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LA DEPOZITELE ÎN 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

Drumul parcurs în cei 
zece ani de tranziție de la 
dictatură la democrație, de la 
economia socialistă 
planificată la economia de 
piață este caracterizat prin 
scăderi accentuate la toate 
capitolele. Incapacitatea 
legislativului și executivului de 
a stăpâni acest proces al 
tranziției, de a-i conferi un 
curs coerent, controlabil, 
așezat cât de cât pe baze
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Pâra carte de identitate
științifice, a condus la 
declanșarea unei evoluții 
haotice, cu efecte 
dezastruoase asupra vieții 
economice și sociale.

Din mare exportator de 
produse agroalimentare, 
România a ajuns în scurt 
timp... importatoare de 
asemenea produse, datorită 
distrugerii fermelor agricole, 
fărâmițării terenurilor în 
proprietăți mici ale unor 

țărani sărăciți, lipsiți de 
mașini agricole și de banii 
necesari înființării și 
întreținerii culturilor.

Industria românească 
nu a fost în întregime o 
grămadă de fier vechi, au 
existat și ramuri performante
- amenajările hidroener
getice, energetica nucleară, 
petrochimia, producția de 
mobilă, industria ușoară etc.
- dar în prezent mergem 

înapoi, ca racul. Lipsa 
reformelor și restructurărilor 
adecvate, programele 
incoerente de privatizare, 
lăcomia nemăsurată a 
proaspeților capitaliști 
sălbatici au condus la 
situația că nu ne vindem 
țara, ci o dăm pe gratis. 
Importante active din

Tiberiu ISTRATE

(Continuare în pag. 2)

Vremea se va răci 
accentuat. Cerul va fi 
variabil. Izolat va ploua 
slab. Vântul va sufla 
moderat din sector 
nordic cu intensificări la 
munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
între 8 și 13 grade, iar 
minimele între -1 și +4 
grade Celsius. Dimi
neața se va semnala 
brumă. (Lucian NISTOR)

Banca 
Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

_ _ _ _ _ fizice_ _ _ _ _ _  
„CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT" 
cu DOBÂNDA FIXA de 

56% pe an
și scadență la

96 de zile prin
unitățile sale din!

Deva, Brad, Orăștie 
și Hațeg

Drumul României spre integrarea în 
Uniunea Europeană e lung și dificil

Mergem la 
negocieri cu 
capul plecat

în topul firmelor hunedorene

Premii de excelenta

între dorința și posibi
litățile reale ale României de 
a se integra în Uniunea 
Europeană există o mare 
discrepanță, în ciuda 
cosmetizării imaginii externe 
pe care caută să o 
promoveze ministerul spe
cial înființat în acest scop. 
Oricâte eforturi ar face 
ministrul integrării și echipa 
sa, câtă vreme în țară nu se 
întâmplă niște transformări 
cu adevărat vizibile, zadarnic 
ne facem iluzii că ne vom 
putea integra în UE.

Șeful delegației Comisiei 
Europene în România, dl 
Fokion Fotiadis, a pus 
degetul pe rană și a 
diagnosticat clar care sunt 
bolile acute de care suferim. 
Atâta vreme cât nu ne vom 
trata și vindeca sunt puține 

speranțe să ne vedem visul 
realizat, criteriile impuse 
fiind foarte clare, derogări 
neîngăduindu-se sub nici 
un motiv.

Pentru a fi admiși la 
negocierile de aderare ce 
vor avea loc la Helsinki 
peste puțină vreme ni s-au 
pus în față câteva condiții 
esențiale. Un prim examen 
de trecut este cel referitor 
la protecția copiilor, cu 
trimitere directă la copiii 
instituționalizați ale căror 
probleme nu sunt nici pe 
departe rezolvate, soarta 
lor fiind lăsată mai mult la 
mila străinilor, deoarece 
guvernanții i-au abandonat

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

F estivitatea 
decernării diplo

melor pentru firmele 
clasate în top pe anul 1998, 
care a avut loc joi la Deva, a 
fost întregită și de 
acordarea unor premii de 
excelență din partea 
Camerei de Comerț și 
Industrie a județului 
Hunedoara. Aceste premii 
de excelență, constând în 
diplome și plachete, s-au

Casial SA Deva- 
Chișcădaga, Comat SA 
Deva, Coratrans SA Deva, 
AVS Prodtextil SRL Deva, 
Fares SA Orăștie, Favior 
Vidra SA Orăștie, Foricon 
SA Deva, General Trans SA 
Petroșani, Gutenberg SA 
Deva, Haber Internațional

primele trei locuri în TOP-ul 
firmelor, respectiv în anii 
1996, 1997 și 1998. lată 
numele firmelor în ordine
alfabetică, cărora li s-a 
acordat premiul de 
excelență în baza criteriilor 
amintite: Aimo Construct
SRL Deva, ASAR Con
struct SRL Deva, Bareily 
Prodimpex SRL Deva,

acordat pentru ocuparea 
consecutivă a unuia din

SA Hațeg, Macon SA Deva, 
Malvina Electro Company 
SRL Deva, Matex SA Deva, 
Mirsalprod SRL Hunedoara, 
Parângul SA Petroșani, 
Quasar SA Deva, Rudevian 
Tur SRL Deva, Salutaris 
SRL Deva, Sarmis SA 
Deva, Stil SA Vulcan.

Pentru reprezentarea 
în TOP-ul pe țară au fost 
desemnate, pentru 
rezultatele din anul 1998, 
să participe firmele 
Favior Vidra SA Orăștie, 
Rec Prod Imp Exp SRL 
Deva și Sartex ’98 SA 
Deva.

De menționat faptul că 
premiaților le-au fost 
adresate felicitări și urări 
de succes în activitate în 
condițiile dure ale 
economiei de piață din 
partea dlor prefect 
Nicolae Stanca, pre
ședinte al Consiliului 
județean, Gheorge Barbu 
și director general al CCI 
Hunedoara, Gheorghe 
Griin, în context subliniin- 
du-se că recunoașterea 
rezultatelor performante 
se face după criterii strict 
riguroase. (N.T.)

Manifestări 
dedicate “Zilei
municipiului 
Hunedoara9*
Municipiul de pe Cerna este în sărbătoare 

astăzi și mâine. Numeroase manifestări cul- 
tural-artistice și științifice, organizate de 
Consiliul local și Primăria locală, de Radio 
Color Hunedoara și de Casa de cultură a 
municipiului, sunt dedicate “Zilelor 
municipiului Hunedoara”, desfășurate în 
premieră în acest an.

Programul acestor acțiuni debutează astăzi 
(ora 9) cu o slujbă religioasă - TE DEUM Ia 
statuia lui lancu de Hunedoara, urmată 
deschiderea oficială găzduită de Casa 
cultură, la ora 10. Prima parte a zilei se 
încheia la Galeriile de artă (ora 12),
Salonul autorilor hunedoreni. După-amiaza,

de 
de 
va 
cu

G. BÎRLA
(Continuare în pag. 2)
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La Hunedoara

Se redeschide 
„Cafeneaua 

automobiliștilor”
Luni, 18 octombrie, la ora 16, se 

redeschide “Cafeneaua automobiliștilor”, 
la Stația de asistență tehnică din 
municipiul Hunedoara.

Cu acest prilej se vor susține un 
moment poetic și literar de scriitori 
hunedoreni și un minirecital de chitară 
clasică. Automobiliștii hunedoreni sunt 
invitați să ia parte la redeschiderea 
cafenelei. (S.C.)

Meci atractiv:
Corvinul - FC Bihor

Sâmbătă, de la ora 11, Corvinul 
Hunedoara primește pe propriul teren 
vizita echipei FC Bihor - Oradea, în cadrul 
etapei a XIl-a din Divizia B, seria a ll-a. Un 
meci ce se anunță a fi viu disputat, 
hunedorenii dorind să revină pe primul loc 
în clasament.(C.S.)

' O ÎNTREBARE PE
BUZELE DEVENI LOR:

Când vom 
avea căldură 

în case?
După ce s-a ajuns la un compromis și 

devenii beneficiază de apă caldă, acum pe 
buzele tuturor stă întrebarea: când vom avea și 
căldură în casele noastre? Pentru că, iată, frigul 
a năpădit de-a adevăratelea peste noi și nu mai 
e vreme de discuții peste discuții ca să putem, 
într-un final, să ne bucurăm de confort în 
apartamentele noastre. Confonn unei Hotărâri 
de Guvern, se pare însă că furnizarea căldurii 
depinde și de condițiile meteorologice. Astfel, 
HG nr, 425/ 1993 precizează că dacă trei zile 
consecutiv media temperaturii înregistrate în 
24 h este 10 grade Celsius se poate trece la 
furnizarea căldurii. Din păcate aceste 
prevederi nu sunt o condiție obligatorie. 
Pentru că ne confruntăm și cu o altă

Sorina POPA
(Continuare în pag. 2)

în atentia
»

contoare de apa
în vederea protejării persoanelor 

fizice și juridice, Biroul Județean de 
Metrologie Legală informează pe cei care 
doresc să cumpere și să utilizeze în 
contorizarea apei contoare, că în 
conformitate cu reglementările în 
vigoare, comercializarea și instalarea 
acestora se face numai prin agenți 
autorizați care sunt obligați să pună în 
circulație doar contoare legale - cu 
aprobare de model în România, însoțite 
de buletin de verificare metrologică în 
termen.

Contoarele procurate din alte surse 
nu îndeplinesc cele două condiții speci
ficate - aprobare de model în România și 
buletin de verificare metrologică în 
termen - nefiind legale pentru a fi 
utilizate.

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul nostru din str. Mihai Viteazu, nr. 
3, Deva, sau la telefon 217385.
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Să se renunțe la unele»

mentalități și orgolii

♦
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liderii județeni ai PUR declară:

“Ne îndreptăm spre o 
catastrofă națională! ”

întâlnirea cu presa a 
liderilor organizației 
județene a PUR de la Deva, 
a adus în prim plan 
situația economică 
deosebit de gravă a țării, 
care a atins pragul 
disperării.

Potrivit spuselor 
președintelui organizației 
județene a PUR, dl Petru 
Mărgineanu, economia 
românească înregis
trează o scădere de trei 
ani consecutiv a 
produsului intern brut, 
fapt ce situează România 
pe ultimul loc în Europa din 
această perspectivă.

Partidul Umanist 
Român consideră că 
această situație
intolerabilă este o 
consecință directă a 
incapacității forțelor de 
pe actualul eșichier al 
scenei politice de a-și 
armoniza activitatea în 
conformitate cu
adevăratele interese 
naționale. Astfel, atât 
Puterea cât și Opoziția se 
concentrează în dispute 
cu vădit caracter elec
toral, acuzându-se 
reciproc de “-greaua 
moștenire”, uitând în 
realitate de soarta celor 
22 milioane de cetățeni ai 
României care i-au ales în 
frunte pentru a soluționa 
marile probleme actuale 
ale țării.

Având în vedere 
situația dramatică in care 
a ajuns România PUR 
propune o “A treia cale” 
de dezvoltare economico- 
socială prin care se 
apreciază că singura 
alternativă de redresare a 
țării o constituie strategia 

\_________________ _

bazată pe creșterea 
competitivității.

în acest sens PUR a 
elaborat o strategie ce 
vizează creșterea PIB, a 
productivității muncii, a 
exporturilor, creșterea 
competitivității la nivel 
economic, stimularea 
inițiativei private 
autohtone, restructu
rarea întregului sistem 
educațional, astfel încât 
să se asigure o pregătire

temeinică noilor
generații în contextul 
concurențial mondial.

Doar câteva date ce 
vizează anul 1999 - 
scăderea PIB cu 4,5% în 
semestrul I 1999 față de 
aceeași perioadă a 
anului ’98, diminuarea 
producției industriale cu 
14% pe primele șapte 
luni față de perioada 
similară a anului trecut, 
diminuarea recoltei de 
grâu cu 600.000 de tone 
față de ’98, scăderea 
exportului, precum și a 
numărului de animale 
(ovine, bovine și por
cine) cu 1.700.000 
comparativ numai cu 
1998, conduc spre 
concluzia că dacă nu se 
intervine rapid cu un 
program 
eficiente România se 
îndreaptă spre o 
catastrofă națională al 
cărei final este greu de 
prevăzut.

de măsuri

Cornel POENAR

La finele săptămânii trecute, 
municipiul Cluj-Napoca a fost gazda 
unor importante manifestări pe plan 
politic și social-economic. 
Reuniunea unor lideri politici din 
arcul social-democrat, precum Petre 
Roman, Ion Iliescu și Teodor 
Meleșcanu, în cadrul unui seminar 
cu tema: “Reformă-Realitate- Per
spective”, al cărui moderator, tot o 
personalitate marcantă, Theodor 
Stolojan, a constituit un moment de 
referință în actualul context al luării 

de poziții 
față de criza 
social- 
economică 
pe care o 
traversează

România. In cuvântul său, prof.dr. 
Dan Voiculescu, președintele AOAR, 
în calitate de gazdă a acestei 
reuniuni, a subliniat necesitatea 
ieșirii din criză pe calea dialogului 
politic. S-a arătat că la baza actualei 
stări de lucruri stă o serie de factori, 
printre care politica financiar- 
bancară și instabilitatea cadrului 
legislativ existent, recomandându-se 
să se renunțe la mentalități și orgolii 
ale unor lideri de partide, pentru a 
găsi o cale spre relansarea 
economică a țării pe baza unei 
strategii comune. In cadrul 
discuțiilor purtate s-a sugerat ca 
pentru apropiata campanie 
electorală de anul viitor, fiecare 
partid politic să prezinte câte un pro
gram economic coerent, care să 
cuprindă structura bugetului, ca și a 
modului în care acesta urmează să 
fie gestionat.

