
să-și piardă mințile...

Aceasta tocmai când își 
făcuse apariția și doamna 
Gulye să ne țină companie 
aducând cu sine un miros de 
transpirație care, combinat cu 
mirosul de la pjcioarele 
domnului Gulye, spălate ceva 
mai rar din cauza acvafobiei 
domniei-sale, a anulat în mare 
parte mireasma de prăjitură.

FA/W/LM 
GULYE (5)

Și am văzut că era bine - ca 
să citez ceva din Geneză. Și, 
pentru a șaptea sau a 
treisprezecea oară, ca urmare 
a exclamației Claustrinei, 
doamna Gulye i-a 
recomandat rețeta prăjiturii... 
Cu deosebirea că, de data 
aceasta, i-a dat pix și hârtie s- 
o și noteze ca să n-o mai uite. 
Eram mulțumit de bătaia pe 
care i-o aplica Dumnezeu 
neveste-mii, așa că, în timp ce 
ea nota cu conștiinciozitate, 
domnul Gulye își primenea 
unghiile cu urină de câine, eu 
am scos cu multă precauție 
din buzunar un recipient închis 
ermetic și compartimentat 
corespunzător, pe care l-am 
deșertat cu un gest de 
nepăsare în spatele canapelei 
pe care ședeam, după care 
am zis cu voce pierită:

-Dragă, mă simt cumplit de 
rău, am senzație de palpitații 
ametescate cu amețeală; mi-e

un enorm succes, ținând 
seama de împrejurările 
prin care treceau insulele 
britanice. Următorul film îi 
aduce notorietatea: “ rief 
Encounter” (Scurtă 

Maeștrii 
ecranului
întâlnire) - 1945, cu Trevor 
Howard (debut) și Celia 
Johnson. Premiera în 
România în anul 1947.

Ecranizează “The 
Great Expectations" 
(Marile speranțe) - 1946, 
după Charles Dickens și 
"Oliver Twist” - 1948, care 
încheie prima etapă 
regizorală. Debutează la 
Hollywood cu "Sum

rău de la stomac...Vă rog să 
mă iertați - trebuie să plec. 
Dacă tu vrei, iubito, mai poți 
rămâne...

-Doamne ferește!, a sărit 
și nevastă-mea în picioare. 
Cum o să te las să pleci 
singur, iubitule?

Iubito...Iubitule...Cine ar fi 
putut crede că ne mințeam 
cu așa senină nerușinare ?

Ne-am mai cerut de 
câteva ori scuze, și am 
coborât scările în cuibulețul 
nostru de nebunii, certuri și 
amenințări cu divorțul la 
fiecare două-trei zile. Nici n- 
am închis bine ușa și 
Claustrina mi-a și sărit de gât 
întrebându-mă cu vocea 
sugrumată de emoție:

-Ai reușit, dragule ?
-Da, iubito.
-Bravo, iubitule!
Și pentru prima dată în 

ultimii trei ani de căsnicie am 
dat să ne sărutăm sincer, 
însă nu am reușit, din lipsă 
de exersare...

...In recipient erau șvabi, 
furnici, câteva căpușe și trei 
păduchi lăți aduși de ne
vastă-mea de la 
psihoterapeut.

-Numai de-ar supraviețui 
inundațiilor, m-am îngrijorat 
eu.

-Doamne-ajutăl, și-a 
făcut și nevastă-mea cruce.

Și am văzut că acest 
lucru era bun.(Geneza- 
Facerea, I, 10,12). (sfârșit)

Deva, 13 februarie-8 martie 1999

Dumitru HURUBĂ

mertime” - 1955, cu
Katharine Hepburn,!
pentru ca în 1957 să| 
realizeze celebrul “Thei 
Bridge On River Kwai”1 
(Podul de pe râul Kwai) cui 
William Holden și Alec| 
Guinnes - actorul său. 
preferat.

Obține succese cu] 
ecou internațional cu| 
“Lawrence of Arabia”. 
(Lawrence al Arabiei) -I 
1962 și “Doctor Jivago” -| 
1965, ambele cu Omari 
Shariff. Deși filmele sale* 
au cucerit peste 201 
“Oscaruri”, porțile]
studiourilor s-au închis -■ 
inexplicabil în fața sa* 
după “Ryan’s Daughter”! 
(Fiica lui Ryan) - 1970.| 
Revine în forță cu. 
“Passage to India”1 
(Călătorie în India) - 1984. ]

Distins cu “Oscar”| 
pentru “Podul de pe râul. 
Kwai” și “Lawrence al! 
Arabiei” și Marele Premiu | 
- Cannes 1946 pentrui 
“Scurtă întâlnire”.

Adrian CRUPENSCHlJ

ORIZONTAL: 1) Definirea unui cuvânt 
introductiv; 2) Lucru obținut pe termen 
limitat; 3) Trecută la proba de rezistență 
fizică - Unduitoare cu sclipiri diamantine; 
4) încadrați în normele dreptului - Orna
ment vetust la uniforme; 5) Merge de 
regulă la ședințele cu părinții - Simbol al 
ispășirii nedrepte - Șnapan fără pic de 
inimă!; 6) Prezență simbolică la o masă 
mare - Una scumpă pentru părinți; 7) 
Firicel de nisip din clepsidra lui Cronos - 
Inspirator al unor clipe de groază; 8) 
Samare din recuzita zidarilor - Curcan cu 
moț la curtea domnului; 9) Aflate într-o 
postură ridicolă - Element din portul 
moațelor; 10) Trece cu vederea din 
păcate.

VERTICAL: 1) Beții de cuvinte într-un 
asalt decisiv; 2) Călduri interioare cu 
tentă afectivă; 3) Face drumul bun de 
parcurs - Ciuca bătăilor la întâlnirile 
amicale; 4) Manual de depanare auto -

Luat la goană cu pistolul; 5) Bătătură ■■ 
făcută de opinci - Pusă în lumină de un ■** 
cer întunecat; 6) Izvorul vieții de|| 
odinioară - Puse în circulație cu valoare i ■ 
nominală; 7) Ordin ferm de transport - ** 

Propus pentru funcția de director - Veriga 11
de legătură a unei companii; 8) Rezultat 11 
înregistrat la sondaj - Sare de tranziție cu - - 
ușurință; 9) Forțat să ia poziția de drepți 11 
- Izvor cald pentru guri nesătule; 10) || 
Neschimbată cu trecerea timpului. . •

DICȚIONAR: IMA 1
Vasile MOLODEȚ II

Dezlegarea careului “Școlărească" || 
apărut în ziarul nostru de sâmbăta ■■ 
trecută: ■■

1) PREPARATOR; 2) RACAN -|| 
ROLA; 3) IM - RARA - AP; 4) CASA - ■ ■ 
ABACA; 5) H - ETAN - REC; 6) IDC - 11 
MILI - I; 7) NOIMA - ANUȚ; 8)J)C -|| 
INAȘ - RA; 9) ETIC - LACAT; 10).. 
LATINITATE. ' 1
______________________________________
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IN MEMORIAM: MIRCEA SÂNTIMBREANU

încă o filă îndoliată se 
înscrie în calendarul scri
itorilor zărăndeni: după 
George Timcu și Vlaicu 
Bârna, la sfârșitul lunii 
august 1999 ne-a părăsit 
pentru totdeauna scriitorul 
Mircea Sântimbreanu.

