
Seceriș '99 
la Șoimuș
Dna ing. luliana Balași de 

la Centrul agricol Șoimuș 
spunea zilele trecute că 
producătorii agricoli din satele 
aparținătoare comunei își 
îndreaptă acum eforturile la 
strângerea recoltei de cereale 
păioase. Secerișul orzului s-a 
încheiat, realizându-se o 
producție medie de 3800 kg 
boabe la ha. Recolte bune 
sunt estimate și la grâu, 
precum și la orzoaica.

Gospodăriile populației din 
comună au cultivată cu grâu o 
suprafață de 175 ha, iar 
Societatea agricolă „Unirea" 
are de strâns producția de pe 
23 de ha. Culturii de orzoaică 
i-a fost rezervată o suprafață 
de 100 ha. Pentru seceriș 
există 12 combine în comună, 
din care trei aparțin fostei 
secții a Agromec din localitate, 
acum numită SC Agrocom.

Din discuția cu dna ing. 
Balași am reținut apelul său 
către cultivatorii de cereale 
păioase, de a nu tărăgăna 
secerișul, deoarece s-ar 
putea să survină un timp 
nefavorabil și atunci ar fi 
posibil ca boabele să 
încolțească în spic, cum s-a 
întâmplat în alți ani. (N.T.)

Oameni în
pragul 

disperării
Soarta oemenilor care 

trăiesc în Bunila nu este cea 
mai fericită. Depărtarea de 
oraș, și drumul foarte greu, 
fără a mai lua în considerare 
lipsa mijloacelor de transport, 
condamnă familiile ce trăiesc 
în. comună la izolare. Unul 
dintre localnici, Traian 
lenășescu, spune că pe lângă 
lipsa mijloacelor de transport 
un mare păcat este timpul 
nefavorabil. “Iarna face 
imposibil în anumite perioade 
accesul spre satele comunei, 
iar atunci când timpul este cât 
de cât bun pentru agricultură, 
porcii mistreți distrug totul. In 
comună este mult lapte, sunt 
animale, dar nu prea putem să 
vindem nimic. Este trist că 
țăranul român a fost din istorie 
obidit și lăsat de izbeliște. 
Urmăresc viața satului. Sunt 
lucruri frumoase teoretic, dar 
în realitate noi țăranii am rămas 
vai de capul nostru. Nici 
actualilor guvernanți nu le 
pasă de noi. "Partidul 
țărăniștilor ne-a băgat în 
groapă". în urma restructurării 
economice s-a redus acum și 
activitatea combinatului de la 
Hunedoara care era o 
speranță pentru noi. Minele 
se închid pe rând, iar oamenii 
nu mai au din ce trăi. Ce să 
vă mai spun. Noi vorbim, dar 
de auzit nimeni nu ne mai 
aude.” (C.P.)

II

Apariție 
editorială

Cunoscuta Editură 
“Călăuza" a scos de 
curând o carte interesantă. 
Este vorba de “Trei 
ascensiuni și o cădere” 
semnată de Horia Resiga. 
Cartea reunește eseuri și 
poezie. Eseurile dlui Horia 
Resiga rețin în mod 
deosebit atenția prin 
tematica lor, precum și prin 
tratarea exhaustivă care ne 
îndeamnă să credem că 
autorul a elaborat 
adevărate studii vădind o 
temeinică documentație 
asupra unor datini 
folclorice, asupra creației 
eminesciene ș.a. Partea a 
doua a volumului este 
alcătuită din poezie. O 
poezie densă, de mică 
întindere, în care metafora 
se află ia ea acasă. (M.B.)

în căzui afacerii “pământ pentru revoluționari”

11 consilieri municipali îl acuza pe 
primarul Devei de înSHELLarea legii

Până la un punct, toată 
lumea se declară de acord: da, 
vrem ca SHELL să 
construiască o benzinărie la 
Deva I Drăcăriile au început în
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Județul 
Hunedoara LIBER

De bună vreme, 
Guvernul României se dă de 
ceasul morții după 
încheierea acordului stand
by cu Fondul Monetar 
Internațional. Numai că 
funcționarii Fondului sunt 
extrem de zeloși, punând 
condiții după condiții. Se 
părea că înlocuirea iui Poui 
Thomsen cu Emmanuel 
Zervoudakis în funcția de 
negociator șef pentru țara 
noastră, la sfârșitul anului 
trecut, va fi benefică. Până 
acum n-a fost. Criteriile 
pentru încheierea acordului 
au rămas în continuare se
vere: accelerarea reformei, 
îmbunătățirea sistemului de 
colectare a datoriilor de către 
MF, menținerea în Urnite 
rezonabile a ratei inflației, 
neacordarea de facilități 
fiscale investitorilor străini