Participanții la reuniune au 
convenit ca pe viitor reprezentanții 
clasei politice să contribuie la 
elaborarea unei platforme comune, 
de interes național, care să conducă 
la creșterea economică pe baza

Mergem la 
negocieri cu

plecat

Manifestări dedicate 
“Zilei municipiului 

Hunedoara 99capul
(Urmare din pag. 1)

de mult, lăsându-i la periferia 
societății, în plata Domnului, 
motivându-se că nu 
dispunem de resursele 
financiare necesare. 
Ministrul Herlea spune că 
FMI a găsit cu cale să aibă o 
oarecare înțelegere în acest 
sens, acceptând ca deficitul 
bugetar pe 1999 să crească 
de la 3,9 la 4,1 la sută din 
PIB, diferența urmând să fie 
alocată exclusiv pentru 
îmbunătățirea situației 
copiilor instituționalizați.

Dacă aici au apărut 
semnale că există un antidot, 
marea problemă aflată în 
suspensie este cea de ordin 
economic, vizând respectiv 
reforma și macrostabilizarea, 
despre care numai se 
vorbește, dar practic nu se 
simte nici un fel de reviriment 
în privința relansării 
economiei. Ba mai mult, 
dintre cele 6 țări candidate 
la integrare, ce s-ar putea să 
aibă loc cam după un 
deceniu - respectiv fiind 
nominalizate Bulgaria, 
Letonia, Lituania, Malta, 

^România și Slovacia-, țara

noastră face notă aparte, în 
1999 neînregistrând nici un 
fel de creștere economică. 
Cu alte cuvinte, este 
limpede că trenul în care s- 
au urcat țări ca Cehia, 
Slovenia, Ungaria sau 
Polonia l-am pierdut de 
mult. Negăsind un mediu 
economic și de afaceri 
prielnic, precum și 
stabilitate, inclusiv în 
domeniul legislativ, este o 
iluzie să credem că 
investitorii străini vor veni cu 
capitalul la noi. Nici în 
privința funcționării 
economiei de piață nu sunt 
semnale pozitive.

Nu este cazul să 
insistăm asupra cauzelor 
care fac ca mersul 
industriei sau agriculturii să 
fie mai mult în sensul 
demolator, nicidecum spre 
relansare și valorificare a 
potențialului existent. Ca 
urmare, nu mai miră pe 
nimeni de ce la apropiatele 
negocieri pentru aderare 
vom sta cu capul plecat, 
drumul spre integrare fiind 
mult prea lung și dificil de 
parcurs. y

(Urmare din pag. 1)

începând cu ora 16, în Piața casei de 
cultură vor fi prezentate un spectacol 
folcloric al Clubului copiilor din 
Hunedoara și recitalurile grupurilor 
“Realism”, “Profetul”, “Canon”, 
“Riff” și “Compact”.

A doua zi a manifestărilor din 
cadrul “Zilelor municipiului 
Hunedoara” se va desfășura în prima 
parte la Castelul Corvineștilor, 
cuprinzând Simpozionul științific 
anual “Tradiție și continuitate în 
spațiul istoric liunedorean” (ora 10) 
și Salonul artiștilor plastici 
hunedoreni (ora 12). Aceeași piață a 
casei de cultură va găzdui de la ora 16 
recitalurile unor grupuri de muzică 
autohtone, spectacolul folcloric al 
ansamblului “Hațegana”, precum și 
reprize de dans modern și dans de 
societate.

“Toamna muzicală 
hunedoreană"
în cadrul “Zilelor municipiului 

Hunedoara” are loc și cea de-a XlX-a 
ediție a “Toamnei muzicale 

sprijinirii întreprinderilor mici și 
mijlocii, prin facilități fiscale 
acordate investitorilor autohtoni și 
crearea unei clase mijlocii solide, 
condiție a ■■ stabilității social- 
economice și a ridicării nivelului 
general de trai.

Tot la Cluj Napoca s-au 
desfășurat lucrările Conferinței 
filialelor din Transilvania ale PUR, 
prilej cu care au fost prezentate 
direcțiile prioritare pentru cea de 
‘‘A treia cale" privind ieșirea 
economiei românești din actuala 
criză. Pe baza monitorizării 
evoluției vieții politico-economice 
și sociale din România anului 1999 
a fost prezentat un raport privind 
starea actuală a economiei 
românești. In raport se subliniază 
faptul că anul 1999 este al treilea 
an consecutiv de recesiune 
economică, urmare a absenței unei 
viziuni strategice clare asupra 
evoluției pe termen scurt și mediu. 
Pe baza 
performanță
România se află 
clasamentului, fiind singura țară 
din Europa Centrală și de Est care 
înregistrează trei ani consecutiv o 
reducere a produsului intern brut. 
Față de această situație PUR 
apreciază că singura alternativă de 
dezvoltare a țării o constituie 
strategia bazată pe creșterea 
productivității muncii și a 
competitivității produselor, care să 
asigure o relansare a exporturilor, 
iar pe baza creșterii PIB să se 
ajungă la o dezvoltare a bazei de 
impozitare, garanție a asigurării 
unei finanțări adecvate pentru 
programele prioritare: educație- 
sănătate-apărare.

indicatorilor de 
macrostructiirali, 

în coada

Lucian VOICU, consilier municipal
PUR Hunedoara____________ _______/

hunedorene”. Sâmbătă, de la ora 
17,30, Tiberiu Dâscă le face 
melomanilor o “Invitație la vals”, cu 
un recital de pian, urmat de concertul 
coral al Corului “Corviniana” din 
Hunedoara. Tot la Castelul 
Corvineștilor și de la aceeași oră, 
duminică vor putea fi audiate un duet 
de chitară clasică (prof. Constantin 
Andrei - Cluj Napoca și prof.Aurelian 
Andrei - București) și un concert coral 
cu corul “Doina” din Hunedoara.'Ca 
la fiecare ediție, maestrul Ștefan 
Rulia (acompaniat la orgă de Ecaterina 
Botar) va susține luni (ora 17,30) un 
recital extraordinar de vioară, la 
Biserica Romano-Catolică.

Lansare 
“100% Compact” 

Un alt moment distinct al 
Sărbătorii hunedorene îl constituie 
lansarea albumului “100% Compact” 
al binecunoscutului grup “Compact”. 
Aceasta va avea loc sâmbătă, la 
restaurantul “Scorpion”,începând cu 
ora 13, și va fi urmată de o conferință 
de presă.

-------------------------  
Pâră carte tie 

identitate
(Urmare din pag. 1)

industrie se vând la licitații la prețuri de 
nimic, proaspeții proprietari scoțând la 
vânzare la prețuri de miliarde ceea ce 
tocmai au cumpărat cu câteva milioane.

O adevărată furie demolatoare distruge 
ceea ce a fost cât de cât bun și în alte domenii 
de activitate. Investițiile sunt paralizate, 
schelele și macaralele ruginesc în picioare 
priveghind blocurile de locuințe și alte lucrări 
neterminate, bugetul sărăcit hrănește cu 
pipeta sectoare întregi ca învățământul, 
sănătatea și cultura iar șomerii și pensionarii 
trăiesc o dramatică frică a zilei de mâine.

Mai nou am început să ne demolăm și 
propria istorie, prin celebrul de acum manual 
de istorie alternativă pentru clasa a XIl-a. Nu, 
nu este o greșeală, am scris intenționat istorie 
alternativă și nu manual alternativ, pentru că 
așa stau lucrurile în realitate: ceea ce oferă 
manualul elevilor este o altfel de istorie a 
românilor, care aduce atingere sentimentului 
patriotic și mândriei naționale.

Și uite-așa ne prezentăm în fața Europei, 
ca o Românie fără carte de identitate, un fel 
de mașină veche ce încearcă să se strecoare 
fără acte legale pe autostrăzile continentului. ,

Când vom avea 
căldură în case?

(Urmare din pag. 1)

problemă, în afara temperaturilor scăzute. E 
vorba, bineînțeles, de situația financiară. Și 
dacă am scăpat de lupta pentru obținerea apei 
calde ne aflăm acum în postura de a solicita și 
căldură. Și pe cine am întrebat dacă e posibil 
sau nu să obținem acest lucru? Pe nimeni altul 
decât directorul Termocentralei Mintia, dr. ing. 
Victor Vaida. în primul rând să precizăm că 
Termocentrala funcționează în prezent la 
capacitatea de 900 MGW, deci nu sunt 
probleme tehnice care să pună sub semnul 
întrebării furnizarea căldurii pentru deveni. 
Victor Vaida nc-a declarat că și de data aceasta 
singurul obstacol este cel al banilor. “Dacă SC 
Apatcrm Sa Deva respectă graficul pe care I- 
am stabilit pentru plata datoriilor, nu văd de ce 
cetățenii Devei să nu beneficieze de acest 
serviciu. Trebuie să se știe că pentru luna 
octombrie Termocentrala Mintia arc de primit 
de la Apatcrm SA 2,5 miliarde de lei. Până 
acum nu am primit nici un leu.” Directorul de 
producție de la Apatcrm SA, ing. Florin 
Ghcrgan, spune că directorul Termocentralei 
trebuie să respecte legea și atâta tot.

Așadar, după cum stau lucrurile, probabil 
și pentru furnizarea căldurii trebuie să se 
poarte discuții. Ar fi bine ca acestea să fie 
demarate cât mai repede ca să nu ne prindă 
iarna fără căldură în apartamente.

Programul de formare a 
resurselor umane - la Deva 
Fundația Conexiuni - 9
in sprijinul copilului 

maltratat
Fundația Conexiuni a demarat în 

această lună la Deva ,,Programul de 
formare a resurselor umane pentru centrul 
național pilot de prevenire și îngrijire a 
copilului victimă a maltratării. ” Programul se 
desfășoară în șapte centre din țară. Prima 
fază a acestuia constă în formarea unei 
echipe pedagogice. La nivelul municipiului 
Deva echipa are următoarea componență: 
coordonator Lenuța Angalita, președintele 
Fundației Conexiuni, dr. Viorica Seviciu, 
Elena Coșovean, psiholog, Carmen Bucur, 
profesor, loan Eugen loja de la Judecătoria 
Deva. O a doua etapă a proiectului este 
legată de pregătirea unei rețele de 21 de 
profesioniști care să lucreze cu copiii din 
instituțiile rezidențiale astfel încât să 
identifice și să intervină în cazurile de 
maltratare. Finanțat din surse ale Uniunii 
Europene programul amintit mai are o ultimă 
etapă, aceea de punere în practică a unui 
Centru criză de primire a copilului abuzat. 
De menționat că Fundația Conexiuni se 
implică de câțiva ani în problemele copiilor, 
iar acest program este o certitudine că 
lucrurile nu se vor opri aici.

Sorina POPA
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Istoria românilor poate avea și alternative?
Apariția manualului de istoria românilor pentru clasa a Xll-a, editat de SIGMA 

și coordonat de conferențiar univ. dr. Sorin Mitu, a reușit să stârnească 
controverse. Pornind de la faptul că înșiși părinții elevilor de clasa a Xll-a din Valea 
Jiului au avut reacții vehemente, s-a ajuns până ia alcătuirea de comitete de părinți 
care să prezinte conducerii liceului refuzul alegerii acestui manual (alternativ).

Din discuțiile, unele cu o serie de factori de care a depins apariția acestui 
manual, precum și cu profesorii de la catedră și elevii din ultimul an de liceu, au 
rezultat următoarele:

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

Nu uita că ești român

V _ __________________

operă ce însumează peste 
25.000 de titluri?

- De ce lipsuri credeți că 
se face vinovat manualul de 
istoria românilor pentru clasa 
a Xll-a, editat în 1997 și scris 
de Mihai Manea și Bogdan 
Teodorescu, fiind necesară 
modificarea lui?

- Manualul de care vorbiți 
a fost editat în martie 1993, 
apoi reeditat cu destule 
încercări de îmbunătățire. Eu 
am înțeles autorii manualului, 
că un an școlar ’90-’91, în 
liceul românesc nu s-a 
studiat istoria românilor, deși 
fusese o carte așteptată cu 
nerăbdare, dar din start 
făcută praf în factologie și 
greșeli de conținut. Ca și 
acum în apariția ei s-a 
practicat politica faptului 
împlinit. La urma urmei era 
un manual acceptabil, dar la 
cinci -șase ore pe 
săptămână și nu una-două, 
câte aveam eu la clasă. încă 
de atunci am spus că acest 
manual îi va îndepărta pe 
elevi de istorie. S-a produs și 
nerozia de a-l cere, până 
anul trecut, în întregime la 
bacalaureat (pentru licee cu 
două ore p,e săptămână, 
doar manualul de clasa a XII- 
a avea circa 250 pagini). Au 
fost câteva zeci de elevi ce I- 
au ales la opționale. Deci nu 
elevii s-au depărtat de istorie, 
de istoria națională, ci aceia 
care au hotărât ce, cât și 
cum să facem. Atunci prea 
mult, acum... deloc.

Nu am omis să pun ele
vilor de clasa a Xll-a două 
întrebări în legătură cu ma
nualul editat de SIGMA.

1. Consideri că din ma
nualul de istorie a ro
mânilor de clasa a Xll-a 
este necesar să înveți acti
vitățile iui Mihai Tatulici și 
ale Andreei Esca ?

2. Dacă te-aș întreba, 
de exemplu, în ce an a 
abdicat Cuza și a fost 
proclamat Carol de 
Hohenzollern ca rege al 
românilor, ți s-ar părea 
ceva dificil de răspuns ?

Adriana Dobârcean, 
clasa a Xll-a E, Liceul de 
Informatică Petroșani.