A iubit mult ținuturile 
zărândene, municipiul Brad, 
orașul în care și-a petrecut 
cei mai frumoși ani și la 
care se întorcea mereu 
înconjurat de căldura 
dragostei numeroșilor săi 
prieteni.

S-a născut la 7 ianuarie 
1926 în comuna Băița. 
Urmează cursurile Liceului 
ortodox-român,.Avram lan- 
cu” din Brad, școală cu o 
puternică tradiție națională. 
Absolvent al Facultății de 
științe juridice (1947) și al 
Facultății de filozofie (1951) 
din București. Asistent 
universitar la catedra de 
drept penal a Universității 
din București (1948-1951). 
între 1951-1969 a funcționat 
ca profesor la diverse școli 
din Capitală. A debutat 
editorial în anul 1956 cu 
volumul ,,Cu și fără 
ghiozdan” (antologie a unor 
texte publicate în periodice 
sau difuzate la Radio). Ca 
director al Editurii,.Albatros” 
timp de 12 ani (1969-1970 și 
1973-1985) a editat scriitori 
importanți și a făcut față 
cenzurii comuniste pentru 
tipărirea unor cărți ,,ne
aliniate". A fost director 
general al Centrului Național 
al Cinematografiei (1970- 
1972), directorat editurilor 

Mircea Sântimbreanu 
a plecat în eternitate...

Cine s-ar fi gândit că uriașul cu privire cruntă și inimă de 
aur, cu verb scânteietor și condei de diamant, care fascina 
prin darul de povestire și crea legende prin statura lui 
homerică, ar fi putut intra în ,,recreația mare” nu a vremii 
ghiozdanului pe care a cântat-o ca nimeni altul, ci într-aceea 
a ireversibilei și nețărmuritei eternități? Ne obișnuisem să-l 
vedem ca pe-un erou fără vârstă, însoțit de cete de pitici ce 
fluturau carnete pentru autografe, umplând imaginea 
televizorului cu chipul leonin și vocea tunătoare și vitrinele 
librăriilor de volumele sale de proză topite precum pâinea 
cea caldă. Și totuși Mircea Sântimbreanu, cel mai îndrăgit 
scriitor de azi al copiilor, prietenul meu nedespărțit de condei 
și de tabără unde vrăjea mingea și o strecura fără să 
clintească în coșul de baschet sau vrăjea guvizii 
Costineștilor ori ciupercile, homorodene care-i așterneau 
ospețe sardanapalice, a avut nemaipomenita îndrăzneală să 
ne părăsească. Mircea nu va mai fi în mijlocul sutelor de 
cititori; nu-și va mai preumbla pe cărările țării făptura de lord- 
haiduc stârnind oricând și oricui un freamăt de teamă și de 
admirație.

Amintirea lui însă va rămâne mereu vie în memoria atâtor 
generații, pentru că alături de Creangă, Sântimbreanu a dat 
fericitei vârste a ghiozdanului acea veșnicie literară de care 
numai sufletele ilustre au parte. Fie ca orice copil să poarte 
în suflet amintirea acestui inegalabil scriitor și prieten!

Tudor OPR/Ș 
L_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

din Consiliul Culturii (1972- 
1974).

în 1984 este pensionat 
de la Editura,, Albatros”, fiind 
îndepărtat printr-un abuz de 
la conducerea editurii, deși 
era unul dintre cei mai 
apreciați editori de carte din 
țară.

începând cu anul 1984 a 
participat la toate edițiile 
acțiunii ,,Zilele scriitorilor 
zărăndeni", ajunsă în 19981a 
ediția a 8-a.

La câteva din aceste 
ediții am avut plăcerea de-al 
cunoaște pe scriitorul Mircea 
Sântimbreanu, fiind fascinată 
de farmecul, modestia și 
noblețea acestui,,adevărat 
uriaș” care vrăjea cu vocea 
sa asistența.

La aniversarea a 70 de 
ani am realizat o machetă 
biobibliografică a vieții și 
activității pentru care mi-a 
mulțumit, având cuvinte mult 
prea măgulitoare la adresa 
modestei mele contribuții.

După 1990 a sprijinit 
organizarea unor saloane de 
carte la nivel național, a fost 
președinte de onoare al 
Târgului de carte ,,Gau- 
deamus", a făcut parte din 
conducerea Uniunii Scri
itorilor. în anul 1996 - la îm
plinirea vârstei de 70 de ani, 
este omagiat la Brad în 
cadrul ,,Zilelor scriitorilor 
zărăndeni" și i se acordă titlul 
de ,, CETĂȚEAN DE 
ONOARE" al municipiului 
Brad. Cu acest-prilej, are loc 
prima ediție a concursului de 
creație literară ,,Mircea 
Sântimbreanu”-proză scur
tă, care a ajuns în 1998 la 
cea de-a 2-a ediție.

A scris peste 20 de 
volume de literatură pentru 
copii, numeroase traduceri 
din literatura universală 
pentru copii.

Lucrări publicate: Cu și 
fără ghiozdan, 1956; Sub 
lupă, 1957; Micii noștri 
prieteni, 1958; Băiețelul de 

hârtie, 1959; La telefon 
telefonul, 1961; 32 de 
premianți, 1962; Extem
porale și... alte lucrări 
scrise, 1963; Lângă groapa 
de furnici, 1964; Eu eram 
zâna, 1965; Caramele de 
piper, 1966; Elefanții cu 
rochițe, 1966 (toate Iș 
Editura Tineretului); 
Recreația mare (în cinci 
ediții: 1965, 1973, 1978, 
1987, 1996) la Editura Ion 
Creangă (a fost tradusă în 
12 limbi între care chineză, 
rusă, sârbă, germană, cehă, 
poloneză ș.a.); Să stăm de 
vorbă fără catalog, Editura 
politică (în trei ediții: 1967, 
1971, 1981); Aducătorului 
mulțumiri, Editura Ion 
Creangă,
1 9 7 5 ;
Viitoru/e, 
când te-ai 
născut?
Editura 
Albatros, 
1 9 8 2;
Mama 
mamuților 
mahmuri, 
Editura Ion 
Creangă, 
1983; Un 
Gu/iver în 
Țara 
chiticilor, 
Editura 
Albatros, 
1983.

