
8 mai - Ziua Mondială 
a Crucii Roșii

Tradițional, ia 8 mai, se 
sărbătorește Ziua Mondială 
a Crucii Roșii. Personalități 
ale lumii politice, aie 
culturii, aie artei și 
sportului se reunesc în 
acest an sub deviza 
“Puterea umanității”, care 
marchează începutul unei 
acțiuni de amploare a 
Mișcării Mondiale de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie • 
“Campania Millennium”. 
Ea va avea ca obiectiv 
promovarea, în pragul unui 
nou mileniu, a ideilor, 
principiilor și docu
mentelor Crucii Roșii.

De la Geneva, De
partamentul de informații 
ai Federației Societăților 
Naționale de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie 
informează că în acest an 
Ziua Mondială va fi 
sărbătorită diferit în mai 
multe țări: în Bolivia vor fi 
lansate 2.000 de batoane 
cu însemnul “Puterea 
umanității"; în Columbia va 
fi lansat apelul “Violență, 
adio!"; în Elveția, clubul 
MAD, din Lausanne, va fi 
gazda unui mare spectacol 
ale cărui beneficii vor fi 
donăte bătrânilor săraci; în 
Hong Kong va fi organizată 
o colectă și o manifestație 
de sprijin pentru 
handicapați și bătrânii 
săraci; ia Tokio, în Japonia, 
se va desfășura un 
impunător spectacol de 
dans; în Mexic, un concert 
organizat în fata 

piramidelor de ia 
Teothuacan va fi transmis 
în întreaga lume de 
canalul “Televisa”; în 
Norvegia, în noaptea de 8 
mai, mii de persoane și- 
au dat întâlnire pe străzi 
pentru a asigura o 
“Noapte fără violență”; în 
Olanda, la Haga, pe lacul 
situat în fața palatului 
Parlamentului, a fost 
construit un pod denumit 
simbolic “Punte spre 
viitor”; în România va 
avea loc o colectă de 
fonduri “Să ajutăm 2000 
de copii orfani”; în Suedia, 
este preconizat un mare 
miting de solidaritate cu 
oamenii infectați cu HIV/ 
SIDA, iar în Marea 
Britanie, celebra sală Pal
ladium din Londra va fi 
gazda unui spectacol în 
beneficiul Crucii Roșii 
Britanice. Intitulat 
“Puterea dansului”, 
spectacolul se bucură de 
participarea unor vedete 
din întreaga lume. O 
melodie compusă special 
pentru acest eveniment 
de Mike Bar va fi 
interpretată de Orchestra 
Filarmonicii din Londra. 
Cuvintele acesteia • “Să 
nu-mi spui că nimic nu mai 
e de făcut, să nu-mi spui 
că nimic din tot ce faci nu 
poate schimba lucrurile” 
• sunt un apei pentru a 
participa ia acțiunile 
umanitare ale Crucii 
Roșii.

Ieri, Za București, a început

Vizita Sanctității Sale Papa 
loan Paul al ll-lea în România

Ieri a început vizita la 
București, care durează timp 
de trei zile, a Sanctității Sale 
Papa loan Paul al ll-lea. 
Această vizită a Suveranului 
Pontif are o semnificație 
deosebită, ea reprezentând un 
eveniment istoric deoarece se 
întâmplă ca pentru prima oară 
un papă de la Roma să viziteze 
o (ară cu populație majoritară 
de credință ortodoxă. Cu acest 
prilej, la primirea pe Aeroportul 
Băneasa, Suveranul Pontif a 
fost întâmpinat de președintele 
Constantinescu, de Patriarhul 
Teoctist și de numeroși 
credincioși ortodocși și 
romano-catolici, tineri și 
vârstnici.
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După sosire și primirea 
oficială, au fost rostite 
alocuțiuni de către pre
ședintele Constantinescu, de 
Patriarhul Teoctist și de către 
Sanctitatea Sa Papa loan Paul 
al ll-lea, care a vorbit, la rândul 
său, în limba română. 
Alocuțiunile au evidențiat 
relațiile de pace și colaborare 
ce au existat și există între 
Vatican și (ara noastră, 
reliefându-se totodată gân
durile și speranțele de mai 
bine și prosperitate în viitor, de 
bună înțelegere și de întărire a 
unității creștine.

Sfântul Părinte a adus un 
omagiu eroilor ce s-au jertfit 
pentru libertate și pace, 

evocând unele personalități 
istorice ale românilor. De 
menționat că la București și- 
au dat mâna și și-au exprimat 
simțămintele un papă slav și 
un patriarh latin, găsind 
elemente comune pentru a 
renaște speranțele în 
învingerea greutăților și 
consolidarea instituțiilor 
democratice, de reînnoire 
socială. Totodată a fost 
reliefată nădejdea că tinerii își 
vor asuma cu curaj 
responsabilitățile și vor făuri 
un viitor mai bun pentru 
omenire.

Fără îndoială că vizita 
Papei loan Paul al ll-lea în 
România a pus încă o piatră la

temelia unității creștine. Pe 
tot traseul vizitei în 
București s-au remarcat 
primirea călduroasă și 
sentimentele de aleasă 
recunoștință ale românilor 
față de Sfântul Părinte, acest 
eveniment înscriind o 
pagină memorabilă în 
relațiile romano-
catolicismului cu ortodoxia, 
năzuința comună de a 
promova adevăratele valori 
europene în acest sfârșit de 
mileniu.

Nicoiae TÎRCOB

9 MAI
Ziua de 9 Mai reprezintă, pe de o parte, pentru 

conștiința noastră națională, dobândirea 
independenței de stat a României de sub dominația 
Imperiului Otoman, iar pe de altă parte, pentru 
conștiința tuturor popoarelor cuprinse în volbura 
celui de-al doilea război mondial, ea reprezintă 
înfrângerea totalitarismului fascist prin capitularea 
Germaniei hitleriste. Din fericire, ambele 
evenimente istorice marchează sfârșitul opresiunii, 
al cotropirii și tendinței de asuprire, de impunere 
și dominare a dreptului forței nesăbuite, absurde 
și cinice, de aceea ecourile lor ne strecoară în 
suflet credința că lumina poate birui întunericul, 
dreptatea poate înlătura nedreptatea și asuprirea 
poate fi înlocuită cu libertatea.

De câte ori apar zorii zilei de 9 Mai gândurile 
noastre rememorează cuvintele istorice ale 
marelui patriot Mihail Kogălniceanu, care afirmase 
clar și hotărât în Parlamentul României în 1877: 
„Suntem o nație independentă!”

îndeosebi pentru cei ce-am fost cuprinși în 
hora morții celui de-al doilea război mondial, 
gândul independenței cucerite prin lupte și jertfe 
în 1877 se îngemănează cu sentimentul tonic al 
eliberării, trăit în 9 Mai 1945, când glasul ucigător 
al bombelor, al obuzelor, al granadelor, al minelor 
și gloanțelor a tăcut pe pământul Europei, căci 
forța Wehrmachtului a fost înfrântă definitiv, iar 
zorii speranței, ai vieții și ai bucuriei s-au revărsat 
în sufletele descătușate din coșmarul chinuitor al 
morții.

Ziua de 9 Mai - Ziua Victoriei asupra 
fascismului tinde tot mai mult să devină „Ziua 
Europei", adică un simbol al năzuințelor bătrânului 
nostru continent spre un viitor pașnic și prosper, 
fără ură de rasă, neam, credință, clasă sau grupare 
social-politică - adică fără războaie.

în anul acesta însă cerul Europei din ziua de 
9 Mai este tulburat de zgomot de avioane și 
explozii de bombe, iar pe pământul ei se văd 
coloane pe drumurile pribegiei, ale suferinței și 
ale deznădejdii. Aceste semne negre și 
zguduitoare dovedesc că ideologiile totalitare nu 
dispar repede, ci mor încet și răspândesc miasme 
otrăvite și molipsitoare: xenofobie, șovinism, 
megalomanie, intoleranță etc. - din care se 
hrănesc: dușmănia, ura, gâlceava, răutatea și 
toate atributele „Celui Rău".

Avem totuși nădejdea și credința nestrămutată 
că OMUL, cu înțelepciunea și gândirea sa 
inepuizabilă, care a creat cultura și civilizația 
erei atomice, va concepe și statornici legi și prin
cipii care să asigure conviețuirea pașnică între 
toate neamurile globului și să împlinească astfel, 
pe cât posibil, marea și mult invocata dorință: 
„...precum în Cer, așa și pre Pământ!"

Dumitru SUSAN

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

în temeiul art.65, alin.2 și 3 din Legea 
nr.69/1991, privind administrația publică 
locală, republicată, se convoacă 
Consiliul județean Hunedoara în ședință 
extraordinară, la sediul acestuia, pentru 
data de 14 mai 1999, ora 12,00, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind 
încetarea înainte de termen a unui 
mandat de consilier, validarea mandatului 
unui consilier județean și alegerea unui 
membru într-o comisie de specialitate;

2. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rapoartelor de activitate ale 
instituțiilor de cultură din subordinea 
Consiliului județean Hunedoara pe anul 
1998;

3. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Bibliotecii 
județene “Ovid Densusianu” Hunedoara- 
Deva;

4. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare și organigrama 
Teatrului de Estradă Deva;

5. Proiect de hotărâre privind 
modificarea componenței nominale a 
Consiliului de administrație și a Consiliului 
științific ale Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane Hunedoara-Deva;

6. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rapoartelor de activitate ale 
regiilor autonome din subordinea 
Consiliului județean Hunedoara pe anul 
1998;

7. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Programului de restructurare 
a Direcției Județene de Drumuri - R.A. 
Deva;

8. Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea contului de execuție al 
bugetului propriu al județului Hunedoara 
pe anul 1998;

9. Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea contului de execuție al 
fondului de tezaur județean pe anul 1998;

10. Proiect de hotărâre privind 
raportul asupra situației bunurilor 
Consiliului județean Hunedoara pe anul 
1998;

11. Proiect de hotărâre privind 
alegerea unui vicepreședinte al 
Consiliului județean Hunedoara;

12. Proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 
nr.6/1999, privind aprobarea unor taxe 
și tarife din competența Consiliului 
județean Hunedoara pe anul 1999;

13. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea transferului fără plată al unor 
bunuri din patrimoniul Consiliului județean 
Hunedoara;

14. Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea utilizării fondului de rulment 
al Consiliului județean Hunedoara pe 
anul 1999;

15. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea participării Consiliului 
județean Hunedoara ca membru al 
Asociației Administrațiilor Drumurilor 
Publice Județene și Locale;

16. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentației “PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI 
JUDEȚULUI HUNEDOARA";

17. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea organigramei Inspectoratului 
de Protecție Civilă al județului Hunedoara.
Președinte, Gheorghe BARBU

(r
După 45 de zile si nopți de bombardamente 
asupra Iugoslaviei

Poate șansa păcii nu 
va fi ratata

lată că după ce și-au cam făcut jocul, adică au demonstrat 
ceea ce era de demonstrat, că America este o mare forță care 
se poate pune oricând de-a curmezișul păcii și, împreună cu 
ceilalți aliați din NATO, zdrobește pe cine și când vrea de la 
distanță, bombardând și ucigând oameni nevinovați. în numele 
forței democrației și civilizației, au fost distruse numeroase 
obiective în Iugoslavia, precum și vieți omenești, urmărind ca prin 
asta să le fie mai bine profitorilor de pe urma războiului, care, 
probabil, nu mai aveau asigurată piața de desfacere pentru 
imensul stoc de arme acumulate. Nu este cazul să ne întrebăm 
acum cine au fost învinșii și cine au fost învingătorii din acest 
război. Cert este însă faptul că pagubele provocate Iugoslaviei 
sunt imense, iar pentru Kosovo este greu de intuit când se va 
ajunge ca viața să reintre în normal.

Există totuși câteva semnale pozitive privind mersul spre 
stingerea conflictului, care putea să nu fie declanșat dacă 
rațiunea ar fi luat la vreme locul confruntării. După eliberarea de 
către Iugoslavia a celor trei militari americani, iată că prin vizita 
ce-a făcut-o Rugova în Italia s-a dovedit că el are libertate de 
mișcare și nu este ținut ca un element de șantaj în cazul unei 
negocieri de pace. De asemenea, a devenit mai flexibilă, după 
demersurile emisarului rus la Belgrad și Washington, poziția 
Grupului celor șapte țări puternic industrializate și Rusiei, care 
au adoptat, după întâlnirea de la Bonn, un cod de principii, din 
care răzbat tendințe spre instalarea în curând a unei posibile 
păci.

Obiectivele formulate la Bonn vizează retragerea armatei și 
poliției Iugoslave din regiunea Kosovo, dezarmarea UCK, încetarea 

________ Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

jua arrÂRsrr de

Farmacii de serviciu
Farmacia “Integra" va 

l funcționa la finele acestei 
I săptămâni' în Deva. Este 
! amplasată pe strada 
| Eminescu, bloc 19 (zona 

Liliacului), tel. 223935.
La Hunedoara va fi de 

[ gardă farmacia “Cyani”, din 
Ceangăi, b-dul Traian, bloc 15, 

!■ tel. 720639. (E.S.)

Fotbal la Hunedoara, 
Certej și Brad

în cadrul etapei a 28-a a 
f Diviziei B la fotbal, sâmbătă de 
I la ora 11,00, C.orvinul 
i Hunedoara (locul 9) primește

replica echipei FC Drobeta Tr. 
Severin. în Divizia C, seria a III- 
a, la Certej, Minerul joacă cu 
Aluminiu Slatina, iar la 8rad, 
Aurel cu Record Mediaș. (S.C.)