1. Nu consider că date 
legate de activitățile desfă
șurate de Mihai Tatulici și 
Andreea Esca trebuie să se 
regăsească în manualul de 
istorie pentru clasa a Xll-a. 
Probabil sunt lucruri 
interesante despre ei acolo, 
dar locul lor nu este în 
manualul de istorie, ci 
eventual în presă. 2. Nu 
neapărat, dar în orice caz, 
este un subiect mai 
important decât cel legat de 
personalitatea lui Mihai

77

Tatulici și a Andreei Esca.
Gabriela Șerban, clasa a 

Xll-a, Liceul de Informatică 
Petroșani:

1. Istoria, ca știință, 
reconstituie trecutul și îl 
explică, iar ca disciplină de 
învățământ, selectează 
calitativ și cantitativ fapte 
semnificative care înfățișează, 
sistematizat și concis, viața 
până în prezent, stabilind 
contribuția fiecărei epoci și 
civilizații la tezaurul de valori 
ale umanității. Activitatea celor 
doi .precum și cootribuția lor, 
nu este un eveniment care să 
fie pus în istorie, deocamdată.
2. Nu. Cuza a fost silit să-și

Amfiteatrele Universității 
din Petroșani 
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semneze abdicarea pe 11 
februarie 1866, în același an, 
Carol fiind proclamat rege.

Elena Mihaeia Crăciu- 
nesc, clasa a Xll-a, Liceul 
de Informatică:

1. Nu este necesar să 
învățăm aceste activități în 
istoria de clasa a Xll-a. 
Aceasta mi se pare chiar o 
exagerare. Cred că este prea 
devreme ca aceste per
soane să apară într-o astfel 
de carte. Consider că încă 
nu și-au câștigat locul acolo, 
poate mai târziu, dar mă 
îndoiesc. Prefer să optez 
pentru istoria mai veche, mai 
îndepărtată a românilor, unde 
se regăsesc evenimente cu 
adevărat istorice, care merită 
și au dreptul să fie în 
manualul de istorie a 
românilor. 2. Nu. Această 
întrebare nu mi s-ar părea 
dificilă, ci chiar una normală 
pentru un elev de clasa a XII- 
a. Mai mult, o consider 
firească, deoarece un astfel 
de moment și-a câștigat 
dreptul de a fi trecut în 
istorie.

Manualele alternative! Nici unui din
cele cinci 
manuale

alternative nu

trebuie să primească 
aprobarea CNAM

în legătură cu modul în 
care manualele de istorie 
sunt editate și intră în pose
sia elevilor, în învățământul 
românesc, am solicitat păre
rea purtătorului de cuvânt al 
MEN. dl. Mircea Mureșan:

- Pentru ca un manual 
să vadă lumina tiparului, 
MEN face o comandă către 
o editură, detaliind Ceea 
ce ar trebui să cuprindă 
acel manual sau pur și 
simplu rămâne la latitu
dinea editurii conținutul 
acestuia?

- Pentru clasele l-VIII, 
MEN face comanda la edituri 
și trimite și finanțarea, deoa

rece la aceste clase manua
lele se distribuie elevilor gra- 
tuit. Pentru clasele IX-XII, 
MEN face comanda, dar nu 
trimite finanțarea pentru că 
la liceu manualele sunt cum-

I părate de elevi. Pentru ela
borarea manualelor, MEN 

.face o programă. Editurile 

"Minerii au încercat în
'91 să dea jos Guvernul

cu forța bâtei">
Vizavi de lecția "Mi

neri adele ” am cerut pă
rerea profesorului Sorin 
Mitu, coordonatorul ma
nualului de istoria Ro
mânilor, clasa a Xll-a, e- 
ditat de SIGMA.

- De ce la lecția "Mi
ne nadele” nu i-ați amintit 
pe Miron Cozma ?

- Nu am socotit că 
este atât de important 
să amintim acest nume. 
Nu am vrut să arăt cu 
degetul ce au făcut mi
nerii. Am vrut să arăt ce 
înseamnă lipsa de ren
tabilitate a unor între
prinderi în această si
tuație.

- Se afirmă în lecție 
că în '91 minerii au venit 
la București pentru a da 
Guvernul jos, nu prin 
vot, ci prin forța bâtei. 
Nu credeți că un eie v 
(care trăiește în aceeași 
zonă cu minerii), în mo
mentul în care vede un

trebuie să respecte progra
ma. în plus, acestea trebuie 
să-și.caute autorii și referenții 
științifici. Manualele alter
native aprobate trebuie să 
primească și avizul Consi
liului Național de Aprobare a 
Manualelor (CNAM).

- Totuși, cine se face 
vinovat de cele întâmplate 
la Editura SIGMA privitor la 
manualul de istorie?

- Noi considerăm că 
meni nu se face vinovat
cele întâmplate la Editura SIG
MA. Manualul are aprobarea 
consiliului și are și referate 
pozitive.

- Considerați că o sin
gură persoană poate de
cide aprobarea alcătuirii 
unui manual în sistemul de 
învățământ?

- Nu decide o singură per
soană soarta unui manual. 
De aceea manualul trebuie să 
aibă aprobarea a trei referenți 
și aprobarea CNAM.

i

ni- 
de

miner, ar putea spune: 
poate dă cu bâta în mine ?

- Ceea ce am spus, că 
au venit în '90 și ’91 mi
nerii ia București, nu im
plică neapărat generali
zarea. Noi am spus ia în
ceput care au fost pro 
blemele lor. Am spus că 
ei au venit împinși de 
sărăcia de acolo. Acestea 
au fost condițiile care au 
generat fenomenul res
pectiv. Aprecierea mi se 
pare corectă: minerii asta 
au încercat în ’91, să dea 
jos Guvernul, cu forța 
bâtei. Sigur, este o apre
ciere destui de sumbră, 
absolut conformă cu rea
litatea, care a fost șo
cantă. Aici nu este vorba 
de un subiect contro
versat. Nimeni nu se în
doiește că s-a întâmplat 
acest lucru. Dacă evitam 
acest subiect, unii pro
fesori puteau sâ-i simtă 
lipsa.

I 
I 
I
I
I

■ Ieste obligatoriu
Declarația ministrului I 

Educației Naționale, An-1 
drei Marga, privind ma- j 
nuaieie de Istoria Ro-. 
măniior:

“Și în România, cu ma-1 
re întârziere, se produce | 
schimbarea manualelor de | 
liceu. Schimbarea se face ■ 
în ’99, pentru toate dis-' 
ciplinele, împreună cu tre- ’ 
cerea ia manualele alter-1

I 
I
I 
I
I 
I

I >
• native, ia clasa a IX-a, și ia 1 
I piața liberă a manualelor. I 
| Urmează ca, în continuare, | 

schimbarea să se facă la | 
toate disciplinele la clasele ! 
X,XI,XII. Pentru clasa a IX-1 
a, ta dispoziția profeso-1 
riior, se află peste 120 ma-1 
nuate alternative. în unele | 
țări europene, liceele pot, 
folosi manualele propriilor■

Prof. Cornel Platon, Li
ceul de Informatică-Pe- 
troșani:

- Die profesor, considerați 
că este necesar să-i învățăm 
pe copiii noștri evenimentele 
istorice care se petrec sub 
ochii lor, apropo de manualul 
de istoria românilor pentru 
clasa a Xll-a, editat de 
SIGMA și coordonat de Sorin 
Mitu?

- Privind evenimentele 
istorice ce se petrec sub 
ochii lor, problematica 
acestora este delicată și 
vastă. îmi permit a observa, 
potrivit gândirii anticilor, că 
acestea și îndeosebi cele din 
ultimii 10-30 de ani nu sunt 
încă istorie pentru că sunt 
evenimente nedesăvârșite. 
Cât despre manualul de care 
vorbiți se spune că, în virtutea 
unei prerogative instituite de 
MEN, este dreptul inatacabil 
al profesorului de a alege 
manualul. L-am discutat la 
clasă cu două săptămâni
înaintea “scandalului” și cred 
că, în mare parte, am convins 
asupra superficialităților lui, 
că nu transmite lucruri 
fundamentale de educație 
națională, că de fapt un cititor 
(și mai ales un elev) nu 
descoperă în acest manual 
trăsăturile națiunii. Evident, 
pot arăta și eu cu degetul 
dacă țineți la așa ceva. El nu 
se îndreaptă spre autorul 
citat, ci mai degrabă spre 
promotorii conceptului “co
rect political", la aceia care au 
conceput și avizat programa 
pentru manuale: “ La ma
nuale noi... tot noi”!

- Oare trebuie să ne fie 
rușine cu istoria noastră, 
istoria adevărată, nu cea 
inventată? Spun aceasta 
prin prisma cărților co
muniste de istorie, rupte 
total de realitate.

- Firesc că nu! Dar asta 
nu depinde de ceea ce 
gândesc eu. Apreciem că 
toate cele de mai sus erau de 
așteptat să se întâmple, 
pentru că ele au fost impuse, 
preparate ritmic și sistematic 
în societatea românească: de 
la luarea în bășcălie a 
trecutului isoric prin mass 
media la conceptul: “Nu mai 
stați cu fața la trecut!" Așa s- 
a ajuns ca din bancă muza 
Clio, în loc să zâmbească, 
face grimase de durere și 
plânge, iar noi cei care, alături 
de ea, ne-am făcut o 
profesiune de credință - 
dascăli de neam și de 
supraviețuire materială, 
suntem, uimiți și consternați. 
Mă întreb contrariat: chiar nu 
mai sunt actuale conceptele 
despre manualul de istorie, 
ale lui (Nicolae lorga cu o

I profesori, evident, auto-1 
| rizate legal.

Decizia de trecere ia | 
J manualele alternative în j
■ licee s-a luat de MEN, în
I ’98, iar reglementarea se I 
| bazează pe legislația adop-1 
| tată de Parlament și în con-1 
i secința acesteia, pe ordine . 
j aie ministrului Educației■ 
I Naționale, începând cu I 
| ordinul nr. 5066/201 
| noiembrie 1998. în ultima | 
> săptămână s-a stârnit o a-1 
1 gitație demagogică din * 1 
i motive politicianiste, în le-1 
| gătură cu două din cele | 
| cinci manuale alternative | 
i de istorie pentru clasa a >
■ Xll-a, iar publicul onest a ' 
i fost indus în eroare cu fal-I 
| suri premeditate. Nici unui | 
| din cei care s-au pronunțat |
■ ia prima oră asupra ma-, 
! nuaieior, nu ie citise. Pe
I fondul de necunoaștere s- 
I a falsificat și s-au fabricat 
| afirmații pe care nimeni
■ din rețeaua educației națio- 
! naie nu ie-a făcut. Manua- 
i lele noi schimbă, într-ade- 
I văr, prezentarea postbelică 
| a istoriei. Trebuie obser- 
1 vată schimbarea care s-a 
! produs și în România, de 
' ia controlul etatist al so- 
I cialismului răsăritean, ia 
| autorizarea ministerială,
i 
I 
i 
II
■
I 
I

bazată pe referatele spe
cialiștilor din domeniu. La 
clasa a Xll-a sunt pe piață 
autorizate de MEN cinci 
manuale alternative, dintre 
care profesorii pot alege. 
Nici un manual nu este 
obligatoriu".

Pagină realizată de
Mihaeia FĂGAȘ 
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Rata inflației în luna 
septembrie a atins 

nivelul de 3,2%
Rata inflației în luna septembrie a atins nivelul de 3,2%, unul 

dintre cele mai mari de la începutul acestui an, iar menținerea 
acestei evoluții pune sub semnul întrebării obiectivul Guvernului 
de a se încadra, în acest an, într-o limită a inflației de 40-42%.

Creșterea Inflației intervine după două luni de relativă 
stabilizare a prețurilor, respectiv iulie - cu 1,7% și august - cu 
1,2%, trend care era de așteptat să continue și în septembrie, 
conform analiștilor, ceea ce nu s-a întâmplat.

Potrivit Comisiei Naționale pentru Statistică, în luna septembrie, 
mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,6%, iar cele nealimentare - 
cu 2,9%. De asemenea, tarifele la servicii s-au majorat cu 2,9%.

La capitolul mărfuri alimentare, datele CNS indică evoluții 
semnificative ale prețurilor la ouă - care s-au scumpit cu 17,1%, lă 
cartofi - cu 12,3%, citrice și fructe meridionale - cu 11,4%, brânză 
de vacă - 5,5%, zahăr - 4,3%, lapte și produse lactate - 3,8%.

Directorul Direcției Comunicare din BNR, Adrian Vasilescu, 
apreciază că rata inflației din septembrie “este surprinzătoare”, mai 
ales în ce privește cuantumul majorării prețurilor la produsele 
alimentare. “Totuși, cifrele sunt cifre și lucrurile trebuie analizate în 

' lumina lor. Nu putem să facem abstracție de faptul că într-o 
perioadă în care se constată o îmbunătățire efectivă în balanța 
importurilor și exporturilor, în sensul că se reduc drastic importurile 
și se îmbunătățește structura exporturilor, capitolul industrie 
alimentară continuă să rămână mult în urmă”, a spus Vasilescu.

La acest capitol, exporturile sunt nesemnificative, iar importurile 
continuă să crească semnificativ. “Oricâte circumstanțe ar putea fi 
găsite, este inadmisibil că o componentă cum este producția ali
mentară, care ar putea să ne ducă mult înainte - pentru că avem și 
tradiție - determină în continuare cifre care împovărează balanța 
importurilor și, implicit, balanța de plăți externe”, a adăugat oficialul BNR.

La rândul său, analistul economic llie Șerbănescu afirmă că 
evoluția din septembrie a inflației era previzibilă, având în vedere 
că, de regulă, în toamnă încetează influența pozitivă de temperare 
a inflației din partea pieței țărănești, care este, practic, singura 
piață care funcționează, în mod real, după regulile cererii și ofertei. | 
“Cu o asemenea rată în septembrie, este greu de crezut că se va I 
atinge chiar și prognoza rectificată a inflației pentru acest an, de I 
40-42%’’, a subliniat analistul.