Premii acordate:
Premiul Uniunii 

Scriitorilor pentru volumul 
„Recreația mare"(1973)

Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru volumul de 
proză „Mama mamuților 
mahmuri" (1983)

- Premiul Național de 
Umor „George Ranetti” al 
Asociației Umoriștilor din 
România, pentru întreaga 
activitate (1996).

Mircea Sântimbreanu a 
fost prin excelență un scriitor

J k • i- fiwd-* xiV-îc fUx. -ttru. •* r

ttlfâo, ili cit. ) HtU'kț

----------------------------------------------------------

■le altfel, în editură
Unu am adus cu 

' mine armele șefului, ci 
I ale camaradului, ale co- 
| laboratorului-autor care 
| își respectase redactorii 
| propriilor cărți. Nu eram 
I un „invadator” și știam
■ că în numeroase cazuri 
I editorul are de partea sa 
| nu doar puterea, „linia", 
| ci și talentul. Le-am 
| respectat opinia avizată, 
. stropită de sudoarea 
’ frunții, amestecată pe 
I filele acelorași ma- 
| nuscrise. Căci ca director 
| citeam tot ce se tipărea și
■ aproape tot ce se 
! respingea. Cam 300 de 
1 pagini pe zi/noapte. Eram 
I așadar un om a! muncii 
| (cu putere de decizie), 
| nicidecum un posedat.
■ Resorturi ale curajului 
! sunt multe. Le au și
■ infractorii. Un editor care 
I citește în premieră, care 
| plămădește și moșește un 
| manuscris viabil își apără
■ propria odraslă. Mă
: lăsam convins de op- 
' țiunile argumentate ale 
I redactorilor, dar miro- 
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

pentru-copii. La vârsta lui a 
rămas la fel de proaspăt și 
plin de neprevăzut, fiecare 
dintre noi recunoscându-se 
la vârsta copilăriei în eroii 
cărților sale, într-o lume cu 
suflete inocente și curate, 
plină de farmece și umor 
inconfundabil.

La ' sfârșitul acestui 
mileniu, Mircea Săn- 
timbreanu ar fi împlinit 74 
de ani. A fost mereu 
optimist, nedescurajat de 
nimic, aparent deasupra 
timpului, în realitate 
împlântat adânc în el până la 
contopire.

Cine s-ar fi gândit că 
acel „haiduc" nefiresc de 
„înalt și voinic, ca un gorun"

- cum și-l amintește Mircea 
Vaida, va pleca dintre noi 
pentru totdeauna în 
„recreația mare" - la 
sfârșitul lui august al anului 
1999.

Ultima sa dorință a fost 
aceea de-a se întoarce în 
pământul drag al Zarandului, 
în municipiul Brad, unde se 
află mormântul părinților săi.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

Prof. Maria RAZBA
---------------------------------------
seam aproape infailibil| 
opțiunea mafiotă, corn-, 
pticitară. Milă, pilă, silă, [ 
lila, știți dv. Simțea mi 
talentul autentic, per-l 
cepeam pagina ca pe o | 
făptură vie, suficientă | 
sieși și perfect coerentă.. 
Sesizezi „gheara leului”,' 
te minunezi de opera* 
ivită ca de o revelație, | 
apoi te bucură, fe| 
invadează o nevoiey 
aproape cotropitoare de . 
a o adopta și proteja.1 
Aceasta ca primum I 
movens. Restu/\
motivațiilor, chiar dacă nu | 
sunt toate legende șit 
bârfe, sunt fleacuri căci,! 
în pofida clivajelor,' 
editura „Albatros”, cui 
circa 150-170 de apariții\ 
pe an, devenise o pu-j 
ternică uzină. Și, ■ 
precumpănitor, nu de\ 
„gunoi roșu”. j

I
(Fragment din interviul | 

realizat de C. Stănescu, ■ 
publicat în "Adevărul li
terar și artistic” - nr.311, I 
24 mai 1996) |

________________________J

Poem juilbîlliiaiir (li)
Cuvintele sunt urmele noastre. Mai vii.
Refacem memoria Sacrului, intrerupți de morminte- 
Să regăsim, la ceas numărat, din ce pierdem 
Unicul sens, noima lumii.
Sporim ce va fi. Piere umbra
în sine, însă din tragic se reface întregul 
și nimic mai enigmatic nu este decum 
însăși viața! Numai cei dornici sunt rodnici. 
Uneori, fulgerați de ceva-mai-vinovat-decăt-omul, 
suferim în multiplul continuu.
Abia suportăm suferința lumilor mici: 
Să ne-o înțelegem pe a noastră ?
Foamea a toate, de toate.
Buni și răi, deopotrivă plătim pentru rău.
Avem numai scânteia dorinței 
și înfloririle, care-s explozii lumi nice. 
Ni se ascunde ceva, o eroare divină;
Pentru îngeri căzuți noi plătim înc-o dată.
Tresărind la suspinul câinelui

. Ori al gladiolei, celei succesiv înflorind 
pe tija țrestiei-cuțit pentru vânt.
Un fior sub dezmierdarea din cosmos - 
în acest ornic gigantic -

! ar trebui să ne fie de-ajuns.
Ne stingem astfel duratele. Timp nu există.
Taci, Poezie, lumină, tu, stranie, tristă!