Ca după război

in Iugoslavia apele 
râmân tulburi

Întinderea umbrelei
NATO peste Balcani, în 

numele așa-zisei evitări a 
unei catastrofe umanitare 
în regiunea Kosovo, care 
de abia după începerea 
bombardamentelor asupra 
Iugoslaviei am văzut ce 
proporții a luat, a devenit un 

kfapt împlinit. Forțele

* pagina IV 
oe toate 

pentrUP toți
*

Farmacii de 
serviciu

în intervalul 10-11 iulie 
va fi de gardă, în Deva, 
farmacia “Viafarm" 
strada Dorobanților, 
34, telefon 221909.

La Hunedoara
funcționa farmacia
“Teafarmex” din Micro VII, 
strada Viorele, 1, telefon 
722879. (E.S.) 

din 
bloc

va

momentul stabilirii locului de 
amplasare a investiției. Primarul 
Devei, în consens cu 
investitorul, ține cu obstinație ca 
benzinăria Shell să fie

mari. A mai apărut și 
impunerea lichidării 
Bancorex.

Cum ritmul îndeplinirii 
acestor clauze nu a con venit 
reprezentanților FMi ei au 
amânat din 
nou, în iunie 
a.c. (pentru a 
câta oară?!), 
încheierea 
acordului cu
România, deși prima jumătate 
a anului în curs era presantă 
în privința sprijinului 
Fondului pentru acoperirea 
vârfului datoriei externe. Se 
considera chiar că fără 
împrumutul de ta FMI, țara 
noastră va intra în încetare de 
plăți, cu toate consecințele de 
rigoare. Spre meritul său, 
Guvernul a găsit în interior 
resursele financiare necesare 
și a plătit cele două rate

“defensive" ale NATO și-au 
mai realizat astfel un 
obiectiv. Cu ce cheltuieli, 
este greu de calculat. 
Esențialul este că 
bombardamentele le-au 
suportat în special 
americanii, iar refacerile 
revin europenilor. Așa este 
diviziunea muncii, nu? Unii

• - Știți de ce poartă oltenii 
tricouri cu zero (O)?

— Pentru că au auzit că în 
ziua eclipsei o să moară toți 
până la unu!

Corvinul in meci de 
verificare cu Apulum

Sâmbătă, Corvinul își 
încheie cantonamentul la 
Geoagiu Băi și se 
deplasează pentru un 
meci de verificare, cu 
Apulum Alba lulia. După 
cum unii cunosc, Victor 
Roșea este antrenor la 
Corvinul, iar Romică 
Gabor la Apulum A.l. (S.C.) 

amplasată pe Calea Zarandului, 
într-o zonă cu vad din fața Gării, 
în timp ce 11 consilieri municipali 
se feresc ca dracul de tămâie 
să aprobe un astfel de

importante ale datoriei 
externe din acest an, de două 
miliarde de iei. Mai mult, 
Fondul ne-a dat încă o temă 
dură de meditație și încercare 
și anume ca pentru acoperirea 

cotelor scadente 
ale datoriei 
externe, de încă 
292 milioane de 
dolari, să ne 
împrumutăm de

pe piața externă privată 
înainte ca board-ui FM! 
(Comitetul său Director) să 
semneze scrisoarea de 
încheiere a acordului stand
by și a împrumutului către 
România. Deși în aceste 
condiții dobânda este mai 
mare decât în căzui că aveam 
'dată unda verde de la FMI 
pentru împrumut, s-a găsit 
rezolvare și pentru această 
nouă și severă condiție pusă

distrug iar alții construiesc 
la loc pe cheltuiala lor, ce 
se mai poate. Oricum se 
apreciază că s-a distrus în 
Iugoslavia agoniseala a 
trei generații. In vreme ce 

Pentru a da posibilitatea cât mai multor persoane 
fizice să cumpere noile produse bancare______________________________ , __________________________________

I BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR I

prelungește emisiunile pentru 
CERTIFICATUL DE VACANTĂ

r

cu o dobândă fixă de 75% pe an și scadență la 75 de zile
DEPOZITUL PE TERMEN DE 2 LUNI
cu o dobândă fixă de 78% pe an
DEPOZITUL PE TERMEN DE 4 LUNI 
cu o dobândă fixă de 80% pe an

B-dul Decebal, bl. 8
Tei. 234231/234232 

Program de lucru cu clienții - pentru toate operațiunile de 
încasări și plăți - luni-vineri: 8-18

sâmbătă: 8-12

o

o

O

amplasament. E greu de dovedit 
care au fost și de ce natură 
sunt adevăratele rațiuni care i- 
au determinat pe o parte din 
consilierii locali ai Devei să

România
de Fond. Guvernul a 
contractat de curând cu 
renumita bancă de 
investiții Credit Suisse First 
Boston un împrumut de 
200 de milioane de dolari, 
cu o dobândă de 12 ta sută, 
pe o perioadă de 
rambursare de doi ani. Se 
preconizează ca banii să ne 
intre în țară după 20 iulie 
a.c.

Față de această 
rezolvare, Guvernul 
României consideră că 
acum FMi n-ar mai avea nici 
un motiv să nu semneze 
acordul. Dacă îi va semna 
se apreciază că până ia 
sfârșitul lunii septembrie 
țara noastră ar putea primi 
circa un miliard de dolari-

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) 

Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

respingă amplasarea benzi
năriei SHELL în fața Gării.

A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

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

în Județul nostru

Promovabi-
litatea la BAC

de aproape
80 !a sută
Bacalaureatul care a 

suscitat atâtea comentarii nu 
pentru că e primul cu șase 
probe ci pentru subiectele la 
cele scrise s-a încheiat. 
Rezultatele preliminare, 
înaintea rezolvării
contestațiilor, sunt bune, cu 
mult peStfe media pe țară. S- 
au înscris la examenul ce 
marchează sfârșitul liceului 
4297 de candidați și s-au 
prezentat 4208. Au promovat

<5

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)
............. .. *

S WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
X la 30 de zile - 

65% /an 
prin capitalizare - 88%/an 

X la 90 de zile - 
67% /an 

prin capitalizare - 86%/an
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Sâmbătă
10 iulie
mi

8.30 Mica sirenă (d.a) 9.05 
Povești de adormit copiii (s)
9.10 Unde este Wally? (d.a)
9.30 Marea cruciadă (f. SF 
Germania 1994) 11.00
întâlnirea de sâmbătă 13.30 
Box: Campionatele naționale
14.10 Arca... soarelui 17.15 
Star Trek (s, ep. 19) 18.30 
Aproape perfect (s, ep. 17) 
19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Farmece 
(s, ep. 10) 23.05 Trahir 
(dramă România/Franța 1992)

TVR 2
8.30 Jules Verne (do) 9.00 

Cronica Amazoniei (do) 10.30 
Documente culturale 13.30 
Retrospectivă culturală 
14.00 Trei familii (s, ep. 29)
14.45 Un castel al muzicii 
(Germania) 15.10 Sailor 
Moon (d.a) 15.30 Caiac-canoe 
16.00 Grecia (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Cântecul 
amintirii, amintirile
cântecului... 18.00 Serial de 
călătorii 18.55 Filmele
_________________________

Duminică
11 iulie

TVR I
9.05 Kikl Rikl Mikl (mag. 

pt. copii) 11.00 Viața satului
14.10 E șansa tal (div.) 16.30 
Mistere și minuni (do) 18.00 
Sport 18.30 Aproape perfect 
(s) 19.00 Mireasa
cerșetoare (s, ep. 1) 20.00 
Jurnal. Meteo 21.00 
Mulțumesc pentru tot (co. 
Italia 1997) 22.30 Vizitatorul 
(s, ep. 4) 23.25 Dintre sute 
de catarge (div.)