Cele mai mari scumpiri în grupa mărfurilor nealimentare au fost 
consemnate la combustibili - 5,3%, tutun, țigări - 5,1%, cărți, ziare, 
reviste - 3,6%, autoturisme și piese de schimb - 3,1%, iar în cadrul l 
grupei de servicii, la transportul urban - cu 6,3%, la abonamentele auto 
- 6%, plata cazării în unitățile hoteliere - 3,7%, îngrijire medicală - 3,4%.

llie Șerbănescu consideră că, deși tendința de creștere a 
inflației era previzibilă, revenirea pe trend crescător este mai 
mare decât cea așteptată, din cauza faptului că atât mărfurile 
alimentare, cât și tarifele la serviciile de utilități publice rămân 

' principalii factori de inducere a inflației în România.
“Nu este bine. Mi se pare mult. Această rată ridicată creează 

așteptări negative. Având în vedere acest nivel al inflației, cred că 
la sfârșitul anului vom depăși nivelul de 45%”, a declarat pentru 
MEDIAFAX Florin Pogonaru, președintele Creditanstalt 
Investmentbank Romania.

Rata medie lunară a inflației în perioada ianuarie-septembrie 
1999 a fost de 3,7%. Față de decembrie 1998, rata inflației a fost 
de 38,9%, iar comparativ cu septembrie 1998, de 50,2%.

✓-----------u n francez supranu
mit “escrocul ca

meleon", Edmond Ro
mano, care se dădea drept 
preot, a fost, condamnat 
pentru a douăsprezecea 
oară, la închisoare, 
transmite AFP.

profesionista! 
înșelătoriilor

Acest “profesionist” al 
înșelătoriilor a mai fost 
condamnat pentru furt, 
abuz de încredere și escro
cherie, după ce a pretins în 
multe rânduri că are tot fe
lul de meserii: preot, gar
dian de închisoare, inspec
tor al Curții de Conturi, 
consilier juridic.

Edmond Romano a 
devenit de-a dreptul cele
bru anul trecut, când a pre
tins că este secretarul unui 
cardinal de la Vatican. El a 
oficiat mai multe slujbe re
ligioase în localitatea Espi
nal din estul Franței. Pro
fitând de buna credință a 
preotului parohiei, el a în
casat câteva cecuri, cu care 
și-a plătit din datorii și apoi 
a fugit în altă regiune a 
țării, unde a mai oficiat câ
teva ceremonii religioase, 
în cele din urmă, el a fost 
denunțat de proprietarul 
unui hotel, care a recunos
cut în așa-zisul preot pe 
personajul principal al unui 
reportaj televizat, în care 
erau descrise precedentele 
escrocherii ale lui 
Romano.

SUA au dus și un “război 
electronic” împotriva Iugoslaviei

Armata americana a utilizat tehnica “atacurilor cibernetice” 
împotriva rețelelor informatice ale Iugoslaviei, în cursul campaniei 
militare legale de conflictul din Kosovo, a dezvăluit șeful Statului 
major inter-arme al SUA, generalul Henry Shilton, citat de AFP.

Refuzând să furnizeze date asupra modului cum super- 
calculatoarele americane au fost folosite pentru “a bruia” rețeaua 
computerelor utilizate de Ministerul Apărării al Iugoslaviei și de 
celelalte organe centrale ale stalului iugoslav, generalul Henry 
Shilton a afirmat: “Prefer să nu intru în detalii asupra modului în 
care a fost utilizată această tehnică, dar puteți porni de la prin
cipiul că noi am folosit atacurile cibernetice, ca un mijloc auxiliar 
de sprijinire a operațiilor noastre militare".

Remarcile comandantului american au fost făcute cu prilejul 
unei ceremonii desfășurate la baza de la Norfolk (Virginia), care a 
fost organizată pentru a anunța diversificarea responsabilităților 
Comandamentului IX unificat alarmatei americane. Potrivit noii 
reorganizări. Comandamentul american pentru controlul spațiului 
aerian (ASCC), cu baza la Colorado Sprinos (Colorado), va prelua 
și sarcinile pe linia “războiului electronic

Construirea unei discoteci la 
Auschwitz suscita polemici și emoții

Proiectul de construire a u- 
nei discoteci în orașul Oswie- 
czim, numele polonez pentru 
Auschwitz, suscită polemici și 
emoții, localitatea fiind în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
locul unde a funcționat unul 
dintre cele mai mari lagăre de 
exterminare naziste, informează 
AFP.

Controversatul proiect, asu
pra căruia.municipalitatea și-a 
dat, deja, acordul, ar urma să fie 
realizat la doar câțiva kilometri 
de zona protejată a fostului la
găr, într-o clădire folosită de 
naziști, în trecut, drept magazie 
pentru depozitarea bunurilor 
confiscate de la prizonieii trimiși 
în lagăr.

Reprezentanții unui grup de 
reflecție numit Casa Interna
țională a Tineretului, fondat de o 
organizație germană, care își 
are sediul într-o clădire din 
apropierea sitului fostului lagăr, 
au anunțat deja că se opun pro
iectului.

Confruntat cu eventualitatea 
izbucnirii unui scandal, ca ur
mare a protestelor supraviețui
torilor Holocaustului, prefectul 
regiunii a cerut primarului să-și 
reconsidere decizia aprobării 
proiectului.

Primarul insistă, însă, pe 
dorința locuitorilor orașului 
de a duce o viață normală. 
“Au murit prizonieri peste tot 
în orașul Oswieczim. Nu 
putem face un argument din 
acest lucru, întrucât, până la 
urmă, am descoperi că 
nimeni nu mai are dreptul să 
trăiască, să locuiască și să 
muncească aici", a declară 
el.

Comunitatea evreiască din 
Polonia a reacționat, însă, cu 
prudență, față de proiect.

AFLAT1

...pământenii consumă 
într-o secundă: 10 tone de 
grâu; 10 tone de cartofi; 1 tonă 
citrice; 2 tone de zahăr; 20 hl 
bere; 40 kg de ceai.

4 ...plantele cultivate pe 
Terra ocupă în prezent cam 
71 la sută din'suprafața usca
tului, adică ceva mai puțin de 
950 milioane de hectare.

4 ...fluturele de câmp 
cântărește în greutate nu mai 
mult de 0,025 grame. Totuși, 
către sfârșitul verii, urmașii 
săi - adică omizile luate lao
laltă (numai cele produse de un 
singur fluturași) - cântăresc 
225 kilograme.

4 ...pe globul pământesc
există nu mai puțin de 800.000 
de specii de insecte. S-a cal
culat că pe un singur kilometru 
pătrat de pământ se află două 
miliarde de insecte diferite, 
înmulțind această cifră cu cei 
150 de milioane de km pătrați 
de uscat de pe glob, aflăm un 
total care nu se poate scrie 
decât cu 18 cifre. Pagubele 
pricinuite de vietățile acestea 
sunt incalculabile. Se aprecia
ză că numai în SUA se înre
gistrează anual pierderi în agri
cultură în valoare de 20 de mili
arde de dolari.

Grupaj de Hie LEAHU

Canadienii lanseazâ prima televiziune 
metropolitana la București

y
r %

Obezitatea 
scurtează viata

Obezitatea scurtează viața, mai ales în cazul per
soanelor din rasa albă, se arată într-un studiu publicat în 
New England Journal of Medicine, informează AFP.

Potrivit specialiștilor americani, riscul de deces prin 
orice cauză - boli cardiovasculare, cancer sau alte 
afecțiuni - crește foarte mult în cazul obezilor, fie ei 
bărbați sau femei și indiferent de vârstă. O nuanțare 
există în cazul persoanelor de culoare, care nu sunt 
afectate în aceeași măsură de suprapoderalitate.

Acest studiu, unul dintre cele mai vaste efectuate 
vreodată, a cuprins peste un milion de cazuri ana
lizate, supravegheate timp de 14 ani. Concluzia a fost 
că bărbații obezi prezintă un risc de deces de 2,5 ori 
mai mare decât cei cu greutate normală, iar în cazul 

^femeilor, acest risc crește de două ori.

Compania canadiană Chum 
City International a anunțat lan
sarea în primăvara 2000, la Bu
curești, a primei televiziuni metro
politane din țară, provizoriu nu
mită TV București.

Anunțul a fost făcut la 
Cannes, în cadrul târgului 
MIPCOM, de către reprezentanții 
companiei, printre care Mary 
Powers de la Chum City Inter
national și Chris Lowe, unul din
tre executivii viitoarei stații de la 
București.

TV București va emite te
restru în Capitală și împrejurimi, 
pentru peste două milioane de 
telespectatori, un program mixt 
format din știri, sport, divertisment, 
comedie și filme.

Formatul televiziunii se ba
zează pe o licență Chum City 
International, divizia de dezvol
tare și distribuție a Chum Televi
sion pentru anumite sisteme 
creative dezvoltate de Citytv.

Investiția totală în noua stație 
va fi de 25 de milioane de dolari.

Atât Chris Lowe, cât și un alt 
executiv de la București, Vitold 
Chrzanowski, au deținut funcții 
de conducere în mai multe tele
viziuni comerciale din România, 
Polonia și Slovacia.

“TV București va fi diferit, 
kadresându-se audienței din ora-

șul care este inima țării. Tran
zacțiile comerciale majore, eveni
mentele și anunțurile, tot ce se 
întâmplă în România, se întâmplă 
de fapt în București", a declarat, 
pentru MEDIAFAX, Chris Lowe.

TV Bucrești va fi realizat în 
colaborare cu Universitatea Poli
tehnică din București, care de
ține în prezent o licență de emisie 
pentru televiziune prin eter (TV 
Sigma).

TV București va emite 24 de 
ore pe zi și va ținti o audiență 
între 18 și 54 de ani.

Achizițiile de programe se 
vor face prin London Television 
Service, divizia de distribuție a 
World Wide Group.

Știrile locale vor fi acoperite 
pe tot parcursul zilei prin inter
mediul a zece echipe mobile do
tate cu care de reportaj aflate în 
contact radio (microunde) cu 
studiourile centrale.

Chum City este o divizie a 
Chum Limited, una dintre com
paniile lider în domeniul radio, 
televiziunii și producției de pro
grame din Canada. Având parti
cipări internaționale în America 
Latină, Finlanda și Statele Unite, 
Chum Limited deține și operează 
26 de stații de radio, șase tele
viziuni locale și zece canale 
tematice naționale, în Canada.

un "șofcr ni mnuiui", imvcnit 
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înalt (191 cm), cu o alură sportivă, 
,SEAN CONNERY domină ecranul de peste 
40 de ani în aproape toate genurile cine
matografice, pornind de la comedie, film 
de acțiune și de război și terminând cu 
SF-ul.

S-a născut la 25 august 
1930 în Edinburg și după o 
copilărie grea, se ocupă de
mai multe meserii, practică culturismul 
(medalia de bronz la “Mister Universum”) 
și... debutează în 1956 cu filmul “No Road 
Back” (Drum fără întoarcere) - în regia lui 
Montgomery Tully.

Cu creația din “Hell Drivers” (Șoferii 
iadului) - 1957, regia Cyril Enfield, își în
cepe “marșul" spre vârful piramidei popu
larității. Este prezent în “Tarzan’s Greatest 
Adventure" (Cea mai mare aventură a lui 
Tarzan) - 1959, regia John Guyllermin, 
“The Longest Day” (Ziua cea mai lungă) - 

^1962, regia Darryl F. Zanuck.

Devine star internațional odată cu înce
putul seriei de filme “James Bond" cu “Dr. 
No" - 1962, regia Terence Young, sau 
“ThunderbaU" (Operațiunea “Trăsnetul”) - 
1965, în regia lui Terence Young. De la 

film la film, își etalează ta
lentul și capacitățile de ex
presie, astfel încât propune
rile de pe ambele maluri ale

Atlanticului nu mai contenesc.
Apare în filmul polițist “Ranson” 

(Răscumpărarea) - 1975, regia Caspar 
Wrede, în cel de război “A Bridge Too Far” 
(Un pod prea îndepărtat) - 1976, regia 
Richard Attenborough sau dramaticul. 
“Untouchbles" (Incoruptibilii) - 1987, în 
regia lui Brian de Palma. în fine comedia 
de mare montare “Indiana Jones an the 
Last Crusade” (I.J. și ultima cruciadă) - 
1989, regia Steven Spielberg, avându-l 
“cap de afiș" pe Harrison Ford.

Adrian CRUPENSCHt
■ ■_________________________________________________Ji

O jumătate de duzină 
de miniștri din Guvernul 

Vasile (septembrie 1999) 
sunt în integrantă. Doar 
atâția, pentru că restul 
au - probabil ■ treburi 

mai importante
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...Deși se pare că pe Dumnezeu nu-l mai prea interesa chestiunea și micimea 
omenească de-o vreme încoace și, cu deosebire, zburdălnicia homo-sapienșilor 
prin și printre opreliștile transmise de El prin fiul său și ajustate amenințător de 
evangheliști; și mai cu seamă de apostolul Pavel după ce și tarsianul a fost 
apostrofat pe Drumul Damascului cu un “Saule, Saule, de ce mă prigonești ?” Insă 
tiranul fiind om inteligent și cu un intelect bine structurat, s-a prins rapid de figură, 
s-a convertit și schimbându-și numele a devenit unul dintre cei mai eficienți 
propagandiști creștin-democrați. Să nu cădem în confuzii - întâmplarea a avut loc 
în altă parte a lumii pe când Domnul încă nu plănuise omienouăsuteoptzecișinouăle 
la români. Așa că, să nu ne facem iluzii... Poate că era adevărată zicerea că, 
pentru ultimii treizeci de ani ai secolului și ai mileniului, și pentru divertisment, 
Domnul lăsase omenirea pe mâna preaprimitorului Scaraoschi. Aceasta ținând 
seama că toate se desfășoară în conformitate cu previziunile Apocalipsei, viața, în 
general, tinzând spre un haos desăvârșit, în perfectă armonie cu ideologia

sonaxA penxru
im oui ȘI FANFARA (2)

- în si major -,
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Reflecția>

sĂptĂmÂnii
“Oricât de frumos ar fi Raiul, omul dorește 

să ajungă acolo cât mai târziu.”
Justin Moisescu

(fost patriarh)
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Gloanțe de catifea

belzebutiană. Constatarea nu era prea optimistă și, ca atare, impunea o anumită 
accelerare a...refacerii vieții mele pentru a intra din nou în rândurile lumii bune și cu 
frică de Dumnezeu, cum mă tot dăscăleau toți, prieteni și cunoscuți, colegi și rude, 
de parcă, burlac fiind, le-ș fi adus importante prejudicii morale și le-aș fi uzurpat 
tronul demn al fidelității depline. Sau, mai știi ? Poate că mă simțeau ca pe un fel de 
pericol-eminență cenușie planând deasupra armonioaselor lor căsnicii, dar cu 
precădere amenințând buna înțelegere în familii și fidelitatea frumoaselor și 
castelor soții. E o simplă bănuială care gâdilă însă orgoliul meu de mascul, pentru 
că, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa; eu îmi iubesc aproapele exact cât îmi 
dau voie cele zece porunci care, între altele fie spus, retează orice pornire spre 
desfrâu: “Să nu preacurvești", adică să nu depășești o anumită limită a curviei; “Să 
nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui - în cazul în care ești homosexual 
-,nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui..." (Exodul, 20,17). Vădați seama ? Nici 
măcar măgarul!