Eugen EVU

UDREA - UMORISTUL
DE SERVICIU

Oricare (re)întâlnire cu umo
rul lui Comei Udrea este un motiv 
de intrare în normalitatea ființei 
uman-raționale. Cu atât mai mult 
în zilele noastre când râsul 
seamănă tot mai mult cu un 
rictus, sau, în caz și mai ne
fericit, cu un rânjet. In acest fel, 
se pare că în contextul actual 
existențial, până și hazul de 
necaz al românului s-a dus pe 
apa sâmbetei. Ba am putea spu
ne că s-a purtat o adevărată 
campanie împotriva umorului la 
români prin distrugerea acelei 
laturi a eului care asigura o mai 
mare apropiere între oameni prin 
râs. De-aici și încredințarea mea 
fermă că marasmul tot mai ac

Cornel Udrea: DE SERVICIU IM CLEPSIDRA
Editura Dacia (col.Hilaria), Cluj-Napoca, 1999

centuat în care se zbat românii 
nu este altceva decât conse
cința unui principiu funebru “scă
pat” la o petrecere mai intimă de 
către o person(u)alitate parla
mentară, și anume: "Râsu-ngra- 
șă și prostește!" Prin aceste 
două- trei fraze nu am făcut 
decât să pregătesc terenul pen
tru a putea spune că antidotul - 
atât cât se poate, evident, și cât 
îl îngurgităm - ni-l administrează 
Cornel Udrea (și) prin această 
nouă apariție editorială: DE SER
VICIU IN CLEPSIDRĂ; el res
pectând cu strășnicie - și bine 
face! - zicerea lui Henry Bergson 
cum că: “despre comic putem 
afirma că nu-și poate produce 
efectul de șoc decât cu condiția 
de a se năpusti din senin șsu- 
pra unei suprafețe sufletești cu
prinsă în mod statornic de 
calm...”(H.Bergson: Teoria râsu
lui, Institutul European, lași, 
1992, p.25). La Cornel Udrea 
comunicarea umorului se face pe 
două căi principale: intermediar, 
cu ajutorul personajelor, și direct 
prin comentarea situațiilor, însă 
având grijă specială de câteva 
elemente-cheie: ironie, parodie, 
satiră și paradox. In cazul său, 
crearea hilarului din te-miri-ce 
nu mai este o problemă, tocmai 
aici simțindu-se și manifes- 
tându-se umoristul-profesionist 
și, prin extensie, maturitatea 
artistului. Practicând un umor 
complex - de limbaj, de situații, 
de gestică sau pur și simplu de 
convertire a sobrietății în hilar - 
el își creează (sau racolează) 
personaje din cele mai diverse 
categori sociale modelându-le 
apoi cu migala unui artizan ce 
este. Insă, în sprijinul acestei 

afirmații, voi folosi un citat cel 
puțin edificator și, în orice caz, 
perfect explicativ pentru întreaga 
operă a lui Cornel Udrea: “Ana
lizele ne-au relevat și aspectul 
cumulativ al rizibilului. Un dis
curs combină mai multe forme 
de comic (comicul de ordin fizic: 
diformități, ridicolul costumației 
etc., comicul gesturilor și al 
mișcărilor, comicul de limbaj, 
comicul de situație, repetiții, 
reacții neașteptate, confuzii, 
înșelări, inversări de situație, 
comicul de idei: anacronisme, 
parodie, ironizare, răsturnarea 
valorilor morale etc., comicul de 
caracter: psihologia personajului, 
modul său de-a fi acționat) (...)”

(Nina Ivanciu: Comicul prozei, 
Editura Minerva, 1998, p.121). 
Cred că autoarea - deși nu se 
referă la Udrea, - îi creionează cu 
precizie valențele scriitoricești, 
sau, altfel spus, el este tipul de 
autor umorist excelent circum
scris comentariului citat. DE 
SERVICIU IN CLEPSIDRĂ - de 
fapt un fel de antologie de autor 
- iată că și umoriștii se gândesc 
la posteritate publicându-și ediții 
de autor, ceea ce, în paranteză 
fie spus, este foarte bine având 
în vedere soarta destul de ingrată 
a genului în istoria literară. Spu
neam “un fel de”, fiindcă în pagi-" 
nile sale sunt cuprinse câteva din 
prozele apărute în volumele Du
minica la iarbă verde (1985), 
Mersul pe jos (1988) și In cursul 
zilei de azi-noapte (1999).

Dar, în încheierea acestor 
rânduri, să-i dăm cuvântul și 
autorului pentru a lămuri lucrurile 
pe deplin și definitiv: "Umoristul, 
spune domnia-sa, după opinia 
majorității, este o ființă ciudată, 
cam neserioasă, în orice caz 
atinsă de aripioara roz a frivo
lității. Prozatorii îl numesc ro
mancier ratat, poeții îi strigă de 
pe Pegas: "ferește, neică, aici e 
drum literar", iar criticul, care în 
intimitate râde cu gura până la 
urechi de Donald Rățoiul, tușește 
în pumn la vederea unei cărți de 
umor, dar nu ridică stiloul să 
scrie ceva." (Mărturisire, din voi. 
Dumincă la iarbă verde, 
Ed.Dacia, 1988, p.5). Să ne pre
facem că nu observăm amăreala 
de printre rânduri și să ne delec
tăm cu lectura unei cărți de umor 
cu totul deosebite.

Dumitru HURUBĂ



țerie piele, ABS, alarmă. Tel. 627331,VftNZARI

• Vând teren intravilan cu 
construcție în Hațeg și microbuz 
TV 12 Diesel, preț convenabil. 
Hațeg, 770526. (7374)

• S.C. DEVACOMB S.A. Mintia 
cu sediul în Mintia, str. Gării nr. 
26, județul Hunedoara, scoate la 
vânzare prin licitație magazie și 
terenul aferent acesteia, în data 
de 12 octombrie 1999. (7442)

• Vând apartament 2 camere, 
str. Libertății, Deva, preț 
115.000.000 lei. Tel. 057/224705, 
după ora 18,236, sat Buteni (județ 
Arad). (7456)

• Vând vilă P+2, Deva, E. 
Văcărescu, 42, tel. 625508 (7275)

• Vând casă cu grădină, sat 
Săliște, nr. 107, comuna Băița. 
Informații tel. 621481, după ora 17. 
(7363).'

• Se vinde la licitație publică, în 
data de 29 septembrie 1999, ora 10, 
imobilul situat în comuna Băița, sat 
Săliște, nr. 131. Prețul de strigare este 
de 100 milioane lei. Licitația are loc la 
sediul Judecătoriei Deva, biroul 
executorului judecătoresc. Tel. 092/ 
227058 (7260)

• Vând casă nouă, in centrul 
satului Aurel Vlaicu. Informații la 
tel. 242360. (7113)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15, bl.70/29. Informații la tel. 
624118 sau la adresa bl. 70, ap. 
38. (8122)

• Vând casă cu brutărie în 
Ghelar. Informații la tel. 215189, 
094/231962 (7293)

• Vând urgent loc de casă, 15
bucăți lemn frasin și 10 oi. Informații 
familia Poanta Gheorghe, corn. 
Lelese, nr. 13. (7152)___________

• Vând imobil, demisol, parter, 
2 etaje, garaj, zonă centrală, 
pretabil pentru orice fel de 
societăți, instituții, locuințe, în 
Simeria. Informații tel. 261159, 
orele 20-22.