TVR 2
9.00 Cronica Amazoniei 

(do) 11.30 TVR lași 14.00 Trei 
familii (s, ep. 30) 15.10 Din 
albumul celor mai 
frumoase melodii populare 
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s, ep. 89)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
905) 17.30 Un secol de ci
nema 18.20 Timpul trecut 
(do. ist.) 20.00 Cu cărțile pe 
față 21.00 Sportmania 

<[mag.)_________ __________

Luni
12 iulie

TVR 1
12.05 Mireasa cerșetoare 

(r) 13.00 Ecclesiast '99 13.30 
Medicina pentru toți 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 
Tradiții 15.30 Ecoturism (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 12) 18.10 Voie 
bună la TVR 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 485) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.45 
Camera misterelor 21.00 
Preotul și cârciumărița (s, 
ep. 8) 21.50 Teatru TV 
prezintă: „Inelul cu briliant” 
(p. I) 22.45 Ordinea publică 
23.00 Jurnalul de noapte. 
^?ort

TVR 2
12.00 Vizitatorul (r) 13.15 

Rebelul (s, ep. 90) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 90) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 906) 17.30 Rapsozii 
mureșeni 17.55 Filmele
_________________________

săptămânii 19.00 istorie. 
Memorie. Recuperare 22.00 
Teatru TV

ANTE NA I
8.00 Teo șl Mircea Șou

11.15 Poveștile prietenilor 
mei 12.15 Casa de piatră
12.45 Constelația cinema
(mag.) 13.15 Nightman (s, 
ep. 2) 14.10 Inspirația
Carolinel (s, ep. 39) 14.40 
Răpit de pirați (f. a. SUA 1995, 
p. II) 16.20 Pe cont propriu 
(s, ep. 40) 18.00 Leonela (s, 
ep. 73) 19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete 
(div.) 20.00 Femeia din 
trecut (dramă SUA 1984)
21.45 Observator 22.15 Pre
tender (s, ep. 58)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry (d.a) 
9.00 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 31) 11.00 
ProMotor 11.30 Audiență 
națională (talkshow) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 Susan 
(s, ep. 18) 13.35 Bebe (s, ep. 
26) 14.00 Alo, Generația PRO
15.15 Buffy, spaima

ANTENA l
8.00 Teo șl Mircea Șou

11.15 Domnul Dior (do)
12.15 Tot înainte: Senzații 
tari în junglă (co. Anglia 
1971) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 
Leonela (s, ep. 74) 19.00 
Observator 19.50 Reporter 
TV Vouă 20.05 Triunghiul 
pasiunii (dramă SUA 1983)
23.45 Femeia misterioasă 
(dramă Franța ’74) 1.30 
Granița (f.a. Spania/SUA 
1985)’

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry 
(d.a) 9.00 Super Abraca
dabra 11.00 Babylon V (s, 
ap. 8) 12.00 Oamenii
secolului (do) 12.55 O 
propoziție pe zi 13.00 
Știrile PRO TV 13.30 
Ministerul comediei 15.00 
Auto MP de Formula 1 al 
Marii Britanii (d) 17.00 
Benny Hill 18.00 Echipa 
mobilă 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 36) 19.30 

săptămânii 19.10 Portrete în 
acvaforte 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! 
mag.) 20.10 Căsuța din 
jrerie (s, ep. 65) 22.00 
ntoarcerea (dramă Franța/ 

Germania/Canada ’93)

ANTENA I
7.00 Știri 10.45 Știri 11.00 

A treia planetă de la Soare 
(s) 11.30 Sparks (s) 12.00 
Tropical Heat (s, ep. 9) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Nash 
Bridges (s) 14.00 Esmeralda 
(s, ep. 70) 15.00 Ape liniștite 
(s, ep. 76) 16.00 Luz Maria (s, 
ep. 47) 17.00 Știri 17.25 
Leonela (s, ep. 75, 76) 19.00 
Observator 20.00 Pericol 
iminent (s, ep. 38) 20.50 
Raven (s, ep. 15) 21.45 
Burlacul (s, ep. 23) 22.15 
Observator 22.45 Dincolo de 
moarte (dramă SUA ’96)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 JFK (r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 A fost 
odată un băiețel (r) 15.00 Fa
milia Bundy (s) 15.30 

vampirilor (s) 16.15 Lumea 
filmului 16.45 Profashion 
(mag.) 17.15 Star bucătar
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 35) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Rețeaua (s, ep. 19) 
21.00 Expertul (s, ep. 19) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Crima din Orient Express 
(f. mister Anglia 1974)

ACASĂ
7.00 - 12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Marla 
(s) 14.15 Identitate pe
hârtie (r) 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Celeste se
întoarce (s) 18.00 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Minciuna 
(s, ep. 100) 22.10 Milady (s) 
23.00 Canoniera de pe 
Yangzi (f a. SUA 1966)