Deși partea cu boul și măgarul sună cam dubios, însă nu are acum rost să 
intrăm în cine știe ce detalii biblice. Cert este că eu înțeleg perfect situația, fiindcă, 
după divorț, m-am deșteptat extraordinar de mult, văd lumea cu alți ochi, așa că, 
bineînțeles, nu voi mai face greșeli majore. Sunt din ce în ce mai convins că 
providența îmi va îndruma pașii și mintea numai spre bine, având în vedere că 
perioada de verificare a probității mele morale trecuse, o trecusem cu brio...

Așadar; Așteptând într-o dimineață să deschidă la aprozar, la un moment dat 
descopăr la capătul privirii mele o vietate. Nu înaltă, nu scundă, nu grasă, dar nici 
prea slabă, blondă, cu ochi albaștri care, în paranteză fie spus, mi s-au părut ai 
unei vițele înțărcată în ziua precedentă. Era limpede ca lumina Farului din 
Alexandria câ vietatea tânjea după ceva...

Am bănuit, dar nu intru în amănunte de prisos. M-am apropiat, n-am zis nimic de 
timp, nu am întrebat-o dacă-i singurică, nici cât era ceasul - nuuu, ci pur și foarte 
simplu, ca de la bărbat la bărbat, fiindcă din punctul de vedere al fumatului femeile 
sunt mai bărbați decât..., -i-am zis;

-Nu cumva aveți un foc ? Că mi-am uitat bricheta... (va urma)
Dumitru HURUBĂ

—
Ur.

© - De ce nu-l iei pe 
Viorel de soț?

- Ceva e dubios. Mă iu
bește așa cum sunt, ne
măritată!

© - Mioaro, logodnicul 
tău e un tip discret?

- Te cred! De trei săp
tămâni suntem împreună și 
încă nu știu nici cum îl 
cheamă!

© - Știi că mă mărit?
- Bravo! Ce mai face 

viitorul tău soț?
- O prostie, bineînțeles...
© - Cocuță, să știi că 

Jean mi-a oferit mâna și 
casa lui.

- Și le-ai acceptat?
- Nu. Prima era prea 

^mare, iar a doua prea mică.

© - De cei ai rupt logod
na cu învățătorul ăla?

- Era prea de tot... Pr.ma 
oară când nu m-am dus la în
tâlnire, mi-a cerut să-i aduc 
motivare scrisă semnată de 
părinți!

© - Cred că îl iubești pe 
Fane, din moment ce te căsă
torești cu el?!

- Nu, dar dintre toți băr
bații pe care nu i-am iubit, el 
îmi este cel mai drag...

© O firmă de încălțăminte 
avea doi agenți: unul pesimist 
și altul optimist. Amândoi sunt 
trimiși în Africa pentru a studia 
posibilitatea deschiderii unei 
filiale pe continent. Peste o 
săptămână sosește o tele
gramă de la agentul pesimist; 
“Aici n-avem ce face. Toată 
lumea umblă desculță”. în 
aceeași zi sosi și telegrama 
optimistului: “Câmp larg de ac
țiune. Aici nimeni nu are încăl
țăminte”.

• “Bătrânețea este seara vieții”.
Joubert

• “Bătrânețea este o iarnă după care nu 
mai vine nici o primăvară.”

Leopardi
• “Bătrânețea este un tiran, care interzice - 

sub amenințarea pedepsei cu moartea - toate 
plăcerile tinereții.”

La Rochefoucauld
• “Vârsta noastră se măsoară după inten

sitatea vieții".
G. Căiinescu

• "Să-ți fie rușine de tine, dac-ai ajuns un 
suflet obosit, într-un corp încă plin de vigoare.”

Marc Aureiiu
• “Nu sfâșiați “bătrânii” cu colții tinereții. E 

ca și cum ați mușca din armuri cu dinți de lapte.”
Tudor Mușatescu

Regula lui Michel pentru alpiniști
Muntele devine mai abrupt pe măsură ce te apropii 

de el.
Legea alpiniștilor, a lui Shedenhelm

Toate potecile au mai multe porțiuni de urcuș decât 
de coborâre sau de teren plat.
Legea lui Thomas

Cel care vrea cel mai puțin să participe la un joc 
(competiție) este cel care va câștiga.
Prima lege a lui Todd

Toate lucrurile fiind egale pierzi.
Toate lucrurile fiind în favoarea ta, tot pierzi.

Legea lui Jensen
Câștigi sau pierzi, tot pierzi.

Grupaj de /. LEAHU

* Realitatea e o iluzie ceva mai 
contondentă.

* Ne lăudăm că urâm lupii și îi 
sacrificăm pe miei.

* Când ești considerat clasic în viață, 
înseamnă că ceilalți abia au așteptat să 
scape de tine.

* Adesea, cei care dorm în pace 
visează războaie.

* Culmea nerușinării: Să circuli îmbrăcat 
la patru ace pe o plajă cu nudiști.

* Toată viața s-a prefăcut că trăiește. 
Doar cu moartea nu i-a ținut.

* Viitorul nu e decât un trecut al altui 
viitor.

* în fața morții, la fel de triumfători, eu 
și furnica aceasta.

* Când sari de bună voie în prăpastie, 
vei fi aplaudat doar de cei de pe marginea 
ei, nu și de cei de jos.

* Proștii îl compătimeau sincer pentru 
compătimirea ce le-o arăta.

* E o celebritate printre anonimi. Și un 
anonim printre celebrități.

* Uneori, dacă perseverezi în greșeală, 
reușești.

------------------ -------- ------  ------J

© - Bună ziua, domnule, 
zise tânărul. Știți că mă întâl
nesc cu fiica dumneavoastră 
de șase luni? Desigur, .este o 
simplă formalitate, dar am 
venit să vă cer mâna ei.

- Dar cine v-a spus că es
te o simplă formalitate, întrebă 
tatăl, făcându-se stacojiu de 
furie.

- Păi, ginecologul ei...
© - Știi ce se întâmplă 

cu un licurici când folosește 
Viagra?

-Ce?
- Devine neon!
© - Ce-mi mai spui des

pre apropiata ta căsătorie?
- Totul e în regulă, dar mai 

am încă unele discuții - de nu
anță - cu logodnicul meu!

- Adică?
- Eu vreau să mă căsă

toresc cu o rochie albă, cu 
voal, iar el nu mai vrea să se 
căsătorească deloc!

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU A

ORIZONTAL: 1) Preludiu tradi
țional al simfoniei culesului; 2) Soi 
german cules toamna din podgorii; 
3) Plecate toamna 1 a cules de fructe
- Localitate în statu, american Loui
siana; 4) Strânsura individuală cu 
care ne umplem sacul - Cu brațele- 
ncărcate în livadă la cules; 5) Efect 
infinitival al căderii brumei autumnale
- Luați deoparte după campania de 
cules; 6) Culegători ai mirificelor flori 
de colț - Țăruș de marcare plasat 
pe la colțuri!; 7) Ultimul rege al Alba
niei (1928-1939) - Titlu de merit pe 
scara funcționalității reprezentative; 
8) Inițiere infinitivală a unei campanii 
de cules - Distincția celestă a unor 
capete luminate; 9) Fire de lobodă 
puse în siloz! - Crâmpeie de fertili
tate intrate toamna la cules; - Viață 
într-un univers de mucava; 10) Ve
nitul domnului după culesul autumnal
- Rezultat la strângerea' recoltei de 
boabe.

VERTICAL: 1) Etichetare oportună la strânsul* ' 
aguridei (pl.); 2) Rezolvarea unor probleme apărute ■ l 
după cules - Angel radios într-un paradis conjugal; 11 
3) Servite la masă după culesul porumbului; 4) Navi-« ■ 
gator efemer pe oceanul liniștei - Măsură populară* ■ 
pentru hrănirea lăcomiei; 5) Localitate în insulaII 
japoneză Honshu - Ritm de frecvență de la un cules 11 
la altul; 6) Boabe dintr-o recoltă adunată cu vremea, . 
- Sistem uzual de legături între pescari - Buchet * ■ 
ispititor cules toamna din podgorii; 7) începutul timid 11 
al unei iradiații pasionale-încărcată de roade, toam-| | 
na la cules; 8) "S-aveți de cules și spor la toate” . . 
Culegătoarea proverbială a perelor mălăiețe; 9)1 ■ 
Recoltă reușită la strânsul strugurilor - Interpret de| | 
culoare al... cântecului lebedei; 10) Culesul roadelor■ ■

II muncii și hărniciei.
DICȚIONAR: AMO, ZOG, NIRE. I I

Vas He MOLODEȚ 11
Dezlegarea careului “Un bob zăbavă "tt 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:^ !
1) CAPACITATE; 2) ACAPARATOR; 3) LOCA-II 

LITATE; 4) AMĂRÂT! - AD; 5) ȚOL! - ACOLO; 6) 11 
ODA -GR- SIP; 7) RA- BRIC - ZA; 8) IBERI-. . 
OMĂT; 9) TITULATURI; 10) ALITERAȚIE. ‘ ’

•Cică fiul cel mic al ministrului de finanțe își 
întreabă tatăl: "Tăticule, cât fac doi plus doi?” 
Iar ministrul îi răspunde: "Depinde. Dacă 
trebuie să-i dau fac trei. Dacă trebuie să-i iau, 
fac einci...” «Păstrez o respectuoasă distanță 
față de atât de comentatul fenomen OZN. Un soi 
de circumspecție m-a urmărit prin timp, cu 
toate că am citit mult pe această temă, cu toate 
că am văzut zeci și zeci de imagini. Dar... Se 
spune că nu cu mult timp înainte de moartea sa 
Einstein ar fi purtat o discuție uluitoare cu un 
prieten apropiat: Einstein a zis: "Farfuriile 
Zburătoare există, și poporul care le deține 
este un popor de oameni plecat de pe pământ 
acum 20.000 de ani”. Prietenul său: "De ce vin 
aici?” Einstein: "Le place să se întoarcă pe 
pământ pentru a fi la curent cu istoria 
oamenilor. Este întoarcerea «la sursă»”. 
Brusc, devin mai puțin circumspect, îmi 
reconsider părerea despre fenomenul OZN, 
simt că nu întâmplător privesc de-o Viață cerul 
și fascinantul spectacol al norilor... «Trei au 
fost privilegiile existenței mele: am venit pe 
lume sub cerul sfânt al Moldovei, am moștenit 
sufletul mamei mele și m-am născut sărac. 
• Un NOR "metafizic” pe cerul acestei toamne: 
"Nimica n-ai știut să spui despre lumina 
toamnei. Este în ea și o scădere și un spor, 
după proporția de aur, un schimb secret între 
dogoare și răcoare, dintre vlăguire și putere, 
dintre puritate și huzur, dintre culori și linii, o 
împlinire și un triumf atât de mari încât par gata 
să dureze infinit și totodată gata să se nege, cu 
o semeție tristă, printr-un gest tăcut.”