Demonstrație de 
karate

Sâmbătă, începând cu 
ora 17, Sala de sport a Școlii 
generale nr.2 din Simeria va fi 
gazda unei demonstrații de 
karate organizate de clubul 
FudoShin Ryu din localitate, 
antrenor Minoiu Pardeian. Au 
fost invitate oficialitățile 
orașului și reprezentanți ai 
unor agenți economici, scopul 
declarat al demonstrației fiind 
atragerea de fonduri și 
sportivi pentru dezvoltarea 
acestui sport. (C.M).
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SâmbătătfQ 8 mai

TVR1
8'00 Unde este Wally? 

(d.a) 9.05 Tip-top, mini-top! 
(emisiune pentru copii) 
10.00 Lumină din lumină 
13.00 Ecranul 13.30 Scena 
politică 14.10 Video-Magazin 
15.40 Expres muzical 16.30 
Star Trek 18.45 Sarabanda 
19.00 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
Surprize, surprize... 22.30 
Farmece (s, ep. 2) 23.25 
Fantomele (thriller SUA 
1998)

TVR 2
8.30 Vorbește-mi de 

școala ta (do, p. 7) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Puii 

I animalelor sălbatice:
■ Ungulatele (do, p. I) 10.30 
i Documente culturale 11.30
■ TVR Timișoara 13.30 
• Actualitatea culturală 14.00 
" Trei familii (s, ep. 11) 14.50 
I Bijuterii muzicale 15.35 
I Sailor Moon (d.a) 16.00 
| Grecia (s, ep. 30) 16.45 Santa 
S Barbara (s, ep. 850) 18.00 
^Serial de călătorii 19.00

Duminică 
9 mai 

TVR 1
8.00 Desene animate

9.00 Kiki Riki Miki (mag. pt. 
copii) 9.45 Lumină din 
lumină 13.00 Tezaur 
folcloric 14.30 Super gol 
show 15.00 Fotbal: 
Dinamo-Rapid 17.00 
Lumină din lumină 19.30
Jurnal. Ediție specială 
21.00 Răzbunarea (dramă 
SUA 1995) 23.00 Comisarul 
Wycliffe (s, ep. 10) 23.55 
Telesport

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r)

8.30 Vorbește-mi de 
școala ta (do./p. 8) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 
Puii animalelor sălbatice
9.30 Arca lui Noe 10.30 
Integrale 11.30 TVR lași 
14.00 Trei familii (s, ep. 12) 
14.50 Miniaturi muzical?
15.10 Din albumul celor 
mai frumoase melodii 
populare 15.35 Sailor
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s,

^p. 31) 16.45 Santa Bar-

Luni
fjTj io mai

TVR 1
12.05 Căsuța din prerie (s/ 

r) 13.00 TVR Craiova 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tradiții 15.30 Mapamond 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s. da. SUA, ep. 53)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 
451) 19.00 Jumătatea ta 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Primul val (s, 
ultimul ep.) 21.50 Teatru TV 
prezintă: „Repetabila scenă 
a balconului” 

^■TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(s/r) 13.10 Rebelul (s, ep. 45) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 Grecia 
(s, ep. 32) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 852) 17.30 De 
dor... 17.55 Filmele 
săptămânii 19.10 Portrete în 
acvaforte 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toatei 20.10 

^Căsuța din prerie (s, ep. 22)

Istorie. Memorie. Re
cuperare 19.30 Clepsidra cu 
imagini 20.30 Ateneu 21.00 
Fotbal Meci din Campionatul 
Spaniei (d)

ANTENA I
8.15 Câinii de mare (d.a, 

ep. 4) 8.40 Takina, băiatul 
junglei (d.a) 10.00 X-pat Pro
file (r) 11.00 Century - 
Secolul XX 13.00 Pe cont 
propriu (s, ep. 31) 13.55 
Constelația cinema (mag.) 
15.00 Burlacul (s, ep. 15)
15.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 33) 15.55 Fotbal Divizia A 
Ursus: Oțelul Galați-Steaua 
București 17.50 Fashion 
Club 18.00 Camila (s, ep. 60) 
19.00 Observator 20.00 Viața 
în minciună (dramă 
SUA1992) 21.45 Observator 
22.00 Pretender (s, ep. 49) 
23.00 O noapte de neuitat 
(dramă SUA 1958)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Legenda lui 
Wilhelm Tell (s, ultimul ep.)
9.30 Lois și Clark (ș, ep. 23)
10.15 Acapulco Heat (s) 
11.00 ProMotor 11.30 
Dosarele secrete ale 
secolului XX 12.30 Reforma 

bara (s, ep. 851) 17.30 Un 
secol de cinema 20.00 
Concursul internațional 
„Jeunesses Musicales”
21.30 Sportmania (mag. 
sportiv)

ANTENA I
8.15 Leo, regele junglei 

(d.a) 9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Tot înainte... soldați 
în fuste (co. Anglia 1968) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Camila (s, ep. 
61) 19.00 Observator 19.50 
Reporter TV Vouă 20.05 
Curtea marțială (dramă 
SUA 1988) 22.50 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV
8.20 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.40 Șoricelul Maisy 
(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Oamenii 
secolului (do, ep. 11) 12.00 
Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV 14.00 
Ministerul comediei 17.00 
Cei mai frumoși ani (s, ep. 
10) 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 36) 
21.00 Nell cea sălbatică 

22.00 Departe de ochii lumii 
(dramă Franța 1995, p. II)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 
12.00 Civilizații pierdute (do) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 35) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 38)
16.10 Luz Maria (s. Peru, ep. 
9) 17.00 Știri 17.25 Camila (s, 
ep. 62, 63) 19.00 Observator 
20.00 Emisiune de 
publicistică 20.30 Under
ground (f. Fr./Ger./Ungaria 
1995, p. I) 21.20 Raven (s, ep. 
6) 22.15 Observator 22.45 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Nell cea 
sălbatică (f/r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Profeții despre 
trecut (r) 13.45 Cei mai 
frumoși ani (s/r) 14.30 
Planeta fantastică (s) 15.00 

la români 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Dragul de Raymond 
(s, ep. 1) 13.30 Bebe (s) 
15.00 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep. 21)
15.45 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 29) 16.30 
Lumea filmului (mag.) 18.00 
Dreptul la iubire (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Rețeaua 
(s, ep. 10) 21.00 Expertul (s, 
ep. 10) 22.00 Crusoe (dramă 
Anglia/SUA ’88)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s, ep. 19) 15.15 Acasă la 
lurie Darie 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste și putere (s) 
18.40 Casa tal 18.50 înger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.10 Minciuna 
(s, ep. 40) 22.00 Fotbal 
Campionatul Spaniei (d)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcom și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show 
11.00 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin 14.30 

(dramă SUA 1994) 23.15 
Procesul etapei

ACASĂ
7.00 500 de națiuni - 

istoria indienilor (do) 
8.00 Acasă la lurie Darie
8.30 Căsuța poveștilor 
(d.a/r) 9.15 înger sălbatic 
(s/r) 10.00 Arhiva neagră 
(s) 11.00 Marile povești 
de dragoste 11.30 O lume 
aparte (f/r) 13.30 Maria (s, 
ep. 20 și 21) 15.00 Hochei 
profesionist 16.00 NBA 
Action 16.30 Fotbal 
(rezumat) 16.45 Afară din 
joc 17.00 Fotbal II Caicio 
(d) 19.00 înger sălbatic 
(s, rez. săptămânii) 19.45 
Căsuța poveștilor 20.15 
Baschet NBA 20.30 Fotbal 
Camp. Spaniei (d)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 10.00 Talkshow
12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia 14.30 
Grace Kelly (f. biogr. SUA 
1983) 16.00 Comedianții 
(co. SUA 1991) 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă

Oglinda timpului ($) 15.30 
Familia Bundy (s) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV/O propoziție pe zi 
18.00 Dreptul la iubire (s) 
18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Un străin 
printre noi (thriller SUA 1992) 
22.15 Știrile PRO TV/Profit ' 
22.30 Dharma și Greg (s, ep. 
9)

ACASĂ
7.00-12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Milady (s/r) 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Viața noastră (s) 
17.50 Dragoste și putere (s) 
18.45 înger sălbatic (s) 19.30 
Căsuța poveștilor 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.00 
Minciuna (s, ep. 41) 21.45 
Milady (s) 22.45 Și vedetele 
se împușcă (co. SUA 1983)

PRIMA TV
7.00 Sport magazin 9.00 

Prima oră 13.00 Nimeni nu e 
perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Atingerea îngerilor 16.00

Apel de urgență 14.30^ 
Călătorii în lumi paralele 
(s, ep. 14) 15.30 Dosarele 
Y 16.30 Motor 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Viper (s, ep. 
13) 20.00 Bumerangul (co. 
SUA 1992) 22.10 Real TV
22.20 Știri

HBG>
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s) 
11.00 Dragă, am micșorat 
copiiil (s) 11.45 Jucătorii 
de baseball (co. SUA 1993)
13.30 Păzind-o pe Tess 
(co. SUA 1994) 15.15 
Johnny 2.0 (f. SF SUA 1997) 
17.00 Doc Hollywood (f. 
romantic SUA 1991) 18.45 
Nouă luni (co. SUA 1995)
20.30 Donnie Brasco 
(dramă SUA 1997) 22.30 
Totul despre sex (s) 23.00 
Atracție fatală (dramă SUA
1995)’

PRO TV - DEVA
07.20-08.20 “Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show 
cu Alin Bena (reluare) 
08.20-08.30 Program 
muzical .

(div.) 19.00 Viper (s, ep 
14) 20.00 în cadență 
(dramă SUA ’91) 22.0C 
Frasier (s, ep. 42) 22.3( 
Știri 23.00 Vecinii (co 
SUA 1994)

Ș10.00 Zeus 
Roxanne (co. SUA ’
11.45 Jumanji (f.a.S
1995) 13.30 Cei tre 
mușchetari (f.a. SUX 
’93) 15.15 Prințese dt 
culoare (co. SUA 1997
16.45 Trauma (dramă 
SUA ’97) 18.45 Misiune 
imposibilă (f.a. SUX
1997) 20.30 Dragoste d<
vrăjitoare (f. fantastic 
Franța 1997) 22.1*
Echipa specială (f.a SUX
1998) 0.00 Ultimele zile 
ale lui Frankie zis 
Musca (dramă SUX
1996)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No corn 

ment” și “Vorbiți aici!’ 
realizator Alin Bena

Celebri și bogați (s) 17.00' 
Maria Mercedes (s) 18.00 
Știri 18.50 Real TV 19.00 
Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 15)20.20 
Brooklyn South (s) 21.15 
Dosarele Y 22.10 Real TV
22.20 Știri

HB0
10.00 Forrest Gump 

(dramă SUA 1994) 12.30 
Bomba (co. SUA 1995) 14.00 
Din junglă în junglă (co. SUA
1997) 15.45 Asalt strategic 
(f.a. SUA ’98) 17.15 Crimă 
nepedepsită (co.neagră* 
SUA 1994) 18.45 Desperado 
(f.a. SUA 1995) 20.30 Shame 
(co. SUA 1994) 22.15 Cine 
știe câștigă (dramă SUA 
1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tăul” 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.30-18.00 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale ,

iieeesceF
Perioada 8 - IO mai

2 Berbec
Vu vă speriați din 

cauza cheltuielilor 
neprevăzute, căci vă 
refaceți echilibrul
financiar. Duminică, o 
altercație cu un taur vă 
aduce o popularitate 
crescută, căci îi câștigați 
prietenia. în lucruri 
mărunte vă surâde 
norocul, nu și în cele mari. 
Avansările se fac pas cu 
pas, nu în salturi mari. Nu 
riscați de dragul 
câștigului!

O Taur
Cei mai vârstnici sunt 

mai sensibili la critici. Cu 
dragostea celor din jur 
indispoziția va dispărea. 
Vă însuflețiți ca niște 
adolescenți, roșiți la 
întâlnirea cu persoana 
iubită. E bine să fiți mai 
puțin impulsivi luni. în 
probleme economice vă 
pot ajuta cei cu ndmele de 
Marcel, Maria, Ileana, 
Ștefan, Răzvan, lulia și 
Ligia.

O Gemeni
Cineva le strică 

planurile doamnelor, ceea 
ce le costă mult. Nativii 
primei decade au mici 
neplăceri, dar n-o duc prea 
rău. Duminică se anunță 
succese neprevăzute care 
vă creează o imagine 
pozitivă. La locul de 
muncă doamnele au luni 
relații excelente, pot 
obține orice de la colegi 
sau șefi. Ziua e favorabilă 
și investițiilor.

O Rac
în problemele inimii nu 

merită să riscați, ca să nu 
fiți văzuți în escapadele 
“secrete” și să se afle 
unde nu trebuie. Duminică 
apar schimbări benefice în 
situația materială dar 
atenție căci banii mai 
întârzie. Doamnele sunt 
luni liniștite și echilibrate, 
stăpâne pe soarta lor. 
Viața le-ar fi ușoară dacă 
ar fi mereu așa.

O Leu
Cheltuieli neprevăzte, 

mici pierderi nu vor 
destrăma totuși echilibrul 
financiar al familiei. 
Duminică, doamnele 
constată că pot fi flexibile. 
Nu vă certați cu partenerul 
pentru nimicuri, sunteți 
tolerantă. Problemele care 
altădată păreau de 
nerezolvat acum vă apar 
simple. Dacă păstrați 
controlul veți avea numai 
succese.