• Vând camion SRD 6 tone, cu 
motor Saviem, negociabil. Tel 
218773. (7446)

• Vând remorcă auto pentru 
tractor, 5 tone, basculabilă, numere 
noi. Soimuș nr. 66. Tel. 668284,094/ 
871878. (7447)

• Vând Saviem, stare foarte 
bună de funcționare, preț nego
ciabil, tel. 092/607672 (7106)

• Vând VW Golf 79, CI, 1500 
DM, tel. 723080 (6600)

• Vând ARO 320 Diesel, motor 
Brașov, 1997, izotermă sau schimb 
cu Dacia papuc, tel. 094/511956 
sau 262626 (7289)

• Vând microbuz Mercedes 
207, Diesel, 16 locuri, înmatriculat, 
cu CI, preț 5800 DM. Tel. 211856 
(7291)

• Vând camion Daf, 7 tone, tel. 
241730, preț convenabil. (7114)

• Vând Opel Omega 20 ICD, 
stare foarte bună, preț 9700 DM. 
Informații tel. 092/2584'54. (7375)

• S. C. DANEROM Impex Inter
național Deva vinde en gros 
pentru societăți comerciale, 
unități militare, școli, cantine, 
următoarele produse pentru 
iarnă: fasole uscată, ceapă, 
varză, castraveți, usturoi,cartofi. 
Comenzi la tel. 054/223950, 092/ 
294320. (7351)

224848. (7292)
• Vând grajd animale populat cu 

vaci și porci. Informații Beriu nr. 82. 
Tel. 646154, după ora 16. (7110)

• Vând masă vibratoare bolțari 
și execut la comandă. Relații tel. 
260641. (2772)

-Vând Nokia 6110, 5110, Si- 
emens C10, C 25, Motorola d 920, 
d 368, Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 092/ 
258121. (7372)_______________

• Vând armă vânătoare marca 
Hersial, calibru 12. Sat Bujoru, nr. 
25, comuna Dobra. (7448)

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

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

• Vând cazan de încălzire pe
combustibil lichid, cu injector și 
pompă recirculare, tel. 651708 
(8301)________________________

• Vând ieftin calculator 486 și
686. Tel. 211512. (8210)_______

• Vând plug din țeavă cu 3 
brazde. Informații tel. 219363, 
247900 (7377)

• Vând malaxor panificație, 
2001 (marcă germană), preț ieftin. 
Informații la tel. 230491, 092/ 
301942 (7295)

• S.C. Banc Post SA, Agenția 
Brad, cu sediul în Brad, str. Minerului, 
nr.5-7, organizează licitație publică 
pentru vânzarea următoarelor 
bunuri aparținând SC Matador DL 
SRL: mașină de înghețată, aparat 
pop-com, congelator ladă 3101, 
casă de marcat Royale, mobilier 
comercial, mașină tâmplărie de 
rindeluit, autoutilitară IFA. Licitația va 
avea loc în data de 30.09.1999, ora 
10, la sediul Judecătoriei Brad, broul 
executorului judecătoresc. Infor
mații suplimentare la tel. 054/ 
233238,094/691859,054/651735, 
int. 101. (8308)

• Selecționăm personal pentru 
șantier construcții în străinătate. Tel. 
094/598615, Hunedoara. (6593)

• Societate comercială anga
jează pe relația Orăștie inginer 
(mecanic) cu reale calități mana
geriale, experiență în producție și 
comunicativ. Relații la tel. 092/ 
607686. (7451)

• Cu autorizația nr. 714/98 
executăm foarte convenabil lucrări 
din șarpante din lemn, tablă zin- 
cată la blocuri în tot județul 
Hunedoara. Tel. 054/718645 (6597)

• Cabinetul de înfrumusețare 
“Nelia" angajează cosmeticiană. 
Deva, tel. 220936,231250. (7455)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Ofertă locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321. (MP)

• Firmă particulară angajează 
barmană, bucătăreasă și femeie 
de serviciu. Informații la tel. 230491, 
092/301942. (7295)

• Firmă telecomunicații an
gajăm tineri absolvenți ai Facultății 
de Electronică și Telecomunicații. 
Tel. 220936. (7475)'

• S.C. Editura Teora SRL anunță 
deschiderea librăriei proprii, cu 
sediul situat în Deva, str. Libertății, 
la parterul blocului 2. Propunerile 
și reclamațiile se primesc la sediul 
APM Deva, în termen de 10 zile. 
(7294)

• Cedez spațiu comercial 
situat în piața centrală Deva. 
Informații după ora 16, tel. 
222398. (7434)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Topor Camelia Maria. îl 
declar nul. (7290)

• Pierdut parafă “dr. Pus Flo
rentina, medic specialist medicină 
general”. O declar nulă. (7153)

IjjțJ DECESE

DIVERSE

• S.C. Imperial - magazin se
cond hand, situat pe strada Horea 
(lângă librărie), anunță reducere 
de preț 50% îh zilele de 27 și 28 
septembrie 1999. (2772)

• Biroul de Consultanță Emi
grare organizează seminarii pe 
tema emigrării în Canada și S.U.A., 
după următorul program: Orăștie, 
27.09.1999, ora 15,30, Sala Casei 
de Cultură. Deva, 27.09.1999, ora 
19, Sala Casei de Cultură. Hațeg, 
28.09.1999, ora 15,30, Sala Casei 
de Cultură. Hunedoara, 
28.09.1999, ora 19,30, Sala Casei 
de Cultură. Lupeni, 29.09.1999, 
oi a 15,30, Sala Cinematografului 
Cultural. Petroșani, 29.09.1999, 
ora 19,30, Sala Teatrului Dramatic 
I.D.Sârbu. Se percepe taxă de 
int-are, 50.000 lei. (OP).