Hie LEAHU
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8.00

Sâmbătă
16 octombrie 

TVR
Povești de adormit

copiii (s, ep. 51, 52) 9.00 
Gimnastică artistică 11.00
Art-Mania 14.00 Arca...
Marinei 16.30 Adevărul 
despre femei (s, ultimul 
ep.) 17.10 Teleenciclopedia
17.55 Farmece (s, ultimul 
ep.) 18.45 Sarabanda (cs)
19.30 Carol și compania (s) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Surprize 
(var.) 22.30 Dr. Quinn (s, ep. 
3) 23.20 Jurnalul de noapte

TVR 2
10.35 Toate pânzele susl 

(s) 12.30 TVR Timișoara 
14.00 Poliția judiciară (s)
14.55 Videoclipuri 15.05 
Aragon, puterea magică a 
cuvintelor (do) 16.00 
Obsesia (do) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.35 SOS la capătul 
lumii! (d.a) 18.00 Monștrii 
mărilor (do) 19.55 Refrene 
fără vârstă 20.15 Teatru TV 
22.05 Fotbal Meci din Camp. 
Spaniei, etapa a VII-a (d)

Duminică
17 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 11.00 Viața satului 13.30 
De luni până duminică 14.15 
Divertisment 15.40 Lumea 
bărbaților (s) 16.05 Auto Club
16.55 Blankenese (s, ep. 4) 
17.40 Trupa de șoc 18.10 
Spectacolul lumii 18.45 
Divertisment 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.25 Duminica 
sportivă 21.45 Când un 
bărbat iubește o femeie 
(dramă SUA ’94) 23.45
Jurnalul de noapte 23.50 Pe 
față (talkshow)

TVR 2
9.00 Născuți printre 

animalele sălbatice (do) 9.30 
Arca lui Noe (r) 10.30
Jamiroquai, FFF 11.20 TVR 
lași 13.20 Știrile... XXL 
pentru copii și tineret 13.50 
Poliția judiciară (s) 14.45 
Videoclipuri 16.00 Obsesia 
(s) 16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Rumba-Tumba... și 

^copiii cântă ce vor ei! 19.05

Luni
18 octombrie

TVR I
12. 0 Surprize, surprize 

(r) 14.00 Jurnal (tradus în 
limbaj mimico-gestual) 14.15 
TVR Craiova 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta! (cs) 19.00 
Avanpremieră știri 19.05 Sun
set Beach (s, ep. 551) 21.00 
Felicity (s, ep. 4) 21.45 FBI C- 
16 (s, ep. 4) 22.35 Cu ochii’n 
4 23.20 Jurnalul de noapte
23.30 Talkshow

TVR 2
12.00 Documentar 13.10 

Mistere și minuni (do) 15.50 
Obsesia (s, ep. 25) 16.35 
Santa Barbara (s) 17.20 
Pelerinaje 17.50 Wagner (s)
19.30 Mapamond 20.00 Alo, 
aterizează străbunica (co. 
România 1981) 22.00 Fotbal 
Campionatul Angliei:
Sunderland - Aston Villa (d)

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Colivia de aur

ANTENA 1
8.30 Desene animate 9.00 

Istoria muzicii reggae (do) 
10.00 Casa de piatră 11.00 
Orient Express (talkshow) 
13.00 Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 14.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: FC Argeș - 
FC Bacău (d) 18.00 Elena, 
viața mea (s) 18.50 Fashion 
Club 19.00 Observator 20.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Steaua - Ceahlăul (d) 22.00 
Observator 22.30 Negustorii 
de copii (dramă SUA 1994)

PRO TV
9.00 Young Hercules (s, 

ep. 1) 10.00 Lois și Clark (s, 
ep. 44) 11.00 Promotor 11.30 
www.apropo.ro 12.00 
Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV 13.10 
Generația PRO 17.15 
ProFashion (mag.) 17.45 Su
per Bingo 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Vacanța mare la PRO 
TV 21.00 48 de ore (co. SUA 
1982) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 OZ - închisoarea 
federală (s, ep. 7) 0.00 
Columbo: Avocatul
diavolului (f.p. SUA 1990)

Timpul trecut (do) 19.55 Un 
secol de cinema (do): 
Sophia Loren 22.30 
Sportmania 22.45 Eliberarea 
copiilor (dramă SUA 1991)

ANTENA I
8.00 Credință și viață 9.00 

Desene animate 10.00 
Godzilla (d.a) 11.00
Aventurile lui Sindbad (s, ep. 
5) 11.45 Buni prieteni 12.15 
Seria Stan și Bran 13.00 
Duminica în familie (mag.) 
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Dinamo - Rapid (d) 18.00 
Elena, viața mea (s) 19.00 
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.30 Super Abracadabra 

11.00 Destine celebre (do, p. 
5) 12.00 Profeții depre trecut
12.55 Știrile PRO TV 13.35 Ce 
se vede 14.20 Chestiunea 
zilei 15.00 Auto Marele 
Premiu de F1 al Malayisiei 
(înreg.) 16.45 Echipa mobilă 
17.00 Beverly Hills (s, ep. 
168) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 7) 21.00 
Abisul (f. SF SUA 1989)

(s) 11.00 Inspirația Carolinei 
(s) 11.30 Brenda Starr (co. 
SUA 1995) 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00
Esmeralda (s) 15.00 Luz 
Maria (s, ep. 114, 115) 17.00 
Știri 17.25 Elena, viata mea (s, 
ep. 104, 105)' 19.00
Observator 20.00 Pericol 
iminent (s, ep. 50) 20.50 
Dublă identitate (s, ep. 7) 
22.00 Observator 22.30 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Abisul (r)
12.30 Royal Canadian Air 
Force (s, ep. 11) 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 46) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 31) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 
Familia Bundy (s) 15.15 
Aripile pasiunii (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 856) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 34, 35) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Oktober 
(f) 22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00 - 12.40 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Nimic

6.00 - 12.30 Filme și 
seriale (reluări) 14.15 Viața 
noastră (s) 15.10 Cartea 
cărților (d.a) 16.00 Fotbal II 
Calcio (d) 18.00 Micuțele 
doamne (s) 19.00 Floare de 
aur (s, ep. 11) 19.50 Fotbal 
Anglia - Premier League
21.30 Fotbal II Calcio (d) 23.30 
Poirot: Alfabetul crimei (f. p. 
Anglia 1992)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 12.00 Sport Magazin 
13.00 Motor Plus 13.30 Apel 
de urgentă 14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r) 15.00 
Comisarul Rex (r) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri, Sport, 
Meteo, Clip Art 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Popular 
(div.) 21.00 Film artistic 22.45 
Știri

10.30 Războinicii stelari 
(s) 11.00 Dragă, am micșorat 
copiii! (s) 11.45 Uite cine 
vorbește acum (co. SUA ’93)
13.30 La pândă (f.a. SUA 1993)
15.30 Nemesis 2: Nebula (f.

ACASĂ
6.00 - 10.05 Filme și 

seriale (reluări) 11.30 
Doctorul casei 12.10 Jackie 
Collins: Hollywood 14.15 
Viața noastră (s) 15.10 Cartea 
cărților (d.a) 16.00 Fotbal II 
Calcio (d) 17.00 Cartea
cărților (d.a) 18.00 Micuțele 
doamne (s) 19.00 Floare de 
aur (s, ep. 11) 19.50 Fotbal 
Anglia: Middlesbrough - 
Westham (d) 22.30 Iubire și 
iertare (dramă Italia ’92)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță ă la Petrișor
12.30 Românie, Românie... 
14.00 Cinemagia 14.30 Film 
artistic 16.00 Telenovelă
17.30 Chic (em. de modă) 
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip 
Art 18.30 Miniserie 20.15 
Film artistic 22.15 Știri 22.45 
Revista presei

HBG>
10.45 Jucătorii de base

ball (co. SUA 1993) 12.30 
Războinicii stelari (s) 13.00 în 

personal (s) 15.00 Viața 
noastră (s) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Bătăile 
inimii (dramă SUA 1980)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Show-ul de noapte (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri. Sport. Meteo
19.15 Karaoke Show 20.15 
Dosarele Y 21.00 Film serial
22.15 Știri 22.45 Revista 
presei

HB®
10.00 Jack Fulgerătorul 

(co. SUA 1994) 11.45 Joc 
murdar (dramă SUA ’97)
13.15 Fiul președintelui (co.
SUA 1996) 15.00 Pro-
prietăreasa (dramă SUA 
1996) 17.30 Regina
frumuseții (thriller SUA 1997) 
19.00 Oxigen (thriller SUA 
1999) 20.3b Ziua Recu

SF SUA 1995) 17.00 Rol prin
cipal (dramă SUA 1997)
18.45 Risc maxim (f.a SUA 
’96) 20.30 Atât de aproape 
de cer (dramă SUA 1995)
22.15 Misiune imposibilă 
(thriller, SUA 1996) 0.00 
Arme de...distrugere în 
masă (co. neagră' SUA 
1997)

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) 
10.40 Info matinal 11.30 
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 20.45 
Film: Camera stelelor (SUA, 
1983) 22.30 Magazin de 
week-end: Balul Bobocilor 
la Liceul Traian din Deva - 
partea a ll-a 0.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?" talk-show , 

vizită la tata (dramă 1997)
14.45 Don King: Numai în 
America (dramă SUA ’97)
16.45 Concert Cher (1999)
18.15 Totul despre sex (s)
18.45 Umbra și întunericul
(f.a. SUA 1996) 20.30
Turbulențe (thriller SUA 
1996) 22.15 Robbersonii și 
poliția (co. SUA 1994)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.00 Info Matinal 8.30 La 

izvorul dorului 9.00 Info 
Matinal 9.25 Film (r) 11.00 
Globetrotter 12.00 îți mai 
aduci aminte Doamnă 13.00 
Ora unu a venit 15.45 
Drumuri printre amintiri
16.15 Cutia muzicală 17.00 
Forța destinului 18.00 
Portretul unui artist 19.00 
Dincolo de anul 2000 20.00 
Actualitatea Tele 7 21.00 
Dintre sute de ziare 21.45 
Film: O dovadă de iubire 
(SUA, 1980) 23.30 Concert

PRO TV - DEVA
08.DO-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!”

noștinței (dramă SUA 
1997) 22.00 Totul despre 
sex (s) 22.30 Supra?
viețuitorul (f.a. SUA 1996)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța 
destinului 10.00 Info Matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)
11.15 Balul Bobocilor la 
Liceul Traian din Deva (r) 
13.00 Ora unu a venit 15.25 
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

neteseep
Perioada 16-18 octombrie

3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Doamnele visează la un 
bărbat. E bine să țină în secret 
acest lucru deocamdată. 
Duminică sunteți naivi, vă 
încredeți în cine nu merită. Ar 
trebui să nu mai fiți copii, să vă 
pledați cauza. La serviciu se 
clarifică lucrurile, dar atenție să 
nu întârziați și să nu lăsați pe 
mâine ce puteți face azi (luni).

O TAUR
(21.IV - 21.V)
• îndepliniți-vă proiectele 

conștiincios fără să țineți 
seama de opiniile altora. Fiți 
drăguți cu ceilalți. în curând 
hărnicia dv va fi remarcată. 
Duminică puteți obține ce vreți 
dacă vreți, sunteți fericiți. 
Sunteți solicitat dublu ca până 
acum, dar nu e cazul să 
renunțați. Amânați investițiile 
serioase pe mai târziu.

□ GEMENI
(22.V - 21.VI)

Cine are noroc în dragoste 
nu are noroc la bani. E valabil 
mai ales pentru doamne, care 
vor fi strălucitoare și pline de 
farmec. Marte le dă un nou 
avânt duminică. Ar fi bine să 
termine ce au început. Primele 
zile ale săptămânii sunt 
favorabile relațiilor intime. Veți 
trăi clipe fericite, pline de 
entuziasm.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Deveniți mai senini, mai 
armonioși. Cei născuți în prima 
decadă sunt norocoși, 
încercați să temperați elanul 
perechii dv, ca să nu ajungă în 
situații neplăcute, duminică. Vă 
puteți bizui pe familie, rude și 
prieteni. Veseli și încrezători, 
sunteți plini de succes în 
muncă și în dragoste.

O LEU
(23.VII - 2.VIII)

Sunteți optimiști în privința 
viitorului și evenimentele 
zilelor următoare vă sporesc 
acest sentiment. îndrăzniți, 
norocul vă surâde. Nu vă 
temeți de viitor, nu aveți motiv, 
încurajați-vă familia chiar 
dacă nu credeți în reușită. Nu 
e momentul să vă faceți 
planuri, nu vă implicați în 
afaceri noi. Prudență în plan 
sentimental.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Nu vă enervați, nu vă 
asumați riscuri inutile. Aveți 
grijă să nu vă suprasolicitați. 
De duminică începe să vă 
domine bucuria, situația 
materială începe să se 
amelioreze. Atenție la 
simbolurile ce vă apar în vise, 
împrăștiat și neatent, riscați 
accidente ori să-i jigniți , luni, 
pe ceilalți. O pauză v-ar prinde 
bine.

X.__________________________

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Ziua e bună atât material 
cât și sentimental. O călătorie 
se anunță în zilele următoare. 
Duminica vă găsește în sânul 
familiei. Pot apărea probleme 
cu partenerul din pricina unei 
vecine. Nu are sens să vă 
inhibați în fața dragostei 
adevărate. Renunțați la 
timiditate, fiți mai îndrăzneți.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Astrele sunt de partea dv, 
deci profitați. Cineva încearcă 
să vă seducă. Nu rezistați 
prea mult tentației. Duminică 
vă rezolvați toate problemele 
și urmează o perioadă liniștită. 
La o petrecere între prieteni vi 
se deschide drumul în carieră, 
înainte de a vă schimba stilul 
de lucru, gândiți-vă bine. 
Organizați-vă timpul liber să 
nu fiți stresați.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI ‘ 20.XII)

Aveți o întâlnire decisivă, 
sunteți irezistibili și 
profesional ar trebui ca totul 
să meargă ca pe roate. 
Duminică puteți să vă relaxați, 
să savurați succesele 
obținute și să vă reîncărcați 
bateriile. Ușor indispus și 
predispus pericolului de a nu 
evalua corect situațiile ce se 
prefigurează. Se anunță o 
afacere profitabilă.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1) 

înverșunarea și nerăb
darea dv pot fi cauzele celor 
mai multe probleme. Evitați 
certurile familiale și problemele 
care vă depășesc. Duminică 
sunteți capricioși și sensibili; 
poate răbufni o ceartă în 
familie. Fiți mai înțelegători cu 
cei iubiți și puteți evita acest 
lucru. Luni sunteți prea grăbiți. 
Ar fi mai simplu să vă faceți 
munca cu calm.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Doamnele sunt mai 
superficiale. Nu le sperie însă 
obstacolele ivite, le depășesc, 
cochetează cu cei din jurul lor. 
Duminică va fi o zi plăcută, 
destinsă. Relația dv e pe cale 
să se destrame, sentimentele 
nu se pot justifica prin 
argumente logice, cel ce vrea 
să plece nu poate fi reținut cu 
vorbe înțelepte.

5 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

O zi capricioasă, în care 
vă pot aștepta mici 
controverse și certuri, din 
cauze multiple. Vă lipsește 
toleranța, criticați și persoana 
iubită. Nu luați viața prea în 
serios duminică. Vedeți și 
partea bună a lucrurilor și veți 
trece mai ușor peste toate.