3 Fecioară
Păstrați-vă demnitatea 

și discuțiile meschine vor 
înceta. în căminul dv. se va 
instala liniștea și 
înțelegerea. Dar nu vă 
lăudați cu asta.

O Balanță
Cu răbdare și fără 

scene de gelozie, care 
sunt insuportabile, vă 
puteți păstra partenerul. 
Duminică renunțați la 
încăpățânare și orgolii 

iictescep

nejustificate, ascultați 
adevărul crud spus de un 
prieten. Dacă dv. 
considerați că are 
dreptate, schimbați-vă 
comportamentul și va fi 
bine. Luni puteți rezolva 
și cele mai complicate 
probleme, dacă aveți 
timp destul. Cereți ajutor.

O Scorpion
Greu acceptați că 

banii nu aduc fericire. 
Dar constatați că puteți fi 
fericiți și fără ei. 
Doamnele ar putea avea 
un curtezan. Cu un 
farmec aparte, duminică 
treceți “examenul” 
pentru viitor. Săptămâna 
începe promițător pentru 
doamnele născute în 
prima decadă, care-s 
creative, pline de 
fantezie. Toți Scorpionii 
au șanse de reușită.

O Săgetător
Solitarii au șansa 

întâlnirii marii iubiri. Vă 
atrag aventuri neobiș
nuite, noi sarcini, însă vă 
retrageți la primul 
obstacol. Bărbații mai 
ales se vor bucura 
duminică de armonie și 
liniște familială, în timp ce 
femeile pot avea conflicte 
pe care le pot aplana 
dacă vor. Luni faceți 
cheltuieli, vă revine 
încrederea în sine, faceți 
planuri de călătorie.

O Capricorn
Femeile sunt mai 

liniștite mai ales dacă li 
se asigură necesitățile 
materiale. în schimb 
duminică ele sunt 
nerăbdătoare și
nervoase, viața alături 
de ele e destul de grea. 
La serviciu și în afaceri 
luați mai ușor hotărâri. 
Asumarea resoonsa- 
bilităților altora vă poate 
aduce riscuri materiale, 
în viața intimă 
nesiguranță.

O Vărsător
Perioada dificilă a 

trecut, vă reintrați în 
normal. Refaceți-vă 
forțele în compania 
liniștită a familiei. 
Duminică trebuie să luați 
o decizie dificilă: cariera 
sau familia? Amândouă 
simțiți că e prea mult. 
Până acum ați pus 
accent pe serviciu, acum 
optați pentru fericirea în 
familie și nu veți regreta. 
Luni sunteți plini de elan 
și activi. Nu uitați însă că 
graba strică treaba.

O Pești
Sunteți derutați și nu 

înțelegeți ce se întâmplă. 
Sunteți când religioși, 
când înjurați. Singurul 
leac ar fi dragostea. 
Duminică sunteți agresivi 
și încăpățânați când e 
vorba să cuceriți pe 
cineva iar șansele sunt 
mari în acest sens. O zi 
norocoasă luni, când 
sunteți dinamici, plini de 
suflet și de energie. 
Puteți chiar să riscați și 
la jocuri de noroc.
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La Sectorul de industrializare a lemnului

NOI DISPONIBILIZĂRI
Sectorul de industrializare 

a lemnului din Orăștie se con
fruntă din nou cu mari proble
me. După conflictul recent ca
re a durat 8 zile, când s-a 
ajuns la un numitor comun între 
sindicate și administrație în pri
vința creșterii salariilor cu 14 
la sută, perioada imediată 
anunță o nouă situație dra
matică. Și anume după cei 250 
de salariați disponibilizați în '98, 
până la finele acestei luni, mai 
a.c., încă 80-90 de salariați vor 
lua drumul șomajului. Actuala 
situație este generată, după 
cum avea să ne spună dl 
Viorel Moraru, șeful de secție, 
de lipsa de materie primă.

Datoriile mari pe care le 
are Sargeția Forest către 
Romsilva - dacă nu se va găsi 
o înțelegere a situației - con
duc în următoarele zile la re
strângerea activității fores
tierilor de la Orăștie și probabil 
și de la alte sectoare din județ 
care nu vor mai avea de lucru.

Mai mulți salariați cu care 
am stat de vorbă sunt de pă
rere că esența dificultăților

Echipamente 
pentru schi 

în urma unui protocol sem
nat cu o firmă din italia la Orăș
tie au fost închiriate o parte din 
etajele superioare ale Comple
xului comercial Palia, unde 
spațiul va fi folosit pentru con
fecționarea echipamentelor de 
schi.

Noua investiție va asigura 
250 de locuri de muncă pentru 
Orăștie și va intra în producție 
din lunile iulie-august. Pentru 
început s-au angajat opt per
soane care vor pleca în Cehia 
pentru specializare.

Investiția este promovată 
de firma italiană MEPS SRL din 
Fagagna împreună cu 
SKIROM.

Transportul 
în comun, la 

licitație
Pentru îmbunătățirea con 

dițiilor de transport în municipiu 
cât și în zonele adiacente 
Orăștiei s-a luat hotărârea ca 
transportul în comun să fie 
scos la licitație. Până în pre
zent s-a stabilit caietul de sar
cini și se așteaptă depunerea 
ofertelor.

în opinia organizatorilor lici
tației se intenționează prin 
această nouă formă de reali
zare a transportului local să se 
reducă tarifele pentru călători, 

V---------------- - -----------  

constă în dezinteresul acțio
narului englez care a promis la 
cumpărarea pachetului de 40 la 
sută multe, dar în realitate nu a 
făcut nimic.

Aceiași lucrători ne-au mai 
precizat că privatizarea care s- 
a făcut este o bătaie de joc, iar 
o firmă care putea fi transfor
mată într-o afacere rentabilă a 
fost lăsată pe mâna unor 
diletanți.

Șeful Sectorului de indus
trializare a lemnului din Orăștie 
mai este de părere că Romsilva 
a devenit un concurent neloial, 

stațiile de călători să fie rea
bilitate, iar promptitudinea pe 
traseu să sporească.

Crește 
numărul 
țiganilor
Conform unor date estima

tive la nivelul municipiului Orăștie 
trăiesc aproximativ 2500 de ți
gani, număr ce reprezintă circa 
10 la sută din totalul populației 
din zonă.

Deși la ultimul recensământ 
pe baza liberei opțiuni, numărul 
oficial înscris în situația cen
tralizată era doar de aproximativ 
650 de persoane care s-au de
clarat romi, numărul real este de 
patru ori mai mare, identitatea 
acestora fiind ascunsă datorită 
unor motive personale ale de- 
claranților.

Potrivit unor opinii ale auto
rităților locale numărul romilor 
din zonă este în continuă creș
tere, fapt evidențiat de existența 
a 3-4 sau chiar mai mulți copii în 
fiecare familie. Surse care și-au 
'păstrat anonimatul ne-au mai 
informat că această creștere a 
numărului de romi are un impact 
negativ asupra comunității - nu
mărul cel mai mare de analfabeți 
provine din această categorie, 
faptele antisociale au o pondere 
însemnată cu autori din rândul 
țiganilor, iar 90 la sută din fon
durile destinate ajutorului social 
și cantinei sunt direcționate 
spre persoane ce aparțin aces- 

întrucât exploatează cele mai 
bune zone, deși, potrivit spu
selor interlocutorului nostru, 
obiectul de activitate îi conferă 
dreptul de a face tăieri numai 
pentru igienizarea pădurilor.

Față de '98 când s-au rea
lizat 9000 de metri cubi de che
restea în acest an se estimează 
o producție de circa 5000 de 
metri cubi, fapt ce explică marele 
declin economic pe care-l 
traversează sectorul forestier de 
la Orăștie și implicațiile asupra 
numărului de salariați care vor 
rămâne aproape la jumătate.

tei etnii. Situația existentă, sunt 
de părere tot mai mulți locuitori 
ai Orăștiei, trebuie să ridice 
numeroase semne de între
bare autorităților locale pentru 
integrarea socio-culturală a 
acestei categorii care din pă
cate s-a obișnuit să trăiască 
parazitar în cele mai rriulte 
cazuri.

Chiquita - o 
firmă cu 
renume

După câțiva ani de expe
riență în materie de lichioruri și 
creme Chiquita Prod Com SRL 
Orăștie a devenit o marcă cu
noscută pe piața românească.

Acest lucru este dovedit 
de înscrierea mărcii fabricii la 
OSIM București, fapt ce re
prezintă o frumoasă perfor
manță a întreprinzătorilor pri
vați din județul nostru. Potrivit 
celor relatate de către dl Că
tălin Davidescu, directorul teh
nic al firmei, producția unității 
va fi axată din acest an și pe 
concentrate pentru sucuri, iar 
într-o etapă următoare se află 
în program industrializarea și 
prel jcrarea laptelui.

Așa se explică faptul că 
printr-o activitate susținută în 
firmă, de la câțiva angajați în 
1991 s-a ajuns la 120 în pre
zent, iar pe măsura diversifi
cării activității de producție 
numărul locurilor de muncă va 
spori.

------- ■ ---- --------J

Așa după cum se cu
noaște municipiul Orăștie 
este unul în care rata șo
majului este relativ ridicată. 
Restrângerea activității sau 
chiar închiderea unora din
tre agenții economici a 
condus la disponibilizări 
de personal și deci la șo
maj. Dl Radu Trufaș, șeful 
unității din Orăștie al Agen
ției Județene pentru Ocu
pare și Formare Profesio
nală Hunedoara, spunea 
că s-a ajuns în prezent la o 
rată a șomajului de 29%. în 
aceste condiții activitatea 
instituției pe care o condu
ce a devenit extrem de im
portantă. Și aici au fost apli
cate măsurile active de 
combatere a șomajului, în 
acest fel reușindu-se inte
grarea în muncă a nu mai 
puțin de 150 de oameni, 
împreună cu primăriile din 
Orăștie, Geoagiu, Mărtinești 
și Orăștioara de Sus au 
fost demarate mai multe 
programe, cei angajați

■ _______ ___ _______ -

Ajutoare sociale 
pe jumătate 
Lipsa banilor de la buge

tul local conduce spre situa
ția ca ajutoarele sociale să 
nu poată fi acoperite decât 
pe o perioadă de 6 luni din 
acest an.

în situația creată la nivelul 
municipiului s-a luat hotărârea 
ca lunar să fie acordată doar 
jumătate din ajutorul social 
persoanelor ce beneficiază de 
acest drept.

Din datele înregistrate la 
serviciul de specialitate în pre
zent sunt înregistrate 550 de 
dosare pentru ajutorul social, 
iar numărul persoanelor care 
beneficiază de acest dreot nu 

muncind la amenajarea zo
nelor verzi, a parcurilor, la 
decolmatarea canalelor etc. 

în același scop al redu
cerii șomajului s-a propus

... Dar și 
măsuri 

active de 
combatere 

a 
șomajului 

demararea unor servicii de 
incubator și asistență pentru 
întreprinderile mici și mij
locii, incluzând și asistența 
specializată pentru califica
rea și recalificarea forței de 
muncă. Pe de altă parte

este exclus să crească având 
în vedere sărăcirea continuă a 
tot mai mulți oameni, precum și 
creșterea numărului de oameni 
fără un loc de muncă.

Buletin
. informativ >

Sub acest titlu a apărut recent, 
într-o formă grafică nouă, Buletinul 
informativ al Consiliului local și 
Primăriei municipiului Orăștie.

Publicația locală - care se 
difuzează gratuit - inserează în 
paginile sale principalele hotă
râri ale municipalității, ale con
silierilor locali, precum și infor
mații asupra vieții în activitatea 
localității - noutățile la Biblioteca 
municipală, programul de au

sunt deja în derulare 3 
cursuri de calificare în me
seriile de zidari, sudori și 
ospătari, urmând ca ulte
rior să demareze și alte 
asemenea cursuri. Trebuie 
spus că toate aceste 
cursuri au asigurate locuri 
de muncă pentru absol
venții lor.

Pentru combaterea șo- 
’ majului în rândul tinerilor cu 

studii medii și superioare s- 
a insistat foarte mult pe apli
carea H.G. nr. 35 care pre
vede ca 60%, respectiv 70% 
din salariul de încadrare 
acestora să fie suportat de 
către stat; 11 tineri sunt an
gajați deja în acest fel.

La Orăștie sunt la ora 
actuală un număr de 2002 
șomeri în plată, 1447 de 
beneficiari ai alocațiilor de 
sprijin și 332 beneficiari de 
integrare profesională. în 
același timp există 1650 de 
șomeri neindemnizați, 
1416 dintre ei beneficiind 
totuși de ajutor social.

diență de la Primărie și Prefec
tura județului etc.

Catedrala 
iluminată 
nocturn

Monument de importantă 
deosebită în istoria culturii și 
civilizației din Orăștie și nu nu
mai, Catedrala ortodoxă “Mihail 
și Gavril” este pusă în evidență 
și pe timp de noapte. Din iniția
tiva autorităților locale s-au 
montat patru reflectoare ce pun 
în lumină și noaptea valoarea 
arhitecturală a catedralei.

De asemenea, din bugetul 
local în acest an s-au mai alo
cat 20 de milioane de lei pen
tru reparații curente.

Pentru un turist, grabnic 
trecător prin municipiul Orăștie, 
Muzeul Etnografic reprezintă 
cu certitudine un punct de 
atracție. Chiar în mijlocul ora
șului, în apropierea magazi
nului central, un indicator spă
lăcit îți îndreaptă pașii spre mu
zeu, însă orice localnic știe că 
este o capcană. De mai bine de 
trei ani de zile porțile acestei 
instituții sunt închise publicului 
vizitator, aici fiind în derulare 
ample lucrări de renovare și 
consolidare a clădirii. în re
organizare se află și patri
moniul muzeului, inventariindu- 
se toate obiectele din colecție 
și din depozite.