• Soția Maria și fiii Claudiu și 
Tiberiu cu adâncă durere în 
suflete anunță încetarea din viață 
a celui care a fost

DUMITRU PARFENIE
înmormântarea va avea loc 

duminică, 26 septembrie 1999, 
ora 13, la Cimitirul Ortodox din 
Deva, str. M. Eminescu. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. (7452)

• Cu inimile zdrobite de durere 
soțul loan, copiii Nelu, Marioara, 
Eugen și nepoții anunță încetarea 
din viață a celei care a fost

CURTEAN VICTORIA
în vârstă de 68 ani. înmormântarea 
are loc azi, 25 septembrie 1999, la 
Biserica Penticostală din satul 
Banpotoc. Dumnezeu să o 
odihnească în pace. (2773)

• Mulțumim întregului personal 
din Spitalul CFR Simeria pentru 
efortul deosebit depus în 
încercarea de a salva viața soției, 
mamei și bunicii noastre

CURTEAN VICTORIA
Familia. (2774).

Banca Comercială 
Română SA - 

Sucursala județeană Hunedoara-Deva 
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 

29.09.1999, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, 
birou executor judecătoresc, următoarele 

imobile:
- apartament 3 camere, situat în Deva, Piața 

Victoriei, nr. 8, bl. Turn, ap. 13, et. 4. Preț de 
pornire 75.000.000 lei.

- spațiu comercial situat în Deva, str. Horea nr. 
113 - Complex Zahana (măcelărie), compus din 
cameră frigorifică, birou, sală servire, proprietatea 
debitorului SC SFERA MG EXIM SRL Deva.

Preț de pornire: 350.000.000 lei 
Informații la BCR Deva, Oficiul juridic tel. 230207, int. 

67, sau la Judecătoria Dev-a - Birou executor 
judecătoresc.

SC „Tehnoton Service” SA
cu sediul în Iași, sos. Păcurari, nr. 2A, Bl. 59 OB 

organizează
Licitație publică deschisă cu strigare în data de 

27.09.1999, ora 12, la sediul societății 
Vânzare spațiu comercial

situat în Deva, b-dul Decebai, bl. I. Preț de pornire a 
licitației 739.657.000 lei. în caz de neadjudecare la prima 
ședință, se va organiza cea de-a doua ședință de licitație la 
data de 01.10.1999, ora 12.00.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la 
sediul societății. Pentru participare la licitație, ofertanții 
vor depune la sediul societății, până la data ținerii licitației, 
documentele prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoane: 032/143390, 032/ 
145864

\______________________________________________ /

ÎNCHIRIERI p

• S.C. SARGETIA FOREST SA 
Deva închiriază suprafața de teren, 
clădiri și vinde la licitație utilaje, 
subansamble și clădiri. Licitațiile au 
loc în fiecare vineri, ora 12 la sediul 
societății din str. C.A. Rosetti, nr. 2. 
Regulamentul de licitație și lista de 
licitat se află la sediul societății. (7443)

• Ofer spre închiriere apar
tament mobilat, central. Tel. 216391. 
(7450)

• Ofer de închiriat spațiu comer
cial, 70 mp, zonă centrală. Tel. 
770396 (7331)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.C. TCI S.A. Orăștie anga
jează tâmplari, zidari, dulgheri cu 
experiență în construcții. Infor
mații la sediul societății, str. N. 
Titulescu nr. 60, birou personal 
salarizare. Tel. 242709. (7111)

• Cooperativa de consum Șoi- 
muș angajează lucrători gestionari 
pentru magazinul mixt Șoimuș și 
Lunca. Informații latei. 668260 (7288)

începând cu data de 1.10.1999 se va face 
umplerea instalațiilor de încălzire din blocurile 
arondate la punctele termice din municipiul Deva, în 
vederea efectuării probelor la rece. Rugăm populația 
șl agenții economici să la măsurile necesare pentru 
evitarea inundațiilor în spațiile pe care le dețin.

Agenția BANKCOOP • BANCA GENERALĂ 
DE CREDIT Șl PROMOVARE SA ORĂȘTIE 
© Organizează vânzarea prin LICITAȚIE 
PUBLICĂ a unor active de la SCPP Geoagiu

29 septembrie 1999, ora 10, la Biroul Executorului 
Judecătoresc Orăștie:

> Cantina:
> Remorcă auto.
30 septembrie 1999, ora 10, la sediul SCPP Geoagiu:
> tractoare;
> utilaje agricole;
> mijloace fixe și obiecte de inventar.
Lista cu utilajele se găsește la sediul Agenției BANKCOOP -

B.G.C.P. Orăștie. Informații la telefoanele: 247456, 247565.

© VINDE zilnic de la sediul SCPP Geoagiu:
> țuică 35°-60°;
> ceapă;
> fasole;
> cartofi.

ANUNȚĂ:
Adunarea Generală a Acționarilor de ia SC 

Metaiotex Ș>4 Deva, întrunită în ședință extraordinară în data 
de 05.08.1999, a adoptat Hotărârea nr. 53 prin care s-a stabilit 
organizarea concursului de selecție a administratorului/ 
administratorilor și componența nominală a Comisiei de selecție, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului României nr. 49/1999. Selectarea administratorului/ 
administratorilor se va face în conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice privind încheierea contractelor de 
administare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 
364/1999 și a Procedurilor aprobate de către Comitetul Director 
al Fondului Proprietății de Stat prin Hotărârea nr. 52/11.06.1999. 
Ofertele se vor transmite, de către candidați, în plic închis și vor 
conține documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 
obligatorii prevăzute la art. 9; art.13 lit. a), b) și d) sau, după caz, 
la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit c) și e) din 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999. Ofertele 
se vor depune la sediul societății comerciale, până la data de 
26.10.1999, ora 15.00.

Prezenta CERERE DE OFERTĂ, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a) până la g) din 
Normele metodologice menționate mai sus. se pot procura, 
contra cost, de la sediul societății, serviciul PERSONAL, începând 
cu data de 27.09.1999. Desemnarea câștigătorului concursului 
se va face pe baza punctajului obținut ca urmare a evaluării, 
inclusiv pe bază de interviu, a ofertelor prezentate de către 
candidați. Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se 
va desfășura la data de 28.10.1999, la sediul societății 
comerciale, ora 10.00. După parcurgerea etapelor prevăzute la 
punctul 9 al (1), (2), (3) și la punctele 10; 11; 12 din Procedurile 
aprobate de către Comitetul Director al FPS prin Hotărârea nr. 52/ 
11.06.1999, administratorul/administratorii selectat/ți ca urmare a 
obținerii punctajului maxim va/vor negocia și semna Contractul 
de administrare în conformitate cu prevederile art. 17 din 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999. Proiectul 
Contractului de administrare este cel prezentat în ANEXA Nr. 3 la 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999.