___________________________________________>

^CUVÂNTUL
LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 
cu nr. J20/618/1991.

Cont 2511.1-133.1/ROL B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali 
de redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL 
POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUȚ • Departamentul 
reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLÂGEAN • Departamentul 
educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU • Responsabil de număr - 
MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN ■ Culegere și tehnoredactare computerizată 
- CODRUȚA GOTA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU,-INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 
(tipografie); Fax 218061

• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul
executat

la
Tipografia
“Cuvântul

liber”
Deva

http://www.apropo.ro
deva.iiruc.ro


16-17 OCTOMBRIE 1999 Cuvântul liber

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 3 
DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând casă, curte 500 mp, 
lemne de foc, Bobâlna nr. 180. 
Tel. 092/367350, 247502, 
247096. (6033)

• Vând casă două camere, 
bucătărie, anexe gospodă
rești, grădină 2200 mp. Relații 
Bretea Mureșană, nr. 151. 
(6040)

• Vând casă, anexe, tractor 
chinezesc 1997, stare per
fectă, în Ostrov. Informații tel. 
777680 (6928)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, parter 
înalt, balcon, cu beci, zonă 
liniștită. Preț 86 milioane., 
negociabil. Tel. 213045 
(7681)

• Caut investitor asociat sau 
vând teren intravilan, cu proiect 
autorizat pentru construcție 
minihotel. Vând grajd pentru 
material de construcție. Tel. 
242157, preț negociabil. 
(7144)

• Vând casă cu anexe, gră
dină, 24 ari, Ghelar, Rusca 
102. Tel. 735395.

• Vând garsonieră, confort 
1, central, tel. 219547.

• Vând apartament 4 ca
mere, Progresului și Renault 
Trafic, eventual transport. Tel. 
092/712716, 216483 (6101)

• Vând apartament 2 ca
mere, îmbunătățit, et. 3, Micro 
15, bl. 68. Informații tel. 
621784 (7681)

• Vând Barkas camionetă 
1,2 tone, motor Renault plus 
cutie, preț acceptabil. Infor
mații tel. 668285. (6026)

• Vând motor Dacia 1300, 
standard, piese schimb 1100, 
tel. 261070 (6041)

• Vând două autoturisme 
Opel Kadett Diesel, 1600 cmc, 
fabricație 1986, Băcia, 94. Tel. 
672129 (7679)

• Vând Nissan Sunny 
Combi, Diesel, persoană fi
zică, 2700 DM, negociabil și 
imprimantă color, alb-negru, 
compact disc. Tel. 711063 
(7187)

■Vând Nokia6110, 5110, 
Siemens C 10, C 25, Mo
torola d 920, d 368, Bosch 
608, Ericsson 768, noi. De
codez GSM. Tel. 092/258121. 
(7372)

• Vând urgent chioșc fibră 
plastic de 2,5 x 2 m, stare 
excepțională, preț foarte avan
tajos. Tel. 655310, 651535. 
(6027)

• Vând cameră frigorifică 9 
mc și case de marcat. Deva, 
tel. 215250, 211824. (6030)

• Vând societate comercială 
cu activitate, cu local și grădină 
30 ari. Relații Șoimuș, nr. 33A, 
tel. 668196' (6029)

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

• Vând, decodez și repar pe 
loc celulare GSM, foarte ieftin. 
Tel. 094/859958

• Vând două vaci gestante, 
rasa Holstein, la prima fătare 
sau schimb cu Dacia 1310, 
după 1992. Tel. 648194, seara 
sau dimineața. (7135)

• Vindem telefoane 
celulare NOKIA THF- 
9, conectate la rețeaua 
“Telemobil S.A.”. Tel. 
211275, 212157, 098/ 
591742.

• Upgrade colculatoare 
486-686 la K6, Pentium III, 
cu preluarea componentelor. 
Garanție. Tel. 092/737813, 
211512.

• Cumpăr acte pentru auto
turism Audi 100 CC, din 1984- 
1987, cu CI, plăcuțe caroserie, 
capacitate cilindrică 2300, 
benzină. Informații la tel. 094/ 
133941 (6044)

• Vând convenabil patru 
mașini cusut industriale. Deva, 
tel. 213476, 626698 (6036)

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de mi
reasă, import, modele deo
sebite și accesorii. Orăștie, 
str. Primăverii nr. 19, tel. 
243442 (7127)

• Ofer spre închiriere spațiu 
centrai pentru depozit, 200 
mp, tel. 223468 (7542)

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial. Deva, str. N. Grigo- 
rescu, nr. 27. Tel. 215166. (6045)

• Primesc în familie o elevă- 
studentă, nefumătoare. Tel. 
212314, orele 14-19. (7679)

• Caut pentru închiriere 
spațiu comercial pentru vân
zare pâine în piața centrală sau 
central, Deva. Tel. 094/ 
607088. (8320)

OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă de distribuție an
gajează tineri, vârsta maximă 
30 ani, pentru agenți comer
ciali, eventual cu experiență 
în domeniu. Relații la tele
foanele: 050/726975, 094/ 
393724. (OP)

• S.C. Prima Telecom Deva 
angajează femeie de serviciu. 
Informații la tel. 214777 (6094)

ANUNȚr
în cursul anului 1999 se va desfășura cea de-a 29-a 

ediție a concursului epistolar inițiat de Uniunea Poștală 
Universală și organizat de Compania Națională Poșta 
Română în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Tema acestui concurs este: "Scriu această scrisoare 
pentru a spune "mulțumesc" ("J'ecris cette iettre pour 
dire "merci").

Concursul, adresat copiilor în vârstă de până la 15 ani, își 
propune să-i deprindă pe aceștia cu scrierea unei scrisori, 
să le dezvolte fantezia și sensibilitatea și să contribuie la 
strângerea legăturilor de prietenie între copiii din întreaga 
lume.

Condiții de participare:
- compunerile, sub formă de scrisori, vor avea intre 500 - 

1000 cuvinte;
- vârsta maximă a copiilor ce vor participa la concurs 

este de 15 ani;
- scrisorile copiilor vor conține: numele și prenumele 

copilului, clasa și adresa școlii.
Compozițiile vor fi transmise prin scrisori pe adresa: 

Oficiul Județean de Poștă Hunedoara, cu mențiunea: “Pentru 
concursul de compoziție epistolară", până la dala de 17 
decembrie a.c. (data ștampilei de pe plic).

Primii trei clasați din județul Hunedoara i/or primi 
frumoase premii constând în efecte poștale și timbre 
filatelice românești, iar locul I va participa la finala pe țară.

• Firma ALTEX angajează
gestionari pentru magazinul din 
Deva, în următoarele condiții: 
studii superioare, cunoștințe 
operare-calculator(FOX PRO), 
vârsta maximă 35 ani. Cunoș
tințele de electrotehnică repre
zintă un avantaj. Acte necesare 
CV, copie după actele de studii, 
fotografie recentă. înscrieri prin 
fax: 033/230817 sau prin poștă, 
str. Ștefan cel Mare, 6, Piatra 
Neamț, 5600. Relații la 033/ 
210671/Șef Birou Personal. 
(OP)_____________________

• Angajăm ingineră în do
meniul industriei ușoare. In
formații Orăștie, tel. 241238, 
241115, după ora 18. (7128)

• Societate maghiaro-ro- 
mână, specializată pe co
mercializarea produselor cos
metice și detergenți, caută 
colaboratori care să dețină un 
spațiu de depozitare de circa 
25 mp și un capital de 5000 
DM, oferindu-i o bună posi
bilitate de afacere. Tel/fax: 064/ 
417561, tel. 064/417562, zilnic 
între orele 8-17. (OP)

DIVERSE

• S.C, Banc Post SA, Agenția 
Brad, cu sediul în Brad, str. 
Minerului, nr. 5-7, organizează 
licitație publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri situate în 
Brad, str. Decebal, nr. 97: 
mașină electrică pentru tocat 
carne, șpriț electric cu vacum, 
șpriț hidraulic, malaxor. Licitația 
va avea loc în data de 22.10. 
1929, ora 10, la sediul Judecă
toriei Brad, biroul executorului 
judecătoresc. Informații supli
mentare la tel. 094/691859, sau 
092776356. (8321)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Câmpean Gheor- 
ghe. îl declar nul. (7186)

iHcOMEMORARI

• S-a scurs un an de la 
trecerea în neființă a dragului 
nostru

ANDRICA TEOFIl
Soția, nora și nepotul îl vor 

plânge mereu. Dumnezeu să- 
I odihnească! (6051)

• Se împlinesc 6 luni de la 
trecerea în neființă a lui

NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

fost subprefect al Județului 
Hunedoara, om de înaltă 
ținută profesională, capabil 
să întindă întotdeauna o 
mână caldă prietenilor, cole
gilor, cunoscuților și necu- 
noscuților. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Cu 
aceleași sincere regrete, 
colectivul Prefecturii Județu
lui Hunedoara.

• UDMR - Organizația 
județeană Hunedoara și a 
municipiului Deva anunță 
împlinirea a 6 luni de la 
trecerea în neființă a dis
tinsului jurist

SEGESVARI NICOLAIE 
PAVEL

fost subprefect al județului. 
(6050) 

• Lacrimile nu ni se 
usucă, casa e pustie, iar 
urma mâinilor tale este 
peste tot. Sunt lacrimi 
neînțelese de oamenii de 
rând, că lucrezi o viață 
întreagă și-apoi intri în 
mormânt. Ne-ai părăsit 
pentru totdeauna în data de 
16.10.1997, scumpul 
nostru 

BÎC PETRU
la numai 61 ani. Chipul tău 
ne rămâne veșnic în suflete. 
Dumnezeu să te odihneas
că! Familia. (6048)

CECCAR F/L/ALA
HUNEDOARA-DEVA

str. luliii Maniu, bloc L4, mezanin-Tel/fax 214658 
ANUNȚĂ

că termenul pentru depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la examenul pentru atribuirea calității de expert 
contabil și contabil autorizat va avea loc la următoarele 
date și ore:
- 30 octombrie 1999 pentru contabili autorizați, ora 9,30;
- 13-14 noiembrie 1999, pentru experți contabili, ora 9,30.

Concursul se va organiza dc Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România în centrele universitare 
București, Cluj, Craiova, lași și Timișoara, precum și în alte 
centre de examinare arondate centrelor universitare care se vor 
stabili de Consiliul Superior, în funcție dc numărul dc candidați și 
cu condiția existenței condițiilor tchnico-organizatorice necesare.

înscrierea candidaților se face până la data de 26 octombrie 
1999-pcntru contabili autorizați și lOnoicmbrie 1999-pcntru 
experți contabili.

Condițiile pentru înscriere, tematica și material bibliografic se 
găsesc la Sediul Filialei și se pot procura contra cost.

Biroul Permanent

, . 1..............—. ■ — ■

• Soțul Petrică, fiul Dorin, 
nora Noemi și mama Sofia 
reamintesc celor care au 
cunoscut-o că s-au împlinit 
șase luni de lacrimi și dor de 
la despărțirea pentru tot
deauna de blânda și draga 
lor

MARIOARA DONCEA
din Orăștie. Odihnească-se 
în pace!

• Au trecut 6 săptămâni de 
când dragul nostru

ANDRICA CORIOLAN 
a plecat pe drumul fără în
toarcere. îi vor păstra veșnic 
vie amintirea mama, soția, 
fiul. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace! (6051)

SC SOGECO 
ROMÂNIA SRL 
Societate de producție 
aparate electrocasnice 

Caută CONTABIL pentru 
punctul de lucru de la 

Orăștie.
CERINȚE: studii de 

specialitate, experiență în 
domeniu de minimum 2 
ani. Cei interesați sunt 
rugați să trimită curriculum 
vitae pe adresa: str. 
Codrului, nr.24, Orăștie. 
până la data de 20.10.1999.

GH
RO

SC GAZ HAȚEG SA
Nr. Reg. Com: J20/ 528/ 1996

Cod fiscal: R 8473080
DEALER autorizat “DUNAFER” vă oferă la 

prețuri de importator:
- gama completă de calorifere cu accesorii 

livrate de producător;
- centrale terming murale cu tiraj forțat și 

natural;
- țevi multistrat, conectori și gama completă 

de accesorii pentru realizarea instalațiilor de 
încălzire centrală.

INFORMAȚII la tel: 094/ 937999,094/ 583125.

• A trecut un an de când 
dragul nostru

SÂRB TRANDAFIR
a plecat pe drumul fără 
întoarcere. îți vom păstra 
mereu vie amintirea! Fiica 
și nepotul. Comemorarea 
va avea loc în 17 octombrie 
1999, în satul Giodghilești. 
(6051)

DECESE

• Familia, profund în
durerată, anunță stingerea 
din viață, după o lungă și 
grea suferință, a celei care a 
fost o minunată soție,

CAZACU DOMINICHIA 
(DUȚA)

înmormântarea va avea 
loc azi, 16.10.1999, ora13, la 
cimitirul din str. M. Eminescu. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! îi vom păstra mereu 
vie amintirea. (6047)

• Mama - Maria, surorile - 
Marioara, Rodica și Florica, 
frații - Nicu și Lilu și toți cei ce 
l-au cunoscut îl conduc pe 
ultimul drum (cimitirul 
ortodox Ciopeia) pe cel care 
a fost

DOINEL DOBREI
Odihnească-se în pace!

............ .......
'MIM Ml»
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în Valea Jiului
80 de ortaci au protestat în fața 
Ligii minerilor din Valeajiului 

pentru că nu și-au luat banii
Supărați că nu și-au luat salariile la timp 

(12-13 octombrie) 80 de mineri de la mina Valea 
de Brazi au protestat joi în fața LSMVJ din 
Petroșani.