îndelunga absență din viața 
culturală a municipiului a iscat o 
adevărată dispută în ceea ce 
privește activitatea muzeului. 
Pentru locuitorii Orăștiei ecourile

MUZEUL 1)E ETNOGRAFIE ȘI MITĂ POPULARĂ DIN 
ORĂȘTIE ISI VA REDESCHIDE PORȚILE ÎN LUNA AUGUST

, » 
acestei dispute purtate la nivelul 
factorilor decizionali au însemnat 
mai mult o dezinformare decât o 
informare, unele zvonuri sus
ținând chiar o iminentă desfiin
țare a muzeului.

încercând să facem lumină în 
acest caz am stat de vorbă cu dl 
muzeograf Mihai Căstăian, coor
donatorul instituției. Domnia sa 
ne-a spus că, în primul rând, tre
buie făcută o diferențiere clară 
între cele două aspecte ale pro
blemei. Pe de o parte trebuie ana
lizat stadiul lucrărilor de renovare 
a clădirii, iar pe de altă parte este 
necesară o analiză a activității de 
inventariere a obiectelor. "Din 
punctul de vedere al inventarierii 

muzeul poate fi redeschis în ma
ximum o săptămână, dar proble
ma cea mare o reprezintă lucrările 
la clădire.” Trebuie precizat că 
muzeul este găzduit de o clădire 
foarte veche, ultimele lucrări de 
renovare fiind efectuate undeva 
în jurul anului 1970. De la această 
dată igrasia s-a întins tot mai mult, 
favorizată și de absența unui 
sistem de încălzire centrală a 
sălilor. Inexistența unui microclimat 
constant în muzeu a ajuns să 
afecteze exponatele, același 
efect avându-l și absența unui 
spațiu adecvat de depozitare. 
Toate aceste deficiențe se în
cearcă a fi rezolvate prin lucrările 
aflate în desfășurare. Dar, ca de 

obicei, atunci când este vorba 
despre lucrări ample, este vorba 
implicit de bani. Oricum, absența 
ynor surse clare de finanțare a 
întârziat foarte mult activitatea. Pe 
același plan stă însă și calitatea 
îndoielnică a lucrărilor efectuate în 
urmă cu câțiva ani; s-a făcut lu
cru de mântuială fiind necesară 
revenirea asupra unor lucrări 
deja efectuate. "Un cost estimativ 
al renovărilor ar fi de 100 de mili
oane, bani care ar permite efec
tuarea tuturor activităților care au 
mai rămas."

Clădirea muzeului se află în 
patrimoniul municipalității astfel 
încât o eventuală contribuție finan
ciară a primăriei ar fi nu doar justi

ficată ci chiar foarte indicată. De 
altfel, Primăria municipiului Orăștie 
a încercat să se implice în urgen
tarea lucrărilor, cu atât mai mult cu 
cât se apropie cu repeziciune 
manifestările dedicate împlinirii a 
775 de ani de la prima atestare 
documentară a municipiului. Dl 
primar Iosif Blaga a verificat în 
cursul săptămânii trecute stadiul 
lucrărilor, promițând și un sprijin 
financiar.

Dacă aceste intenții se mate
rializează este foarte posibil ca 
la jumătatea lunii august muzeul 
să poată fi redeschis.

în ceea ce privește reor
ganizarea și inventarierea o- 
biectelor, este aproape finali

zată. A fost necesară verifi
carea fiecărui obiect în parte, 
constatându-se nu doar lipsuri 
ci și plusuri. Unele obiecte au 
dispărut din colecție în timp ce 
în depozite se află o cantitate 
destul de mare de obiecte ne
înregistrate. A fost necesară o 
muncă extrem de migăloasă 
pentru organizarea lor.

Așadar, acestea sunt cau
zele pentru care muzeul din 
Orăștie este închis de atâta 
vreme. Dar, indiferent de situa
ție, muzeografii de aici sunt 
optimiști, sperând într-o re
deschidere cât mai grabnică a 
instituției.

Pagină realizată de 
Corne! POENA R, 

Andrei NiSTOR 
Foto: Traian MÂNU ------ ...................... .....



I Cuvântul liber 8 - 9 MAI 1999

Medicii germani 
au creat un. ochi 
artificial care 

poate clipi 
simultan cu cel 

sănătos
Medicii germani au creat 

un ochi artificial care clipește în 
același timp cu cel sănătos al 
pacientului căruia i s-a efectuat 
un transplant, a anunțat revista 
medicală The Lancet. Ochii “de 
sticlă" folosiți în prezent sunt 
nenaturali, și deci supărător de 
“vizibili", pentru că nu se mișcă. 
Medicii germani de la Univer
sitatea Humboldt din Berlin au 
rezolvat această problemă.

Ei au conectat ochiul arti
ficial, fabricat din latex, la un 
micromotor, printr-un fir din 
material special, în așa fel 
încât mișcările sunt coordonate 
cu cele ale ochiului sănătos. 
De asemenea, mișcările pleoa
pei ochiului artificial sunt sin
cronizate cu ale celeilalte, 
printr-un sistem de proteză 

.facială, cu silicon.

Actorii hispanici și cei de 
culoare au tot mai puține roluri *

Procentajul rolurilor deținute de actorii latino-americani sau 
de culoare se află în scădere după ce, ani de-a rândul, a 
înregistrat progrese, relevă un raport dat publicității de către 
Ghilda actorilor de cinema și televiziune și citat de AFP.

Bazat pe statistici din 1998, acest stuaiu a luat în 
considerare 13.025 roluri distribuite în cinema și 43.686 în 
televiziune. Numai în 19 la sută din aceste roluri, au fost 
distribuiți actori aparținând minorităților etnice.

Acest raport mai pune în evidență faptul că bărbații au 
obținut anul trecut 63 la sută dintre roluri iar actrițele numai 37 
la sută. Potrivit cifrelor furnizate de Ghilda actorilor, numărul 
rolurilor încredințate actorilor de culoare a scăzut cu 13,4 la 
sută în raport cu anul precedent, când se înregistrase o 
scădere de 14,1 la sută. Populația de culoare constituie 13 la 
sută din totalul americanilor.

Procentajul rolurilor jucate de latino-americani a trecut de 
la 4 la sută, în 1997, la 3,5 la sută, în 1998. Ghilda actorilor 
consideră că actorii latino-americani constituie grupul cel mai 
slab reprezentat în raport cu importanța socială pe care 
această minoritate o are, pentru că 11 la sută dintre americani 
sunt cel puțin de origine latino-americană.

“La începutul deceniului 9, America, așa cum era ea 
zugrăvită în filme, evolua încet dar constant către o reflectare 
realistă a situației. Acum însă Ghilda constată, pentru prima 
oară, că situația tinde să se deterioreze”, a subliniat Richard 
Masur, președintele acestei asociații de actori.

Ghilda actorilor de cinema și televiziune a început în 1992 
să întocmească statistici privitoare la gradul de ocupare al 
actorilor aparținând minorităților etnice.

Deputății au petrecut în 
străinătate 6760 de zile

Deputății au fost plecați 
în străinătate de 1140 de ori 
în perioada 25 noiembrie 
1996-30 aprilie 1999, repre
zentând 6760 de zile.

Potrivit unei statistici de
puse la Biroul Permanent al 
Camerei Deputaților, grupul 
parlamentar al PNȚCD se 
află pe primul loc în topul 
deplasărilor în străinătate în 
această perioadă, deputății 
țărăniști fiind plecați în afara 
țării de 315 ori, reprezentând 
i .833 de zile.

Principalul partid din opo
ziție, PDSR, se află pe locul 
doi în top, cu 256 de deplasări 
în străinătate, adică 1.563 de 
zile, iar deputății PD se si
tuează pe locul trei, cu 197 de 
deplasări în străinătate, re
prezentând 1.282 de zile.

Pe următoarele locuri se 
află grupul parlamentar al 

PNL din-Camera Deputaților - 
83 de deplasări în străinătate 
(516 zile), PUNR - 77 de de
plasări (441 de zile) și UDMR 
- 67 de deplasări (300 de zile). 
Deputății aparținând minorită
ților naționale, altele decât 
cea maghiară, au plecat în 
afara țării în perioada 
noiembrie 1996 - aprilie 1999 
de 49 de ori, adică 261 de 
zile. Pe ultimele locuri se află 
deputății PRM - 45 de 
deplasări în străinătate (259 
de zile), cei independenți - 32 
de deplasări (192 de zile) și 
deputății PSDR - 19 deplasări 
(113 zile).

Modul de stabilire de către 
Biroul Permanent al Camerei a 
componenței delegațiilor care 
pleacă în străinătate și repre
zintă comisiile permanente ale 
acestui for legislativ a fost 
criticat printr-un memoran

dum, de către Comisia de 
administrație publică. 
Această comisie este nemul
țumită de faptul că, deși a 
propus, pe baza unor invitații 
nominale, deplasarea la 
Nairobi, la sesiunea ONU pe 
probleme de habitat, a doi 
membri și a unui expert, Bi
roul Permanent a înlocuit una 
dintre propuneri și a respins 
participarea expertului. “No
minalizarea unor membri ai 
delegațiilor nu trebuie făcută 
pe criteriul aplicări; rigide a 
principiului plecărilor, repar
tizate uniform pe cap de de
putat", apreciază Comisia de 
administrație publică, care 
consideră că acest mod de 
stabilire a componenței unei 
delegații ar trebui să se 
aplice doar în cazul în care 
este vorba de “acțiuni cu ca
racter general, politic”.

Sistemul clasic de detenție 
va fi înlocuit cu un sistem 

de patru regimuri
Ministerul Justiției a ela

borat un proiect de lege care 
va înlocui sistemul clasic de 
detenție cu un sistem de pa
tru regimuri penitenciare cu 
grade progresive de asprime, 
în care condamnații vor fi 
repartizați în funcție de gra
vitatea faptei comise, de peri
culozitatea pe care ei o re
prezintă și de capacitatea de 
îndreptare și reinserare 
socială.

De asemenea, proiectul, 
de lege a executării pedep
selor și a măsurilor preven
tive cu privare de libertate 
stipulează crearea “caselor 
de reținere” și “caselor de 
arest”, cu un regim diferit de 
penitenciare, pentru persoa
nele aflate în curs de cer
cetare.

Proiectul propune, pe de 
altă parte, ameliorarea con
dițiilor de detenție, inclusiv 
prin acordarea unor drepturi 
mai largi persoanelor con
damnate, în special minorilor, 
care, în penitenciar, își vor 
putea completa studiile și vor 
putea învăța o meserie.

Un alt proiect de lege, 
finalizat de Ministerul Justiției 
și trimis Parlamentului pentru 

^adoptare, este cel referitor la 

organizarea și funcționarea 
serviciilor de probațiune. Prin 
această lege se înființează 
serviciile de probațiune, care 
vor funcționa pe lângă fie
care tribunal și pe lângă 
unele judecătorii și a căror 
rațiune constă într-o mai bu
nă cunoaștere și prevenire a 
cauzelor care generează sau 
favorizează fenomenul in
fracțional. Activitatea de pro
bațiune va fi desfășurată de 
consilieri de probațiune, sub 
coordonarea Direcției de pro
bațiune din Ministerul Jus
tiției.

Persoanele care vor intra 
sub incidența serviciilor de 
probațiune sunt inculpații față 
de care s-a luat o măsură 
comunitară, învinuiții sau in
culpații liberați provizoriu pe 
cauțiune sau sub control judi
ciar, condamnații la pedeap
sa închisorii a cărei execu
tare a fost suspendată sub 
supraveghere, precum și 
condamnații liberați condițio
nați.

Serviciile de probațiune 
vor supraveghea modul cum 
sunt respectate, de către în- 
vinuiți, inculpați și condam
nați, obligațiile stabilite de 
instanțele judecătorești.

Legătura intre somn și 
starea de sănătate

Ce legătură există între somn și starea de sănătate? 
Una strânsă, ne asigură specialiștii. Căci în timpul 
somnului, multe din funcțiile organismului sunt la turație 
mică. Asta dă posibilitatea sistemului imunitar să producă 
masiv celule de apărare. în același timp, “agenții" ascunși 

pot fi detectați și anihilați. Așa se explică și faptul că multe 
persoane cu tulburări ale somnului sunt bolnave. Sistemul 
lor imunitar nu poate reacționa cum trebuie. Un motiv în 
plus să nu tratăm cu superficialitate problema insomniilor. 
Oamenii frământați de griji sau care trăiesc în stres zilnic, 
mult timp, nu pot adormi prea ușor. Ei trebuie să recurgă 
la metode de relaxare (yoga, de exemplu) pentru a-și 
restabili echilibrul interior. Dacă nu reușesc, pot apela la 
drajeuri pe bază de sedoniu, care readuc liniștea internă 
și pregătesc un somn bun și sănătos.