SC Cnrvinul SA Hunedoara
(fost ICSAP)

Vinde prin LICITAȚIE in fiecare zi de joi a săptămânii, ora 
9, la sediul său din str. Moldovei, nr. 8, următoarele mijloace 
fixe:

Prețul de începere a licitației
- Autofurgonetă izotermă TV 14 FIP 19.800.000 lei
- Rampă auto STR metalică 8.000.000 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul.
Taxa de participare la licitație: 100.000 lei 
Relații suplimentare la telefon 054/712316

Direcția de Sănătate Publică a Județului
• »

Hunedoara - Deva
organizează CONCURS, in conformitate cu HGR 281/ 
1993 șl HGR 749/1998, pentru ocuparea următoarelor 

posturi:
- 1 post Inspector de specialitate - medic, Ser

viciul Statistică și Informatică;
- 1 post inspector de specialitate - studii supe

rioare, cunoscător a două limbi străine de circulație 
internațională, Serviciul Relații Publice șl 
Comunicare.

Dosarele de participare la concurs se depun la Ser
viciul RUNOS până la data de 07.10.1999. Concursul va 
avea loc la sediul Direcției de Sănătate Publică Hune
doara-Deva, in data de 14.10.1999.

Informații suplimentare la telefon 231255 intre orele 8-10.

Conducerea SC Metaiotex SA Deva convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data 
de 11.10.1999, ora 12, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii unor spații 
comerciale;

2. Diverse.

SC Devatrans SA Deva
organizează LICITAȚIE pentru selectarea 

EXPERTULUI DE MEDIU autorizat în yederea 
întocmirii bilanțului de mediu, nivel II.

Ședința de licitație va avea loc în 18 octombrie 1999.
Informații suplimentare se pot obține la sediul din 

strada Depozitelor, nr. 2, telefon 221852.
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Pe traseul Deva-Hunedoara

Șoferii de pe maxi-taxi
sfidează legea!

în cursul zilei de joi pe raza municipiilor 
Deva, Hunedoara și a orașului Simeria mai 
multe echipaje ale Poliției Rutiere a județului 
Hunedoara au efectuat controale în traficul 
rutier privind activitatea de taxi și de maxi- 
taxi. Potriyit celor declarate de către șeful 
Seryiciului Poliției Rutiere din cadrul IJP 
Hunedoara, dl It.col. Dorelian Stamatie, 
acțiunea a fost ordonată întrucât în ultima 
perioadă de timp au existat semnale privind 
încălcarea legii de către cei care prestează 
asemenea activități.

Pe parcursul câtorva ore pe raza celor 
trei localități au fost verificate 178 de 
autovehicule între care în 25 de situații s-au 
constatat abateri de la legislația rutieră, 
amenzile aplicate fiind de aproximativ 
5.000.000 de lei.

Și în urma controlului efectuat joi de către 
lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere s-au 
constatat abateri de la legalitate, în primul 
rând biletele de călătorie nu se eliberează de 
către mulți dintre șoferii de maxi-taxi sau de 
către însoțitorii acestora, fapt ce se 
pedepsește cu amendă cuprinsă între 
1.600.000 - 2.000.000 de lei. în asemenea 
situații au fost depistați conducătorii auto Tod 
Liviu Petru din Deva, aflat la volanul 
microbuzului HD 04 RAX, care nu a eliberat 
bilete de călătorie pentru nouă pasageri, iar la 
Hunedoara Ciolac Dorel Constantin de la SC 
Cupidon Trans SRL, care a fost surprins cu 
șase pasageri fără bilet.

Pe lângă aceste încălcări ale legalității dl 
căpitan Ovidiu Martin ne-a mai precizat că 
frecvent s-au constatat situații când nu 
există atestate pentru activitatea de 
taximetrie, precum și unele defecțiuni tehnice 
la microbuze, fapt ce ar trebui să le dea de 
gândit celor care practică asemenea 
activitate.

Surprinși de control conducătorii de pe 
maxi-taxi au motivat că nu au eliberat bilete 
din lipsă de timp și că aveau de gând să facă 
acest lucru la prima stație. Motivația acestora 
nu are nici un temei întrucât legea spune 
foarte clar "biletele se eliberează înainte de 
plecarea din stație”, iar practica într-o 
asemenea situație nu poate fi interpretată 
decât ca sustragere de la plata impozitelor 
către stat. O altă parte dintre conducătorii de 
maxi-taxi, simțindu-se în neregulă, a circulat 
pe rute ocolitoare, pe strada Eminescu, pe DN 
7, călătorii fiind obligați să aștepte minute în șir 
în stații.

Pe lângă aceste practici care țin de fața 
nevăzută a lucrurilor, nefirești rămân și 
condițiile în care sunt transportați călătorii. 
Astfel în câteva microbuze numărul acestora 
a depășit cu jumătate cel al locurilor, iar 
aglomerația creată generează disconfort și 
un pericol pentru călători. Dar, dorința de bani, 
uneori neimpozabili, face în continuare pe 
mulți dintre cei de pe maxi-taxi să uite de 
responsabilitățile reale pe care le au.

Corne/ POENAR

JAlFÂRțffDB

farmacii de 
serviciu

La finele acestei 
săptămâni în Deva va 
funcționa farmacia "Hygeia" 
din strada 22 Decembrie, bloc 
D2, telefon 226474.

La Hunedoara, în același 
interval de timp (25-26.09) va 
fi de gardă farmacia Sânte din 
zona Lipscani. (E.S.)

Duminică, tenis
de masă la Deva

Duminică, de la ora 13, 
Sala Sporturilor din De.va va 
găzdui un concurs de tenis de 
masă dotat cu Cupa "DEVA 
TEAM”. Concursul va fi urmat 
de o selecție pentru copii (8-14 
ani), începători și avansați.

Intrarea gratuită. (C.S.)

Cetate Deva 
joacă acasă

Tot duminică, Cetate Deva, 
locul doi în clasament, își 
dispută meciul său din etapa a 
9-a a Diviziei C, seria a IV-a, 
cu Metalurgistul Cugir, 
începând de la ora 11. (S.C.)

Copiii îi mulțumesc 
lui Ronald Mc Donald

Copiii de la Centrul de Plasament Nr.1 din Deva l-au 
găzduit recent pe Ronald Mc Donald, mascota 
cunoscutei firme McDonald’s. Vedeta-clovn i-a 
blnedispus cu scamatoriile și surprizele sale pe cei mici, 
convingându-i prin spectacolul susținut să cânte, să 
danseze și să se joace împreună. Pentru această mare 
și inedită bucurie de care au avut parte, pentru cadourile 
primite și pentru afecțiunea cu care au fost înconjurați 
de personalul restaurantului, copiii, alături de dra 
educatoare Anca Răcoiu, mulțumesc și pe această cale 
conducerii Restaurantului Mc Donald’s din Deva (ma
nager ■ Alin Popescu) și, evident, lui Ronald, care le-a 
readus zâmbetul pe buze... (G.B.)