Minerii nu și-au ales prea bine ziua în care 
să-și desfășoare protestul, deoarece majori
tatea liderilor de la LSMVJ au fost la București, 
unde au participat la Conferința CSMR.

Ortacii de la Valea de Brazi mai cereau 
printre altele schimbarea liderului de sindicat 
Vasile Lupu. Liderii de sindicat rămași în Valea 
Jiului, probabil cei care nu au fost chemați la 
Conferința Confederației din București, au reușit 
să calmeze spiritele încinse ale minerilor din 
vestul Văii Jiului care după câteva ore s-au 
întors la mină și au reluat lucrul. (M. FĂGAȘ)

Danciu Ștefan s-a prezentat în 
seara de 12 spre 13 octombrie la 
schimbul IV la mina Lupeni din 
Valea Jiului, unde era miner de 19 
ani.

După ce a trecut pe la iămpă- 
rie pentru a-și ridica lampa și me- 
tanometrul, ortacul Danciu Ștefan 
s-a îndreptat spre colivia cu care 
a coborât sub pământ pentru a 
putea ajunge la locul lui de mun
că, adică într-un abataj. Ajuns la 
abataj, Danciu Ștefan a început să 
lucreze la susținere. Din nefericire 
abatajul s-a surpat peste corpul 
minerului. Și pentru că o neno
rocire nu vine singură, nu a fost 
suficientă doar surparea, că a mai

■ Lipsă la cântar
în urma unei acțiuni, organizate de lucrătorii Biroului Ordine 

Publică în piața agro-alimentară Deva, a fost depistată numita 
Bartalics Ana Maria de 17 ani, din Deva, fără antecedente penale, 
vânzătoare la SC Eden Fruit SRL Deva, care a vândut cantitatea 
de 2 kg struguri cu o lipsă la cântar de 200g.

■ Schimba valută
Cu ocazia unei acțiuni organizate de lucrătorii Biroului CCEF 

- pe linia combaterii traficului ilegal de valută, a fost depistat 
numitul Moț loan Alexandru de 44 ani, din Deva, fără ocupație, în 
timp ce efectua schimb valutar.

Susnumitul a fost sancționat cu suma de 100.000 lei și i s-a 
ridicat în vederea confiscării suma de 1.000 DM.

■ Cu alcoolul la volan
Cu ocazia activităților desfășurate în teren de către lucrătorii 

Biroului Poliției Rutiere, a fost depistat numitul Ghilea Călin Paul de 
23 de ani, din Deva, fără ocupație, în timp ce conducea 
autoturismul marca Ford, cu nr. HD-03-FAU, pe bdul 22 Decembrie 
din Deva, sub influența băuturilor alcoolice.

Susnumitul a fost sancționat contravențional - modificat, cu 
suma de 600.000 lei și i s-a reținut permisul de conducere în 
vederea suspendării.

Poluanții gazoși analizați (di- 
oxid de azot, dioxid de sulf, amo
niac și fenoli) au prezentat pen
tru perioada 4 - 10 oct. '99 valori 
medii și maxime care s-au înca
drat în limitele admise prevăzute 
de STAS-ul de calitate a aerului 
nr. 12574/87. Valorile maxime s- 
au înregistrat pe zona Hunedoa
ra la datele de 4 oct. a.c. pentru 
dioxidul de sulf, la 5 oct. pentru 
dioxidul de azot, 8 oct. pentru 
fenol și în 9 oct. pentru amoniac.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24 h la toate 
punctele de control din județ. Va
loarea maximă la acest indicator 
s-a înregistrat pe zona Chișcă- 
daga și coincide cu limita admisă.

Pulberile sedimentabile con

SMfifA MEDJULU/
tinuă să înregistreze depășirea 
limitei admise de 17,0 g/mp/luna pe 
zona Chișcădaga de 8,38 ori pen
tru valoarea medie și de 20,3 ori 
pentru valoarea maximă. Față de 
perioada anterioară, cantitatea de 
pulberi sedimentabile emisă în me
diu de către SC CASIAL SA s-a 
dublat.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbită se 
mențin în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu ana
lizați. Comparativ cu valorile de 
atenție stabilite pentru depunerile 
atmosferice de 200,0 Bq/mp/zi și 
de 10,0 Bq/mc aer, în această peri
oadă s-au obținut valori medii de

0,72 Bq/mp/zi și, respectiv, 2,60 Bq/ 
mc aer la aerosolii atmosferici.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la uni
tățile de extracție și preparare a 
cărbunelui, au avut o valoare me
die de 1233,4 mg/1 și o valoare 
maximă de 2278,0 mg/1, identifi
cate la 5 octombrie '99. Raportând 
valorile obținute la perioada ante
rioară, se constată o reducere a 
cantității de materii în suspensie pe 
râul Jiu cu 320,0 mg/1 pentru va
loarea medie și cu 2128,0 mg/1 
pentru valoarea maximă.

în cursul lunii septembrie, uni
tățile teritoriale ale Companiei Na
ționale - Apele Române au verifi
cat (în 50 puncte de evacuare a

l/n miner și-a pierdut viața intr-un 
abataj de la Lupeni

crescut și concentrația de metan 
până la 5%, depășind cotele nor
male și astfel moartea s-a strecurat 
mai repede și l-a răpit dintre noi 
pe minerul Danciu care lăsase 
acasă o soție și doi copii.

fn primele 9 tuni ale acestui an în 
minele din Valea Jiului s-au înre
gistrat 814 accidente, din care 803 au 
fost accidente mai ușoare, iar 7 s-au 
soldat cu pierderi de vieți omenești. 
Specialiștii spun că majoritatea aces
tor accidente s-au produs din cauza 
căderilor de roci. Mina nu iartă, 
amintind de cuvintele îndurerate ale 
unui cunoscut miner: “intru în mină 
și nu știu dacă mai ies ”.

Mihaela FĂGAȘ

■ I-a furat telefonul
Cu ocazia unei acțiuni organizate de lucrătorii Biroului Poliției 

Criminale a fost depistat numitul Popa Fănel de 24 ani, din Deva, 
bdul Decebal, bl. 15, ap. 34, fără ocupație, fără antecedente 
penale, care în urma cercetărilor s-a stabilit că în seara zilei de 
21.09.1999 în holul Hotelului Piața din Deva, a sustras telefonul 
mobil din buzunarul numitului Boca Nicușor din Deva.

Cel în cauză este cercetat în stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

■ Fără prioritate
Cu ocazia activităților desfășurate în teren de către lucrătorii 

Biroului Poliției Rutiere, a fost depistat numitul Nicsa loan Ovidiu de 
25 ani, din localitatea Lunca, jud. Hunedoara, care conducând 
auto ARO cu nr. HD-O1-CJ pe Barajul dinspre Șoimuș, a virat 
stânga spre Termocentrala Mintia și nu a acordat prioritate de 
trecere auto HD-01-NXZ, tamponându-l.

Susnumitului i s-a ridicat permisul de conducere în vederea 
suspendării.

■ Semafor doar pentru unii
Cu ocazia activităților desfășurate în teren de către lucrătorii 

Biroului Poliției Rutiere a fost depistat numitul lordache Cornel de 
36 ani, din comuna Hărău, în timp ce a pătruns pe culoarea roșie 
a semaforului de la podul Șoimuș.

Susnumitul a fost sancționat cu 300.000 lei și i s-a reținut 
permisul de conducere în vederea suspendării.

Rubrică realizată cu sprijinul Poliției Municipiului Deva

apelor uzate în receptorii naturali) 
modul cum agenții economici se 
încadrează în limitele stabilite 
pentru indicatorii de calitate.

Din cele 50 puncte de eva
cuare, doar la 18 se evacuau 
ape uzate corespunzător epu
rate, iar la 32 de puncte se eva
cuau ape uzate necorespun
zător epurate, depășindu-se 
valiorile limită la 1 sau 2 indicatori 
de calitate.

Referitor la calitatea apelor 
de suprafață, pe baza anallizelor 
efectuate a rezultat că din 437 
km râuri, 404 km s-au încadrat în 
categoria I de calitate și 33 km 
s-au încadrat în categoria a ll-a 
de calitate.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

etf WNĂLGOOL SĂ DFW
ANGAJEAZĂ:

ȘOFER PROFESIONIST categoriile B, C, E (D) 
Condiții necesare:
- cunoștințe mecanică auto, vechime minimum 5 ani. 
Informații la sediul societății: Deva, str. Andrei 

Șaguna, nr. 1, tel. 216545 (orele 8,00 - 16,00)

Direcția Sanitară Veterinară 
a Județului Hunedoara 

Anunț
privind intenția de a recurge la negociere directă pentru 

concesionarea unor activități sanitare veterinare de interes 
public național și a unor bunuri proprietatea publică a statului.

M.A.A., Bd. Carol I, nr. 24, sector 3 București, anunță intenția 
de a recurge la negociere directă pentru concesionarea unor 
activități sanitare veterinare publice de interes național și a unor 
bunuri proprietate publică a statului, din cadrul circumscripției 
sanitare veterinare de asistență Hațeg, care nu a fost adjudecată în 
urma licitației din datele de 19 iulie 1999 și 13 septembrie 1999.

Negocierea directă va avea loc la datele de 20 octombrie 1999, 
ora 10, la sediul DVS Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 226.

Rămân valabile caietul de sarcini și instrucțiunile privind 
concesionarea, transmise pentru licitațiile publice anterioare.

în situația în care sunt și noi ofertanți înscriși aceștia își pot 
procura documentația de la sediul DSV Hunedoara.

Pentru relații suplimentare la sediul DSV Hunedoara.

SC ELECTRICA SA
SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE 

DEVA
in data de 20 octombrie 1999 va avea loc la 

sediul SD Deva
EXAMENUL PENTRU AUTORIZAREA 

ELECTRICIENILOR
Taxele de examinare sunt:
Autorizație provizorie -155.900 lei. 
Autorizație definitivă -102.300 lei.
în conformitate cu prevederile art.9 din Ordinul nr.34/ 

23.02.1999 al MIC, publicat în MO al României nr. 129/ 
31.03.1999, până la data de 30.03.2001, electricienii 
autorizați definitiv până în sesiunea de primăvară a anului 
1999, Inclusiv, se vor prezenta la reexaminare pentru 
verificarea orală a cunoștințelor privind noile reglementări șl 
pentru obținerea autorizației corespunzătoare.

Taxa pentru reexaminare este jumătate din taxa 
corespunzătoare examenului de definitivare.

Neprezentarea sau nepromovarea examenului de 
reexaminare, în condițiile alineatului precedent, atrage după 
sine anularea calității de electrician autorizat.

Prima sesiune de reexaminare va avea loc în data de 20 
octombrie 1999, urmând ca in cursul lunii decembrie a.c. 
să se organizeze o nouă sesiune la o dată care se va 
comunica ulterior.

în cazul electricienilor autorizați a căror viză expiră în 
1999 nu se va acorda viza pentru anii 2000-2001 fără 
reexaminarea prealabilă.

Alte detalii privind examenul de autorizare se pot obține 
de la SD Deva - Serviciul Marketing, telefon 215750, 
interior 126 și 227, între orele 7-15.

Importantă firmă cu activitate de producție și distribuție 
cosmetice și detergenți 

ANGAJEAZĂ
Agenți (e) comerciali (e) pentru Valea Jiului.

Salariu fix 1.000.000 lei + comision 5% + 
bonusuri și agent livrare - încasare pentru Deva.

Informații Ia telefon 054/ 234371 sau la adresa: 
str. Apuseni, ni. 1, Deva.

SC Electrica SA - Sucursala de Distribuție Deva
ANUNȚĂ:

în Monitorul Oficial partea I, Nr. 470/30.09.1999, au fost publicate tarifele pentru 
energia electrica livrată de CONEL SA consumatorilor finali STABILITE DE AUTORITATEA 
NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE în domeniul ENERGIEI - ANRE PRIN DECIZIA NR. 44/ 
20.09.1999 AVIZATĂ DE OFICIUL CONCURENȚEI astfel:

TARIFE

Sucursala de distribuție a 
energiei electrice - Deva 

cu sediul in municipiul Deva, str. George Enescu, nr. 39 
scoate la vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

CU STRIGARE, mijloace fixe - auto - disponibile.
Lista aprobată este afișată la sediul Sucursalei din Deva

Mipoacele fixe pot fi văzute în baza Gojdu - unde se vor 
primi și informațiile solicitate. Taxa de garanție este de 10% 
din prețul de pornire al mijlocului auto solicitat a fi 
cumpărat, iar taxa de participare este de 10.000 lei, taxe 
ce se vor achita la casieria sucursalei până în ziua 
licitației. Licitația va avea Ioc la data de 03 noiembrie 
1999, ora 10. în cazul neadjudecării, licitația se va repeta 

în data de 10 și 17 noiembrie 1999, ora 10.
Relații suplimentare la telefon 054/213685

Pentru consumatorii casnici - Valabil din 15.10.1999
Tarif opțional de tip social Tarif opțional de tip 

monom cu abonament
Tarif opțional de tip monom 

diferențiat cu abonament
Nr. 
crt.

Nivel 
tensiune

Tranșa 
0-50Kwh/lună 
(lei/Kwh 
și abonat)

Tranșa peste 
0-50Kwh/lună 
(lei/Kwh 
și abonat)

Abonament 
(lei/zi)

Preț energie 
(lei/Kwh)

Abonament
(lei/zi)

Preț 
energie zi 
(lei/Kwh)

Preț 
energie 
noapte 
(lei/Kwh)

1. Joasă tensiune 
(0,1-1 KV 

inclusiv)
518 2019 764 666 764 807 524

2. Medie tensiune 
(1-110 KV 
exclusiv)

- 593 520 593 624 416

Celelalte tari' e pentru consumatorii inali, inc ustriali și similari sunt publicate în M.O.
partea I, Nr. 470/30.09.1999.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Marketing-Prognoze al SD Deva, tel. 
215750, int. 126, 227.