Vom folosi carburant

Cartograma rezervelor lu
nare de Helium 3, efectuată de 
cercetători de la Universitățile 
din Hawaii și Arizona, va putea 
fi folosită de viitorii exploratori 
ai spațiului în căutarea resur
selor energetice. Acest izotop 
al heliumului este carburantul 
ideal pentru alimentarea reac
toarelor cu fuziune nucleară din 
secolul viitor, care trebuie să 
furnizeze energie electrică.

liinâ
Cum Helium 3 este foarte rar 
pe Pământ, de ce să nu-l cău
tăm pe Lună, unde este din 
abundență? în orice caz, îna
inte de a trimite zboruri regu
late pe Lună, fizicienii și ingi
nerii vor trebui să cunoască 
foarte bine toate etapele fu
ziunii nucleare. Viitorii cer
cetători de aur sau chiar de 
Helium 3 mai au câțiva ani buni 
la dispoziție pentru cercetări.
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Cocoșii nu mai au voie 
în Dailas

Locuitorii orașului Dallas 
vor avea de-acum înainte 
dirpineți liniștite. Autoritățile 
orașului au interzis prezența 
cocoșilor vii în interiorul 
localității, pe proprietățile mai 
mici de trei acri.

Singurele excepții sunt 
târgul de animale, companiile 
ce vând carne de pasăre și 
agențiile guvernamentale și 
medicale care folosesc co
coșii pentru experimente.

V. ■

Consilierul Laura Miller, 
inițiatoarea acestei măsuri 
speciale, a explicat că stri
gătele ascuțite ale cocoșilor 
sunt un coșmar în fiecare 
dimineață pentru cei care 
locuiesc în apropierea pro
prietarului veselei păsări.

Oricine ar decide să în
calce ordonanța și ar păstra 
un cocoș în interiorul ora
șului poate fi amendat cu 
până la 2.000 de dolari.

z' - ----------------------------

Mama Terra suferă 
de "o durere de 
dinți cosmică”»

Mama Terra suferă de “o durere de 
dinți cosmică”, susține un astrolog 
american, care explică această afir
mație prin conjunctura astronomică 
specială din perioada pe care o tra
versăm.

Astrologul american afirmă că 
această “durere de dinți cosmică” se 
concretizează într-o tensiune majoră în 
relațiile internaționale, stres accentuat 
al oamenilor și eliberarea violenței într- 
un mod fără precedent. O altă con
secință ar mai fi o adevărată “baie de 
sânge”, în Kosovo.

Astrologul susține că masacrul de 
la liceul Columbine din Littleton, din 20 
aprilie, când doi adolescenți și-au îm
pușcat 15 colegi, marchează începutul 
acestei perioade negre, ce va dura șase 
luni. El situează punctul maxim al “pe
tei întunecate” în luna iulie.

Sfatul “specialistului” este ca toți 
locuitorii Terrei să mediteze intens și să 
facă exerciții de respirație, pentru că 
acest efort colectiv va face ca ten
siunile să se aplaneze.

Rezerva valutară a BNR a ajuns 
la sfârșitul lunii aprilie la 1,440 

miliarde de dolari
Rezerva valutară a BNR a scăzut 

în aprilie cu 21 milioane de dolari 
față de martie, ajungând la 1,440 
miliarde de dolari la 30 aprilie.

Rezerva în aur a fost, la aceeași 
dată, de 925,618 milioane dolari, în 
creștere de la 905,271 milioane 
dolari în martie, pe fondul majorării 
prețului aurului pe piața interna
țională.

“Scăderea rezervei în aprilie este 
minimă, având în vedere că s-au 
făcut plăți în contul datoriei externe, 
s-a intervenit în prima parte a lunii 
pe piața valutară prin vânzare de 
valută și s-a vândut valută la 
Bancorex, pentru a se acoperi retra
gerile în valută ale depunătorilor din 
rândul populației", a afirmat Adrian 
Vasilescu, directorul Direcției Co
municare a BNR.

în luna mai se vor înregistra cele 

mai mari plăți în contul datoriei ex
terne, de circa 580 milioane dolari.

După primul trimestru al acestui 
an, când prin deprecierea accen
tuată a monedei naționale s-a ajuns 
la un nivel optim în ceea ce privește 
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competitivitatea prin preț a produ
selor românești la export, a urmat o 
stabilizare relativă a cursului de 
schimb al leului. în aceste condiții 

BNR a trecut din poziția de vânzător 
net de valută în aceea de cumpă
rător net.

“Acum cuvântul de ordine la 
BNR este: cumpărăm valută", a spus 
Vasilescu.

în primele două zile din această 

săptămână BNR a cumpărat de pe 
piața valutară 15,5 milioane dolari - 
10,5 milioane dolari luni și 5 mili
oane de dolari marți.

“BNR își propune să fie în conti
nuare cumpărător net de valută”, a 
spus oficialul BNR.

Alături de aceste cumpărări de 
pe piața interbancară, împrumuturile 
pe care le va angaja BNR în mai și 
iunie sunt acțiuni prin care se inten
ționează refinanțarea unei părți din 
datoria externă.

în lunile mai și iunie România 

trebuie să plătească circa 900 mili
oane dolari, în contul serviciului 
datoriei externe.
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Reflecția 
săptămânii
“Ce ușor uităm sufletul 
copilului, sufletul nostru de 
ieri!”

Alexandru VLAHUȚĂ

D€8PR€ 
COP*LW€
♦ “Dacă s-a făcut 

mare, copilului trebuie să-i fii 
frate”.

Proverb arab

♦ “Bambusul nu se 
îndoaie după ce a crescut, 
copilul nu învață când e 
mare”.

Proverb indian

♦ "Un om știe să 
cheltuiască un milion pentru 
a-și mărita fiica, dar nu știe să 
cheltuiască o sută pentru a o 
educa".

Proverb japonez

♦ “Lacrimile copilului, 
dacă te emoționează, sunt o 
deschidere către întreaga 
lume. Pentru că răsună 
asupra ta nu numai aceste 
lacrimi, ci toate lacrimile. 
Copilul nu-i decât cel ce te ia 
de mână și te învață să le 
vezi”.
Antoine de Saint-Exupery

♦ “Cel ce nu are copii 
nu știe ce-i dragostea”

Proverb englez 
Selecție de Hie LEAHU

Despre viață 
cu Marin Preda

O "Viața poate să se desfășoare într-un profund 
întuneric sau într-o uriașă lumină, iar cea mai mare 
pedeapsă și cea mai mare durere pentru un om este să fie 
surprins de moarte, să fie lovit de moarte într-un moment 
când conștiința iui se află în întuneric, când își dă seama 
că nu și-a trăit viața cum trebuie, dar nu mai are timp să 
trăiască altfel.”

O "Știința despre viață și despre moarte a femeilor e 
mai mare decât a bărbaților. Nu ele sunt primele care, 
trebuind să nască, știu că în acele clipe pot și muri?"

O "Să vezi viața, să o contempli, nu neapărat ca pe 
un spectacol, ca pe un lucru de al cărui secret trebuie să 
te pătrunzi, să te uiți la oameni, ia soare, ia tot ce există, e 
încă o plăcere în sine, pură, misterioasă, e aproape un 
viciu. ”

O "într-o viață te obișnuiești cu toate și ajungi să 
crezi că nici raiul de pe acest pământ nu-ți mai spune mare 
lucru. ”

Q "Viața e destul de lungă ca pe parcursul ei, dacă 
se întâmplă să nu ai noroc, să ai totuși destui timp să 
trăiești din plin acele clipe de adâncă bucurie care țin 
numai de ființa ta lăuntrică și asupra cărora nici hazardul 
și nici mișcarea neincotată a lumii nu pot face nimic."

Selecție de Uie LEAHU

IDilM taȚELEPCIUMEA 
ARABĂ

“Prostul se cunoaște după șase cusururi:se supără 
din senin;

vorbește fără noimă;
se încrede în necunoscuți;
întreabă de lucruri ce nu-l privesc;
răspunde alandala;
nu poate deosebi prietenul de dușman...”

Un mușuroi de furnici, 

Mici,

- Și piticii au pitici -, 
Declară război 
Unui alt mușuroi.

înaintări spectaculoase, 

Retrageri sângeroase, 
Angajări,

Bombardamente,

Capturări de 

armamente,

Distrugeri fără 
precedent...

Și toate astea,

Fiindcă, 
într-un moment

De neatenție,

Unul dintre mușuroaie, 
Cu vădită intenție, 
îi subtiliză celuilalt

Un băț și două gunoaie. 
Care ar putea să fie

MORALA
acestei cumplite

istorii?
O lămuresc generalii 
în amintiri și memorii.

Aurei BARANGA

•Jn
> - Domnișoară, vă pot 

citi gândurile ca într-o carte 
deschisă.

- Puteți să le citiți, domnule, 
dar am să vă rog să nu mai 
umblați cu mâinile pe coperte!

> Directorul ziarului se 
plânge secretarei:

- Să vezi câtă neobrăzare la 
salariații ziarului nostru! L-am 
auzit pe unul dintre ei zicând că 
ar da bucuros și 500.000 lei din 
buzunarul propriu, dacă eu n-aș 
fi director...

- E un nerușinat! O astfel de 
treabă merită pe puțin trei 
milioane...

> - Nu pot înțelege de ce 
s-a sinucis șeful meu. Era atât 
de drăguț cu mine. Acum două 
luni mi-a dăruit o blană, luna 
trecută mi-a cumpărat o mașină 
sport, iar în această dimineață un 
inel de logodnă. Când mi-a dăruit 
inelul de logodnă m-a întrebat cât 
l-ar costa o noapte cu mine...

- Și tu, Coca, ce i-ai răspuns?
- Păi, i-am spus că toți colegii 

de la birou îmi plătesc aceeași 
sumă, 50 de dolari...

> Ion ajunge acasă. Se 
uită pe perete și își întreabă 
nevasta:

- A fost maică-ta pe aici?
-Da, dar de unde știi?!
- Iar mi-e scuipată fotografia 

de mire...

> Reclamă:
„Batistele noastre sunt atât 

de fine încât uneori ai impresia că 
îți ștergi nesul cu degetele”.

> - Ce minunat chiriaș am 
avut! Era chimist amator...

- Deci pata de pe tavan e de la 
experiențele lui.

- Nu, e chiar chiriașul!

> Profesorul: Gabriela, 
compunerea ta este excelentă, dar 
seamănă leit cu a colegului tău de 
bancă. Ce să cred?

Gabriela: Că și compunerea lui 
este tot excelentă...

> De la Radio Erevan
- Ce s-ar întâmpla dacă țările 

africane ar deveni comuniste?
Răspuns:
- într-un an ar fi penurie de nisip 

în Sahara.

> - Doamnă, de ce vă sunt 
copiii atât de triști?

- Nu știu, nu mai am ce să le 
fac. îi bat toată ziua și tot nu se 
înveselesc...

> Anunțîntr-un mare cotidian 
scoțian:

“Patiserie din Glasgow 
angajează vânzătoare diabetică".

> - Mișule, tu știi care-i 
deosebirea dintre un director și un 
sot?

’-Nu.
- Directorul își cunoaște 

locțiitorul, pe când soțul nu...

Culese și prelucrate 
de Uie LEAHU

• Au făcut legământ în fața lui Dumnezeu că vor rămâne nedespărțiți 
„la bine și la rău, până când moartea ne va despărți". Și - deși în viață 
amândoi - un alt fel de moarte i-a despărțit pentru totdeauna: morți în 
simțire, morți în fața frumosului, morți în fața minunilor cotidiene, morți 
sufletește unul pentru celălalt... • între anii 1925-1933 peste Cuba a 
„împărățit" sinistrul și celebrul Machado, dictatorul care se lăuda că 
niciodată nu a pronunțat nici un act de clemență și că aplica o singură 
pedeapsă supușilor săi: moartea. Victimele dispăreau pur și simplu. Fără 
lagăre sofisticate, fără tribunale. Dispăreau ca într-o povestire cu 
extratereștri. Până când poliția de coastă a Statelor Unite a sesizat 
creșterea neobișnuită a numărului rechinilor în zonă, veniți și concentrați 
ca la un ospăț, parcă din întreaga lume... • Un gând ca un flash în beznă, 
din înțelepciunea hindusă: „Ce știți voi despre fericire dacă n-ați trecut 
prin valea mizeriei?” • Acum, la vremea înfloririi cireșilor, citesc în 
„Internațional Magazin" un lucru care ține de miracol: cea mai în vârstă 
persoană încă activă din Statele Unite (și probabil de pe planetă, având 
în vedere specificul activității!) este medicul Frederick Sunderman, din 
Philadelphia. Deși a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, Sunderman 
continuă să lucreze opt ore pe zi în cabinetul său, petrecându-și aici 40 
de ore săptămânal. în paralel, se ocupă cu editarea revistei “Annals of 
Clinical and Laboratory Science” și organizează seminarii și simpozioane 
pentru colegii săi de breaslă. • în memoria regretatului Petru Creția, un 
NOR: ,,Nu simți cum circulă prin tine uneori esența depărtării? Făcută 
din trei patimi: a lucrurilor care au fost cândva cu noi și nu mai sunt, s-au 
dus departe pentru totdeauna; a celor de care pentru totdeauna ne-am 
îndepărtat; și a celor care au fost și stint departe și vor rămâne tot departe, 
orice-ar fi”.

Uie LEAHU
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Un secol de cinema
FILMUL BieCDAFIC MWEIGAL (II

Cinematograful, prin mijloacele sale 
specifice de expresie, este cel mai 
adecvat mijloc de prezentare a vieții 
marilor personalității ale lumii, fie ei 
bărbați de stat, oameni de știință, mari 
comandanți militari, sau oameni de 
seamă în domeniul artei și culturii.

Desigur că nici viața și activitatea 
creatoare a marilor compozitori de 
muzică clasică sau modernă nu au putut 
fi elucidate de cinematograf - mai cu 
seamă, după apariția filmului sonor, știut 
fiind faptul că toate filmele biografice 
consacrate acestora sunt dens 
,,implantate"cu muzică.