-In plus laoricarediu restaurantele 
McDonald’s din Timi^ara, Arad, 

Oradea, Baia Mare, și Deva
în perioada 20.09-31,10.19^ 

cumpărând 6Happy mcal-uriveți 
primi cadou un ghiozdan McDonald’s
{Preturi mult mai mici

Pentru unii dintre conducătorii de microbuze, dialogul “de sus” cu polițiștii 
pare a ft un lucru normal.

X_________________________________ _ _ __________________________________/

SC TOP TECH 
SRL DEVA

Angajează:
• ingineri absol

venți de calcula
toare; hardware sau 
software.

- absolvenți de li
ceu, cunoștințe te
meinice în domeniul 
calculatoarelor.

Informații la
telefon 213871 sau 
la sediul firmei din 
Piața Victoriei, nr. 1 
Deva (lângă Casa de 
Cultură)

• Happy Meal Hamburger: un hamburger, o porție mică de cartofi, 
o băutură râoortoare mică♦JUCĂRIE
• Happy Meat Cheeseburger un cheeseburger, o porțe mică de cartofi, 
o băutură răcoritoare mică * JUCĂRIE
• Happy Meal Chicken McNuggeto; Chicken McNuggets * 4, o
oBca d° cartofi, o băutură râoontoare nr a > JUCĂRIE_________

J7W/I MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) se 
încadrează și pentru perioada 
13-19.09.1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului nr. 12574/87. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Hunedoara 
în data de 15.09.1999 pentru 
dioxidul de azot, în 14.09.1999 
pentru dioxidul de sulf, în data 
de 16.09.1999 pentru amoniac 
și în data de 17.09.1999 pentru 
fenoli.

Pulberile în suspensie au 
prezentat valori medii și maxime 
care s-au încadrat în limita 
admisă de 0,15 mg/mc aer/24 h 
la toate punctele de control din 
județ. Valorile maxime s-au 
înregistrat în data de 13.09.1999 
pe zona Chișcădaga și în 
16.09.1999 pe zona Hunedoara.

Pulberile sedimentabile au 
înregistrat depășirea limitei 
admise de 17.0 g/mp/lună doar 
pe zona Chișcădaga de 1,82 ori 
pentru valoarea medie și de 
2,78 ori pentru valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama 
absorbite se mențin în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu: aer (depuneri 
și aerosoli atmosferici), apă 
brută din râul Mureș și apă 

potabilă, sol și vegetație. 
Pentru această perioadă, 
valorile medii obținute au fost 
de 0,23 Bq/I pentru apa brută 
și de 0,13 Bq/I pentru apa 
potabilă, față de valoarea de 
atenție de 2,0 Bq/I, stabilită 
pentru acest factor de mediu.

In cursul lunii august 
valorile medii pentru pulberile 
în suspensie pe întreg județul 
Hunedoara au fost cuprinse 
între 0,062 mg/mc/24 h și 
0,094 mg/mc aer/24 h. în 
comparație cu luna iulie, 
valorile medii au crescut pe 
zonele Mintia-Deva,
Hunedoara și Chișcădaga și 
s-au redus pe zonele V. Jiului 
și Călan. Valorile maxime la 
acest indicator au fost 
cuprinse între 0,068 mg/mc 
aer/24 h și 0,188 mg/mc aer/ 
24 h. Valorile maxime au 
crescut față de perioada 
anterioară pe zonele Mintia- 
Deva și Chișcădaga, s-au 
menținut constante pe zona 
Călan și s-au redus pe zonele 
Hunedoara și V. Jiului. în 
cursul lunii august au fost 
identificate 8 depășiri ale 
limitei admise din care una pe 
zona Mintia-Deva, șase pe 
zona Ghișcădaga și una pe 
zona'Hunedoara.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

în urmă cu 116 ani, la 
25 septembrie intra în 
circuitul grandioaselor 
reședințe regale Castelul 
Peleș din Sinaia, ocazie 
folosită de autoritățile lo
cale pentru a declara 
această localitate oraș.

Construcția impună
toarei clădiri, concepută 
ca reședință de vară a 
regelui Carol I de 
Hohenzollern-Sigma-

Din istoria Castelului Peleș

ringen (primul rege al 
României) a început în 
1873. Primii arhitecți - 
Wilhelm Doderer și 
Johammes Schultz - au 
conferit arhitecturii 
exterioare un pronunțat stil 
renascentist german reflec
tat în alcătuirea planurilor 
verticale, asimetria
diferitelor corpuri și 
turnuri, utilizarea
predominantă a lemnului 

sculptat și integrarea într- 
un peisaj de un pitoresc 
aparte. După inaugurarea 
din anul 1883 a urmat o 
serie de transformări și 
extinderi ale construcției 
realizate de arhitectul ceh 
Karel Liman, lucrările 
fînalizându-se în anul 
morții lui Carol I, 1914.

Interioarele castelului 
impresionează prin 
decorațiunile degajând fast 
și eleganță, reunind stiluri 
în care predomină 
elementele neorenașterii 
germane, îmbinate cu 
reluări din alte stiluri: 
renaștere italiană târzie, 
baroc german și austriac, 
Ludovic al XlV-lea, ro
coco, hispano-maur, 
turcesc și stilul anilor 
1900.

Străbătând sălile 
muzeului, vizitatorul va re
marca decorația în lemn, 
mobilierul (constituit din 

piese originale de 
proveniență europeană 
sau orientală), vitraliile, 
colecțiile de artă (pictură, 
artă decorativă) și de 
arme, care cuprinde peste 
4 000 de piese cu valoare 
istorică-documentară și 
artistică, din secolele XVI- 
XIX. Arta decorativă este 
constituită din piese de 
sticlă, faianță, porțelan, 
metal prețios și metal 
comun, medalii, deco
rații și monede.

întreaga colecție 
patrimonială și ansam
blul arhitectural al unuia 
dintre cele mai 
importante muzee din 
România continuă să 
atragă nenumărați 
vizitatori, care astfel au 
posibilitatea să “în
toarcă” una din paginile 
de referință ale istoriei 
poporului nostru.

Georgeta BÎRLA
........ ........ ■ --------------J