începând cu anul 1929, studiourile 
americane și europene au trecut la 
producția acestui gen cinematografic, 
cu mai multă sau mai puțină rigoare, 
unele filme devenind capodopere ale 
genului, altele - în funcție de viziunea 
realizatorilor, s-au axat pe scoaterea în 
reliefa unor aspecte mai puțin relevante 
dar toate au căutat să prezinte ,,eroul”

filmului cât mai veridic cu putință.
Din multitudinea de celebrități 

marcante ale muzicii, se pare că cel mai 
,,curtat" de către cinematograf s-a dovedit 
a fi,, regele valsului", Johann Strauss. 
Primul film consacrat vieții lui Johann 
Strauss a fost producția germană “Der 
Walzerkdnig” (Regele valsului) - 1929, în 
regia lui Manfred Noa.

O foarte bună realizare a fost,, The 
Great Waltz" (Valsul nemuritor) - 1938, 
in regia lui Julien Duvivier, având pe ge
neric o excelentă distribuție, cu 
Fernand Gravey și Louise Rainer. Cu 
“Enriger Walzer” (Valsul nemuritor) - 
1954, regia Paul Verhoeven, cu 
Bernhard Wicky, studiourile din RFG îl 
readuc pe Johann Strauss în atenția 
spectatorilor. Iar "Wien-film" iese la 
rampă cu “The Waltzer King” (Regele 
valsului) - 1963, regia Steve Previn, cu 
Kerwin Matthews, Senta Berger.

Adrian CRUPENSCHi

ORIZONTAL: 1) Spațiu rezervat 
pentru oameni așezați; 2) Calificativ 
atribuit celor cu brațele... goale; 3) 
Posesoare împovărate de stocuri in
utile - Matca spre care curg râurile 
nostalgiei (var.); 4) Lemne adunate 
pentru focul supliciilor - Covoare de 
expoziție în culori naturale; 5) Eroi 
contemporani întruchipând idealul - 
Diademă de rubin ieșită din 
comorile adâncurilor; 6) Exemplare 
concrete de proastă creștere - A 
trata cu biostimuli un caz de apatie; 
7) Mediu propice pentru ceva 
neobișnuit - Postul mare pentru unii 
ortodocși; 8) Mare maestră în jocul 
combinațiilor - Blue jeans originali 
pentru cowboys autohtoni; 9) A 
duce în apropierea unor erupții 
vulcanice - Picanterie disidentă în 
alaiul bahic; 10) Sisteme clasice de 
ungere en gros.

VERTICAL: 1) Comprimat sui- 
generis de uz curent; 2) Cutezanța 
nemăsurată a eroilor negativi; 3) 
Episod dramatic încheiat în hohote;

4) Spectru cromatic pentru privirile 
mâniei - Geană de lut ușor înlăcrimată;
5) Mod aparte de a intra-în (bloc) 
colectiv - Indicator de direcție în sens 
invers; 6) Deviză esențială exprimată 
în scris! - Urmași contemporani ai unei 
vestite canide; 7) Coardă sensibilă la 
glasul războiului - Neoclasic la o 
expoziție de manieră retro! - Compo
nent de bază al unui ansamblu literar; 
8) Elemente cunoscute ale unui 
sistem codificat; 9) Pasul de menuet 
al jocului de noroc - Adăpat la izvorul 
cu’ licorile vanității; 10) Delicii 
gastronomice pescuite din râuri de 
munte.

Vasiie MOLODEȚ

Dezlegarea careului “ILATIVE” 
apărut în ziarul nostru de sâmbăta 
trecută:

1) POTICNEALA; 2) ALINT-REAL; 
3) RAPA-SARIT; 4) ARABIL-ACE; 5) 
S-TINUT-AR; 6) UM-LEGAL-C; 7) 
TOP-LABILA; 8) IRITE-ACUT; 9) 
SALA-CRINI; 10) TREPIDAȚIE.

Controlul poziției:
Alb: Rc4.De7.Ta1. 

Ca6, Cd7
Negru: Ra8, Nd4.
Soluția problemei 

din nr. trecut.

1. Cc3l Rd3
2. Ddl mat 
1.....Rb3
2. Da2 mat
1.......e2
2. Db1 mat
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Direcția de Telecomunicații
» i •

Hunedoara
AnunțaI

începând cu luna mai 1999 vă oferim 
posibilitatea de a apela la serviciile noastre de 
telecomunicații și la noul Oficiu Comercial (școală) 
situat în cartierul Dacia, strada Carpați, nr. 2.

Programul de lucru al oficiului este în mod 
experimental non stop și vă oferă o gamă largă de 
servicii: încasarea facturilor telefonice, relații cu 
publicul, emiterea facturii detaliate (pentru abonații 
conectați în centrala digitală), depunerea cererilor 
de Instalare/mutare, a reclamațiilor, încheierea 
contractelor cu cllențli, vânzări de cartele 
telefonice, convorbiri interurbane și internaționale 
de cabină, transmisii fax (loco, Interurbane și 
internaționale), telegrame prezentate precum și un 
magazin care vă oferă o gamă largă de aparate 
telefonice.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să apelați 
la numerele 204241, 204251

Agenția județeană pentru 
ocupare și formare 

profesională 
anunță organizarea concursului pentru 

ocuparea următoarelor posturi:

1. un post studii medii
2. două posturi studii superioare
3. un post informatician.
Concursul va avea loc In data de 24.05.1999, ora 

ÎO.OO, la sediul din Deva, P-ța Unirii nr. 2, etaj 2.
Relații In legătură cu documentele necesare 

Înscrierii la concurs și bibliografie se pot obține de la 
d-șoara Crișan Daniela, et. II, cam. 3 sau tel..054/ 
216151, int. 210; 225.

Uzina Mecanică Cugir 
cu sediul în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, jud. Alba 

angajează prin concurs 
PSIHOLOG.

Relații suplimentare se primesc zilnic la sediul 
Uzinei Mecanice Cugir, Biroul Personal, între 
orele 700-15.00, telefon 751420, interior 131

SC URBAN-CONSTRUCT
Organizează selecție de oferte în vederea 

asocierii pentru desfășurarea unor activități 
comerciale în incinta Ștrandului municipal.

Se oferă terenuri în suprafață de 20 mp.
Ofertele se depun de către cei interesați la 

sediul firmei, de pe strada E.Gojdu, nr. 83 B, 
până la data de 10.05.1999, ora 9.00.

Relații suplimentare la telefonul: 054/227094
Deschiderea Ștrandului municipal este 

programată pentru data de 15.05.1999

Cetățean italianr

cumpăr câini de 
vânătoare rasa 

Copoi ardelenesc.
Tel. 058/811740.

Direcția Silvi că
Deva

Organizează la sediul acesteia din Deva, str. 
Mihai Viteazu nr. 10, LICITAȚIE pentru vânzarea 
masei lemnoase din producția anului 1999.

Licitația este deschisă și va avea loc în dața de 25 
mai 1999, ora 10.00.

Licitația se va desfășura conform "Regulamentului 
de vânzare de către Regia Națională a Pădurilor a 
masei lemnoase destinată agenților economici”, 
aprobat prin HG nr. 695/1998.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt 
atestați potrivit H.G. nr. 342/1995 și H.G. 70/1999 
pentru exploatarea lemnului și care nu au debite față 
de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
subordine.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie 
numerar la casieria unității, fie în contul nostru-nr. 
4002301010, deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista 
partizilor și fișele tehnico-economice se poate pune la 
dispoziție agenților economici începând cu data de 20 
mai 1999.

Federalcoop Hunedoara-Deva
cu sediul în Deva, strada 1 Decfembrie nr. 14:
1. închiriază spații de producție - tâmplărie, 

prelucrări mecanice în str. Ardealului nr. 1.
2. Vinde la licitație în data de 24.05.1999, ora 

10.00, un autoturism Dac^ia break, un motocar, 
alte mijloace transport, o presă hidraulică și alte 
mijloace fixe.

Informații la telefoanele: 211221, 214530, 
216336

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA I
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT,

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/224649;
„222481:225199■s.______ !______________________________________

*

AGENȚIA DE OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ

Centrul de Formare Profesională
Hunedoara Deva in colaborare cu 

ASOCIAȚIA “ALTER EGO”
__________Organize z ’ un____________

în atenția persoanelor care dețin 
în baza unor contracte de 

închiriere locuințe proprietate de 
stat, pe raza municipiului Deva 
în vederea punerii în aplicare a Ordonanței de Ur

gență nr. 40 din 08.04.1999 privind protecția chiriașilor și 
stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, 
rugăm titularii contractelor de închiriere să se prezinte la 
sediul Primăriei municipiului Deva, Piața Unirii nr. 4, 
camera 29, cu următoarele acte necesare prelungirii 
contractelor de închiriere și stabilirea chiriei:

- adeverință cu salariul net lunar realizat de per
soanele salariate sau, după caz, cuponul de pensie, cu
ponul de ajutor de șomaj sau alocație de sprijin, ade
verință de ajutor social;

- declarație notarială a titularului contractului de 
închiriere privindu-i pe acei membri ai familiei care nu 
realizează nici un venit;

- declarație notarială din care să reiese că titularul 
contractului de închiriere sau membrii de familie men
ționați în contract nu sunt proprietari ai unei locuințe 
corespunzătoare ori nu au înstrăinat o locuință cores
punzătoare după data de 1 ianuarie 1990, în aceeași 
localitate.

Chiriașul este obligat să aducă la cunoștința proprie
tarului, în termen de 30 de zile, orice modificare a veni
tului net lunar pe familie, de natură să determine mărimea 
chiriei, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul 
Administrare Clădiri Urmărire Rate, camera 29, telefon 
213435, int. 136, zilnic între orele 8-10.30 și 14.00-15.30.

ANUNȚ
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 140/1991 

și cu Hotărârea Consiliului local nr. 63/1999, Primăria 
municipiului Orăștie ORGANIZEAZĂ în data de 
27.05.1999, ora 10.00, la sediul din str. Armatei, nr. 17, 
LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea Autogării din str. 
Grădiștei și a peroanelor aferente, în scopul desfășurării 
activității deautogară.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 
241019 - Serviciul administrarea domeniului public.

"Curs de perfecționare în activitatea de MANAGER
începând cu data de 15 mai a.c.

TEMATICA CURSULUI:
>Management
^Managementul resurselor umane 
^Marketing
>Gestiune financiară. Contabilitate informatizată 
^Legislația muncii 
^Informatică economică.
Durata cursului este de 5 luni. înscrierile se fac 

la Agenția de Ocupare și Formare Profesională, 
camera 14, zilnic, între orele 9-15.

La terminarea cursului se vor emite diplome.

"CEVĂKTOL
rr v v

activitate diversă 
prestări servicii de 

alimentație publică

SC "AGROMICIA” SA VETEL
Societatea comercială AGROMICIA SA Vețel, cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr. 5, jud. 

Hunedoara, organizează licitație publică cu strigare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 
88/1997 aprobată prin Legea nr. 44/1998 și Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 55/ 
1998, pentru vânzarea următoarelor active:

DENUMIREA ACTIVULUI OBIECTUL DE ACTIVITATE ADRESA ACTIVULUI PREȚ DE PORNIRE

Bloc locuințe Mesteacăn locuințe îngrijitor Mesteacăn 33.980.000
Grajd 1 Mesteacăn creștere ovine Mesteacăn 47.085.000
Grajd 2 Mesteacăn creștere ovine Mesteacăn 54.274.000
Maguzie 1 Mesteacăn depozit furaje Mesteacăn 15.262.000
Șopron Mesteacăn depozit materiale Mesteacăn 59.418.000
Magazie Mesteacăn depozit furaje Mesteacăn 36.585.000
Grajd cai Mesteacăn creștere cai Mesteacăn 19.778.000
Clădire locuințe și locuințe Lăpușnic 28.873.000
magazie Lăpușnic și magazie
Depozit îngrășăminte depozit materiale Ilia 39.330.000
chimice Ilia

Fondul Proprietății de Stat - DT Hunedoara, cu | 
| sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 37A, tel. | 
| 054/211089,214503, anunță că începând cu data | 
| de 05.05.1999, contul nr. 251100980000607 | 
I deschis la BRD Deva nu se mai utilizează. I

Noul cont al FPS - DT Hunedoara este deschis I 
I la Trezoreria Statului - BNR Deva, cod 5122001, I 
1 cod cont 50555351169.
i--------------------------------------- —________________________ i

ANGAJEAZĂ 
BUCĂTARI, BARMANI

Șl OSPĂTARI 

CALIFICAȚI.

Salariu atractiv și 
alte avantaje.

Informații supli
mentare la sediul firmei 
- str. Sântuhalm nr.l.

Telefon 221113.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 31.05.1999, ora 11.00, la sediul societății. în caz de 

neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință a licitației pe data de 
01.06.1999.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost zilnic de la sediul societății 
comerciale între orele 9-10.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, la telefon 215999, ing. Ardelean Alexandru.
Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul societății, până în ziua licitației, ora 

10.00, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii 
dosarului de prezentare de 200.000 lei.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății taxa de participare de 300.000 lei/activ 
și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din 
prețul de pornire a licitației.

Prețul de pornire al activelor nu cuprinde valoarea terenului.
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ANIVERSARI

• Cu ocazia aniversării pe 
data de 10.05.1999 a 
vârstei de 41 ani, salariații 
de la S.C. Stănescu și SC 
Gurmand îi urează dom
nului patron Adi Stănescu 
multă sănătate, fericire și 
multe bucurii în viață. (6501)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă în Gurasada 
și apartament 2 camere, 
decomandate, în Deva. Tel. 
621525.3401)

• Vând apartament în vilă 
- 3 camere, mansardă, de
pendințe, garaj și Cielo, an 
fabricație 1996, 45000 km, 
persoană fizică. Tel. 092 
234061.(3405)

• Vând casă în Banpotoc, 
cu dependințe, ocupabilă 
imediat. Tel. 092 788365. 
(3408)

• Vând unul din grajdurile 
fostului CAP Leșnic. Deva 
tel. 212341 (2015)

• Vând urgent apartament 
central, decomandat, trei 
camere, etaj 2. Tel. 233570. 
(3423)

• Vând apartament 3 ca
mere, Petroșani, sau schimb 
cu Deva două camere, mul
tiple îmbunătățiri. Tel. 
545759. (3422)

• Vând apartament 4 ca
mere, etaj 1, zona pieței. Tel. 
214874,218335.(3421)

• Vând apartament 3 ca
mere decomandate, zona 
gării, posibilități privatizare și 
pianină. Telefon 214324. 
(3666)

• Vând garsonieră bd. 
Dacia, G, etaj 3, telefon, 
balcon închis, cablu TV, 
gresie bucătărie. Pentru 
relații la tel. 722998 (2785)

• Vând garsonieră zona 
Mărăști, multiple îmbunătă
țiri, preț negociabil Informații 
tel. 627521,621144

• Vând Dacia 1310 L, an 
fabricație 1993, cutie 5 
trepte. Tel. 218114 (2022)

• Vând C.l. plus talon Fiat 
Regata 100 S și Fiat Regata 
100 S avariat. Telefoane 092/ 
548020; 623837, după ora 
16.(3667)

373178. (3414)
• Vând tractoare U650, 

combine C12 și C14 și utilaje 
agricole. Tel: 092/777302 
(2064)

• Vând VW Transporter, 
8+1 locuri, Diesel, 1600 cmc 
și dozator Fresco, 3 capete, 
tel. 240744 (3757)

• Vând VW Golf I pentru 
piese schimb și apartament 
2 camere, Hunedoara, str. 
I.L.Caragiale, vizavi de poliție. 
Tel. 094/561875, între orele 
7-15.(2793)

• Vând Renault 18 GTL, 
înmatriculat, numere noi, 
CIVT, aprilie 2000, stare 
foarte bună, 2300 DM, ne
gociabil, tel. 247323 (3760)

• Vând ARO 243, Diesel, 
motor Brașov, stare bună, 
Căstău, 70, tel. 242105 
(3761)

• Vând Opel Kadett, 1,3, 
1987 și apartament 2 ca
mere, în Călan. Tel. 731206 
(2760)

• Vând Ford Probe, 2,2 I 
inj., turbointercooler 91, 
înmatriculat, 11 000 DM. 
Informații 094/700919 (2032)

• Vând urgent caroserie 
papuc, 1307, completă, vop
sită, factură fabrică, punte 
spate + reductor. Informații 
094/691878, 054/655049 
(6898)

• Vând tractor 650, re
morcă, plug. Informații Hațeg, 
sat Nălați, tel. 770938 (9600)

• Cumpăr celulare GSM,
defecte, decodez și repar. 
Tel. 094 859958, 092 
743712. (3649)_________ i

• Vând autocamionetă TV 
14 C și casă în corn. Vețel, 
nr.43 A. Informații Vețel, 43 
A. (2588)

• Vând calculatoare 486 și 
Pentium, 1.950.000 - 
3.950.000 lei, garanție, ser
vice, încărcări programe. Tel. 
211798.(3404)

• Vând două vaci cu viței 
și un tăuraș. Almașu Sec, 
98, tel. 625782. (3424)

• Vând motor Ford 4 V, 
puțin rulat, cu cuzineți, seg- 
menți noi, accesorii, cutie de 
viteze, preț 600 DM. Tel. 
213169, seara.

• Vând forjă fierărie 
(mecanică și manuală), di
verse unelte de fierărie. 
Deva,str. Silviu Dragomir,nr.6 
(Viile Noi). (3419)

• Vând iapă 8 ani și mânză 
un an. Gurasada,familia 
Pușa. (3418)

• Uși din stejar și brad, 
mobilă la comandă, tel. 
094/790810(3751)

• Țevi plastic și fitinguri 
pentru încălzire centrală, 
prețuri fără concurență, 
Orăștie, lângă Liceul chi
mic, tel. 094/790810. 
(3751)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, 
ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală, toate 
din import la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/740048. 
(3753)

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

• Vând placă bază calcu
lator K6-350 MHz, interfață 
video-IMB. Tel. 718657 
(2792)

• Vindem haine import 
Germania, colectare ori
ginală, 13800 lei/kg, sortate, 
13.000 -21.000 lei/kg, 
încălțăminte sezon, 18.000- 
28.000 lei/kg. Prețurile includ 
TVA. Calitate asigurată. Tel/ 
fax: 060/661849, 092/ 
330175, Zalău. (2033)

• Vând convenabil frigider 
Zii. Tel. 622305 (2029)

SCHIMBURI <)E
LOCUINȚE fF

• Schimb apartament bun, 
cu casă la țară. Tel. 716710, 
Hunedoara. (2795)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, plata anticipat. 
Tel. 216590, după ora 20.

• Ofer spre închiriere casă, 
cu curte, grădină, garaj, str. 
Călugăreni, Deva. Tel. 058 
820447, 058 813657, 018/ 
592341,(3426)

OFERTE DE
'Jf, SERVICII Jr

• Oferim locuri de muncă. 
Condiții: studii medii, pre
zență agreabilă, câștiguri 
cuprinse între 1,5-3 mii.lei/ 
lună. Informații la tel. 054/ 
713962(2086)

• Tânăr, 34 ani, abil, studii 
medii, calificare electrician, 
șofer B, caut serviciu. Tel. 
543505.

DIVERSE

• Corpul ExperțilorTehnici- 
Filiala Deva anunță membrii 
săi instalarea în noul sediu 
din str. Octavian Goga. (3423)

• S.C. Suinprod SA, cu 
sediul în Orăștie, str. Luncii 
nr.1, organizează licitație 
pentru închirierea unui spațiu, 
tabără de vară, în Ferma 3 
Orăștie, în data de 
21.05.1999, ora 10, la sediul 
societății. Informații supli
mentare la tel. 054/241640 
(3759)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă 
cu inscripția S.C. Roxana 
Trans Com Impex S.R.L. 
Deva. Se declară nulă. (2034)

• Pierdut certificat înma
triculare, cod fiscal, certificat 
finanțe publice SCRS 
Designmob SRL și SC 
Novorile SRL Deva. Se de
clară nule. (2031)

• Pierdut legitimație de 
evidență persoană cu handi
cap 5123, Boldor Marius. O 
declar nulă.

• Pierdut carnet de muncă 
seria AYnr. 342588, eliberat 
de Drum Nou Hunedoara, pe 
numele Faghiura loan. îl 
declar nul. (2797)

COMEMORĂRI

• Amintim celor care i-au 
cunoscut că se împlinesc 
un an și respectiv 21 de ani 
de la decesul celor care au 
fost

TOMAGHEORGHE
Și

TONA ELENA
din satul Lunca. Parastasul 
va avea loc la Biserica din 
Micro 15 în 9 mai 1999. Fiul 
Nicolae, nora Adriana și 
nepoții Irina și Ciprian. 
Dumnezeu să-i odihnească 
în pace. (3665)

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE 
Groupe Societe Generale

B.R.D. A MAJORAT DOBÂNZILE LA DEPOZITELE PE TERMEN ÎN LEI,
constituite de persoanele fizice

zile: 7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095
• Cu plata ~ ~
dobânzii lunar - 60 61 62 63 64 65
• Cu plata
dobânzii la expirare 45 4 6 47 6 0 2 63 64 5 6 6 75 90

• Astăzi la parastasul de 
pomenire familia Stăncioiu 
din Sîntămăria de Piatră le 
mulțumește celor care au 
fost alături de ei la pier
derea scumpului lor fiu

DANIEL
într-un nemilos accident. 
Chipul tău drag va rămâne 
veșnic viu în sufletele 
noastre. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul. (3417)

NU UITAT1

Se face la oficiile poștale 
din județz la factorii 

poștali, la firma RODIPEL 
în acest fel economisiți> 

11.000 lei pe lună!
I__________________________________________________

Societatea Comercială 
CALCITA SA
cu sediul în corn. Vata de Jos, 

str. Platanilor, nr. 2, județul Hunedoara 

vinde cu o ofertă în plic sigilat activul “Secția de 
prelucrare pietre semiprețioase”, amplasată în incinta 
IM Gurabarza, com. Crișcior, jud. Hunedoara (cca. 2 km 
de orașul Brad).

Dosarul de prezentarea activului și informații supli
mentare se pot obține la Departamentul financiar - 
contabilitate, tel./ fax: (054) 271161; 271102.

Ofertele se prezintă și se înregistrează la sediul 
societății până la data de 14.05.1999, ora 10,00, des
chiderea plicurilor urmând să aibă ioc la data de 
14.05.1999, ora 11,00.

• în 9 mai se împlinesc 6 
ani triști de când ne-am 
despărțit de buna și draga 
noastră

RADU DOINA 
RODICA

Dumnezeu să o 
odihnească alături de 
Radu, soț, și Răducu nepot. 
Pleter Rafila, mamă, Nicu, 
frate, Ariadna fiică, Iulian, 
ginere și nepoții Alin și 
Alegria. (2796)

• Cu nemărginită durere 
anunțăm că se împlinesc 
șase săptămâni de când a 
trecut în neființă cel care a 
fost un bun soț și tată

IOSIF BALEA
Amintirea ta va fi veșnic vie 

printre noi. Soția, fiica și 
.ginerele. (2016)

Tragerea Super Loto 
"5/40* din 

6.05.1999
10 19 36-12-25-30

câștiguri 
.520 lei

“Eypres" din 
6.05.1999

52-45-54 16 33-3
Fond de câștiguri 
279-667.755 lei

r c/nema ------ i
'<£ “PATRIA” - DEVA: Patch Addams - un doctor I 

| trăsnit (7-13) |
I « "FLACĂRA” HUNEDOARA: Frumoasa veriețiană (7-13); l 

“PARÂNG” PETROȘANI: Babe - Noile aventuri ale lui ‘

Babe în oraș (7-10); Dosarele X (11-13);
| W “CULTURAL” LUPENI: Șacalul (7-10); lancu Jianu | 

| Haiducul (11-13);
V “DACIA” HAȚEG: Orașul nebun (7-10); Babe - Noile ■ 

i aventuri ale lui Babe în oraș (11-13);
li “ZARAND” BRAD: Doctor Dolittie (7-10); Masca lui I 

| Zorro (11-13); |
| V "PATRIA” ORĂȘTIE: întâlnire cu Joe Black (7-10); | 

■ Prințul Egiptului (11-13);
V “LUCEAFĂRUL” VULCAN: Prințul Egiptului (7-9); 

"LUMINA” - ILIA: Cop Land (7-9).

Dobânzile cuvenite pot fi capitalizate de către deponent - în cazul depozitelor cu plata 
dobânzilor lunar, sau automat - în cazul depozitelor cu plata dobânzilor la expirarea 
termenului. Prin capitalizarea noilor niveluri de dobânzi, veniturile anuale corespund 
următoarelor randamente (dobânzi):

Termen Nivel dobândă obținut prin capitalizare, în cazul
depozitelor cu plata dobânzilor:

lunar (% pe an) la expirarea termenului (% pe an)
1 lună 79,59 79,59
2 luni 81,30 80,40
3 luni 83,04 79,51
6 luni 84,78 74,24
9 luni 86,55 72,92
12 luni 88,33

BRD nu percepe comisioane la constituirea și desființarea depozitelor.
Depozitele constituite de persoanele fizice sunt garantate potivit Legii nr. 88/ 1997.
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„Ziua 
Europei 

este și 
ziua ta” 

începând din anul 1950, 
ziua de 9 mai a devenit „Ziua 
Europei". Constatând impactul 
crescând pe care manifestările 
prilejuite de această aniversare 
l-au avut în anii trecuți, 
Delegația Comisiei Europene în 
România a ales pentru cea de 
a 49-a aniversare genericul 
,,Ziua Europei este și ziua ta".

Cu acest prilej, Biroul 
pentru integrare europeană din 
cadrul Prefecturii județului 
Hunedoara organizează 
sâmbătă, 8 mai a.c., ora 17.30, 
la sala festivă a Prefecturii, 
conferința „România și 
integrarea europeană - realități 
și perspective". Conferința 
este susținută de prof. univ. dr. 
Victor Duculescu, consilier 
parlamentar la Senatul 
României, membru al 
Academiei oamenilor de știință 
din România, profesor la 
Academia de poliție „Al. loan 
Cuza” din București.

Conferința va fi urmată de 
un moment literar-muzical oferit 
de elevi ai liceelor „Traian”, 
„Transilvania", „Sigismund 
Toduță" din Deva. (M.B.)

Centre organizatoare ale 
examenului de capacitate (II)

După cum menționam în numărul anterior al ziarului nostru, 
continuăm astăzi prezentarea centrelor din județul nostru 
(stabilite de Inspectoratul Școlar) în care absolvenții clasei a VIII- 
a vor susține peste puțin timp examenul de capacitate. Reamintim 
că la unitățile școlare desemnate ca centru participă la examen 
inclusiv elevii acestora, alături de cei ai școlilor arondate.

BAIA DE CRIȘ:
Școala Generală “Avram lancu” - centru (109 elevi): 

școlile generale din Ribița, Tomești și Vața de Jos;
CRIȘCIOR:
Școala Generală Nr.1 - centru (127 elevi): școlile generale 

din Blăjeni, Buceș, Bucureșci, Dupăpiatră și nr.2 Crișcior;

Școala Generală Nr.2 - centru (120 elevi): școlile generale 
din Luncoiu de Jos și Vălișoara;

Școala Generală Nr.1 - centru (118 elevi);.
ORÂȘTIE:
Școala Generală Nr.1 - centru (243 elevi);
Școala Generală Nr.2 - centru (106 elevi);
Liceul “Aurel Vlaicu” - centru (147 elevi): școlile generale 

din Balșa, Beriu, Căstău, Geoagiu, Orăștioara de Sus, Romos și 
Sibișelu Vechi;

SIMERIA:
Școala Generală Nr.1 - centru (123 elevi): școlile generale 

din Băcia, Hărău, Rapoltu Mare, Sîntandrei și Școala Waldorf;
Școala Generală Nr.2 - centru (125 elevi);
IUA:
Liceul Teoretic “Silviu Dragomir” - centru (154 elevi): 

școlile generale din Dobra, Gurasada, Lăpugiu de Sus, Ohaba, 
Roșeam, Visca și Zam;

Școala Generală - centru (211 elevi): școlile generale din

Deși conducta magistrală se află peste drum

Școala din Dobra nu are 
apă curentă

La Școala generală cu 
clasele I - VIII din comuna 
Dobra învață peste 100 de 
elevi veniți aici din toate cele 13 
sate aparținătoare. în mod 
firesc, pentru buna 
desfășurare a activității într-o 
astfel de colectivitate sunt 
necesare câteva măsuri care, 
acum la sfârșit de secol și de 
mileniu, le considerăm cu toții 
firești. Este vorba despre 
igienă, lipsa acesteia putând 
conduce la efecte 
dezastruoase în colectivități 
cum sunt cele școlare. Din 
păcate, la Dobra lucrurile stau 
puțin altfel și nu cum ar trebui 
să fie; aici lipsește apa curentă 
și odată cu ea și toaletele 
igienice.

Așa după cum ne spunea 
dna. directoare Cristiana 
Oprean în școală sunt 
finalizate încă din 1997 absolut 
toate lucrările de instalare a 
rețelelor, acestea fiind însă în 
conservare, datorită faptului 
că nici până astăzi nu s-au 
găsit fondurile necesare pentru 
racordarea e.fectivă la 

^conducta de apă. Mai tragic

este faptul că respectiva 
conductă magistrală trece chiar 
prin fața școlii, numai drumul 
național despărțindu-le. Practic, 
lucrările au fost executate în 
proporție de 90%, însă nu s-a 
reușit ca acel 10% să mai 
poată fi făcut. Consecința este 
degradarea rețelelor deja 
instalate în școală precum și 
riscul foarte mare de apariție a 
unor boli infecțioase cauzate 
tocmai de lipsa apei și deci a 
igienei corespunzătoare.

Dar, în toată această 
ecuație mai apare și un alt 
aspect. In lipsa apei în școală, 
copiii apelează la bunăvoința 
vecinilor de peste drum care le 
permit să bea apă din fântână. 
Din păcate așezarea școlii nu 
este tocmai fericită, ea fiind 
situată într-o zonă în care 
drumul național face o curbă 
foarte strânsă. Din această 
cauză riscul producerii upor 
accidente de circulație grave 
este foarte mare, cu atât mai 
mult cu cât respectiva șosea 
este foarte tranzitată. Așadar, 
continua pendulare în pauze a 
elevilor de pe o parte pe

cealaltă a drumului se poate 
solda cu accidente foarte 
grave.

Doamna directoare 
consideră că este necesară o 
mai bună gospodărire a 
fondurilor, astfel încât să fie 
repartizați și școlii banii 
necesari finalizării respectivei 
investiții. Rămâne totuși destul 
de incertă problema sursei de 
finanțare întrucât Consiliul 
local, în proprietatea căruia 
este școala, nu va avea 
aceste fonduri; se cunoaște 
deja foarte bine că după noua 
Lege a finanțelor locale 
bugetele primăriilor s-au redus 
drastic.

in altă ordine de idei 
despre școala dobreană se 
poate spune că arată foarte 
bine, în acest sens cadrele 
didactice dându-și tot 
interesul pentru curățenie și 
ordine. însă ca toate lucrurile 
să fie așa cum ar trebui să fie 
este necesară introducerea 
apei curente. Se speră că 
edilii urbei vor găsi în final mult 
doritele fonduri.

A. NISTOR

Deva
PRIMĂRIA 
SOLICITĂ 
SPRIJIN 
PENTRU 

AMENAJAREA 
ȘTRANDULUI

Din cauza murdăriei și a 
condițiilor destul de precare, 
Ștrandul municipal nu a fost în 
ultimii ani un loc de agrement 
preferat de deveni. Dorind ca 
în acest an să schimbe în bine 
situația ștrandului, Primăria 
municipiului Deva face un apel 
către agenții economici locali 
să sponsorizeze, pe măsura 
posibilităților, activitatea de 
amenajare a acestui spațiu de 
agrement. Ofertele de 
sponsorizare se pot face la 
sediul Primăriei Deva, Biroul 
Relații Publice. Relații 
suplimentare la telefonul: 
216718. (CM.)

Boșorod și Bretea Română;

Liceul Teoretic “I.Brătianu” - centru (175 elevi)* școlile 
generale din Băiești, Clopotiva, Densuș, Petros - Baru, Ponor, Pui, 
Răchitova, Sîntămăria Orlea și Totești;

Școala Generală Nr.1 - centru (142 elevi): Școala specială 
Păclișa;

Școala Generală Nr.2 - centru (155 elevi): școlile generale 
din Rîu Bărbat, Rîu de Mori, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa și 
Șîn petru; _____

DEVA:
Liceul Teoretic “Traian" (75 elevi): școlile generale nr.3

Deva, nr.4 Hunedoara, nr.5 Petroșani, nr.6 Petrila, nr.4 Vulcan și 
Liceul Teoretic Lupeni.

Poate șansa păcii nu 
vâ fi ratată

(Urmare din pag. 1)

violenței și represiunii, oprirea 
bombardamentelor, acordarea 
unei autonomii substanțiale 
regiunii Kosovo în cadrul 
federației iugoslave, acceptarea 
unei forțe a ONU pentru 
menținerea păcii în zonă, 
realizarea unui plan de 
reconstrucție, precum și 
întoarcerea refugiaților la locurile

lor, deoarece case nu prea mai 
au. în ciuda acceptării parțiale 
sau totale a principiilor amintite, 
Clinton nu dorește o ieșire 
rușinoasă și umilitoare din con
flict, afirmând în timpul inspecției 
făcute la trupele sale staționate 
în Germania că nu intenționează 
să înceteze bombardamentele 
până la capitularea lui Milosevici. 
Ce se înțelege printr-o astfel de 
formulare rămâne să vedem.

STAREA MEDIULUI J
Poluanții gazoși analizați 

(dioxidul de azot, dioxidul de 
sulf, amoniac și fenoli), precum 
și pulberile în suspensie, au 
avut în perioada 26.04. - 2.05. 
a.c. valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului nr. 12574/ 87. 
Valorile maxime s-au 
înregistrat pe zona Călan la 
data de 26 aprilie pentru 
dioxidul de sulf și pe zona 
Hunedoara la data de 28.04 
pentru dioxidul de azot și 
amoniac, iar în ziua de 29 
aprilie a.c. pentru fenoli. 
Valorile maxime pentru 
pulberile în suspensie s-au 
semnalat pe zona Hunedoara 
în zilele de 26- 27- 29 aprilie și 
pe zona Călan în datele de 27- 
29 și 30 .04.1999. Pentru 
municipiul Deva valoarea 
maximă de 0,136 mg/ mc aer/ 
24h s-a înregistrat la data de 
26 aprilie a.c.

\_______ —______________

Pulberile sădimentabile 
înregistrează depășirea limitei 
admise de 17,0 gr/ mp/ lună în 
zona Teliuc de 2,64 ori și pe 
zona Chișcădaga de 4,7 ori. 
Tot pe zona Chișcădaga s-a 
înregistrat și valoarea maximă 
de 162, 7 gr/ mp/ lună și care 
reprezintă o depășire a limitei 
admise de 9,52 ori.

Nivelul radioactivitățiii beta 
globale și al dozei gama 
absorbite se mențin în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate. Materiile în 
suspensie pe râul Jiu au avut 
o valoare medie de 288,0 mg/1 
și o valoare maximă de 533,0 
mg/1 înregistrate la data de 28 
aprilie a.c. Raportându-le la 
perioada anterioară, se 
constată o reducere a 
cantității de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 851,0 
mg/1 pentru valoarea medie și 
cu 1688,0 mg/ I pentru 
valoarea maximă.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale RA 
Apele Române, în cursul lunii 
martie a.c. au fost verificați 
indicatorii de calitate ai 
apelor uzate la evacuarea în 
apele de suprafață la un 
număr de 46 puncte, 
aparținând de 30 agenți 
economici. Din numărul de 
puncte menționate, în 15 
puncte de evacuare se 
respectă valorile limită 
stabilite, evacuându-se ape 
uzate corespunzător 
epurate, iar pentru 31 de 
puncte de evacuare au fost 
identificate depășiri la 1 sau 
mai mulți indicatori, 
evacuându-se ape 
necorespunzător epurate.

Pentru nerespectarea 
valorilor limită stabilite au 
fost aplicate penalități în 
valoare de 3474 mii. lei de 
către SGA Deva și de 14,0 
mii. de către SGA Petroșani.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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■ Populație longevivă
Dl Dorin Dura, secretarul primăriei Zam, 

aprecia că populația comunei (2464 
locuitori) se află într-un continuu proces de 
îmbătrânire. Astfel, în registrele primăriei 
sunt înregistrați numai336 de copii între O 
și 14 ani, 1150 persoane cu vârste cuprinse 
între 14 și 60 de ani, în vreme ce populația 
care depășește 60 de ani numără 978 
persoane. Pe de altă parte, medicii 
dispensarului comunal consideră că 
longevitatea populației reflectă starea de 
sănătate destul de bună a locuitorilor 
comunei. “Comuna Zam e un fel de 
stațiune fără statut, cu aer curat, păduri și 
ape curgătoare, fn plus, alimentația 
oamenilor e sănătoasă, bazându-se pe 
produse naturale, astfel că în satele 
comunei rar când se moare sub 70 de ani" 
- spunea dl dr. Mircea Chiriac.

■ întârzieri la semănat
Agricultura a încetat de mult să mai fie 

o afacere rentabilă pentru țăranii români. 
Totuși, după cum aprecia și di Gheorghe 
Sicre, viceprimarul comunei Zam, “oamenii 
se zbat nu pentru că ar avea câștig, ci 
pentru a nu lăsa pământurile nelucrate". 
Dl. Nico/ae Nicuia, inginerul agricol al 
comunei, ne-a spus că s-au încheiat 
însămânțărite la orzoaică (70 ha), ovăz (50 
ha), cartofi (150 ha), legume (70 ha), dar că 
sunt mari întârzieri la porumb, din 1000 ha 
programate însămănțându-se doar 150 ha. 
“S-a întârziat din cauza vremii nefavorabile, 
a inundațiilor (neputându-se intra cu 
tractorul in unele lunci ale Mureșului), dar

și din cauza prețurilor mari ale lucrărilor 
agricole" - a completat interlocutorul 
nostru.

■ Ocupația de bază: șomăjul
Exceptăndu-i pe cei peste 1000 de 

locuitori care, în mod tradițional, se ocupă 
cu agricultura, am putea spune că la nivelul 
comunei Zam ocupația de bază este 
șomajul. Analizând o structură pe ramuri 
economice a populației comunei întocmită 
de di Dorin Dura, secretarul primăriei, 
observăm că în silvicultură lucrează 20 de 
oameni, în industrie 20, în comerț 50, în 
transporturi și telecomunicații 30, în 
administrația publică 10, în învățământ 14, 
în sănătate 80, iar șomerii dețin recordul cu 
120 de... disponlbilizați. Și având în vedere 
că restructurările continuă e posibil ca în 
viitor numărul șomerilor să se apropie de 
cel al agricultorilor.

■ Efectele tranziției: colapsul 
psihic al disponibilizaților

Sărăcia, șomajul, nesiguranța zilei de 
mâine generate de tranziție au efecte dintre 
cete mai grave. Di dr. Dan Grecu, directorul 
Spitalului de psihiatrie Zam, ne spunea că 
o categorie aparte de pacienți ai spitalului 
o constituie oamenii cu vârste între 40 - 45 
ani restructurați și ajunși în șomaj. 
Majoritatea acestor persoane sunt din 
zonele Brad și Hunedoara și au lucrat în 
minerit sau siderurgie, fn urma 
disponibilizării, femeile au probleme 
nevrotice, suferind depresii psihice, iar 
bărbații cad și mai mult în patima băutului 
devenind alcoolici.

Ciprian MARINUȚ

CAT VA FI
CHIRIA
LUNARĂ
• pentru o garsonieră 

- între 189.875 lei și 
81.375 lei

• pentru un aparta
ment cu două camere - 
întn 302.750 lei și 
129.750 lei

• pentru un aparta
ment cu trei camere - 
între 337.750 iei și 
,144.750 lei.______________,
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