PRIMA TV
10.00 Tla și Tamera (s)

10.30 Malcolm șl Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin 14.00 
Jerry Springer Show 14.30

Știrile PRO TV 20 00 Ally 
McBeal (s, ep. 45) 21.00 JFK 
(f.a. SUA 1991)

ACASĂ
7.00 - 8.30 Reluări 9.15 

Arhiva neagră (do) 10.00 
Celeste se întoarce (r) 
11.00 Arca lui Noe (s) 12.00 
Maria (s) 13.00 Canoniera 
de pe Yangzi (r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța
poveștilor 19.3C Jackie 
Collihs: Hollywood 20.C 
Poirot (s) 21.15 Lanțurile 
Iubirii (s, ep. 1) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Adio, dar 
revino (melodramă Italia/ 
Ger./Fr., p. I)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s) 
12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Povești de iubire

Ștrengărița (s) 16.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 31) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 37) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Fără suflare (f.a. 
SUA ’83) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 56) 
23.00 Millennium (s, ep 7)

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Milady (r) 
13.40 Maria (s) 14.15 Adio, 
dar revino (r) 16.00
Guadalupe (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 2) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Franțuzoaica
(dramă Franța/Anglia/ 
Germania 1995)

PRI MA TV
7.00 Show-ul de noapte de 

la discoteca „Enigma” din 
Mamaia (r) 9.00 Dimineața pe 
plajă 13.00 Nimeni nu e per
fect (s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 La mare, la

Călătorii în lumi paralele (s)^
15.30 Dosarele Y 16.30 Mo
tor Plus 17.00 Cinemagia 
la... Mamaia 17.30 Apel de 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 
Frasier (s) 20.00 Polițistul 
din Beverly Hills (co. SUA 
1987) 22.00 Real TV

■hbgB
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războiul fiarelor (s) 11.00 
Echipa de Hochei 3 (f. a. 
SUA 1996) 12.45 în căutarea 
dragostei (romantic SUA 
1997) 14.30 Limbajul
trupului (thriller er. SUA 
1995) 16.15 Totul despre 
sex (s) 16.45 Cinci zile într- 
o vară (romantic SUA 1983)
18.30 Arsenalul Mortii (f.a 
SUA 1997) 20.30 Teoria 
conspirației (thriller SUA 
’97) 22.45 Al patrulea pro
tocol (thriller SUA 1987)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show 
14.00 -15.00 “Alo, generația 
Pro!” (coproducție)

14.00 Duminica cu 
18.00 Știri 18.30 Camer 
ascunsă 19.00 Karaok
Show 20.00 Poveste d 
război (dramă SUA
22.00 Știri

10.00 Invadatorul (SI 
SUA 1996) 11.31
Prizonieri în școală (f.a 
SUA 1997) 13.1!
Mizerabilii (dram; 
Franța 1995) 16.01
Dorința unei mam< 
(dramă SUA 1997) 17.31 
Stargate (s) 18.15 Ultim; 
decizie (f.a SUA 1996
20.30 Unde ne sun
bărbații? (co. SUA
22.30 Verdict
amenințare (thriller SU/ 
1994) 0.15 Stupizii (co 
SUA 1996)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No corn 

ment” și “Vorbiți aici!’ 
realizator Alin Bena

soare, distracție tare 17.00^ 
Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 20.00 Brooklyn 
South (s) 21.00 Dosarele Y
21.50 Real TV 22.10 Știri

10.00 Inlănțuiți (f. 
suspans SUA 1992) 11.30 
Viata în roz (dramă Franța 
’97) 13.00 Lacul lebedelor 
(f. animație SUA 1994) 14.30 
Un polițist cu explozie 
întârziată 33 1/3 (co. SUA 
1994) 16.00 Trenul cu bani 
(f.a SUA 1995) 18.30 Soluții 
extreme (thriller SUA 1996)
20.30 Zborul spre casă (f. 
pt. copil SUA 1996) 22.15 
Hugo și Floyd (co. SUA 1996)
23.45 Vampirul din Brook
lyn (co. horror SUA ’95)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 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 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale
_______________________
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2 BERBEC
Cunoașteți momente 

de reală bucurie alături de 
cei apropiați, cu care 
puteți înnoda legături 
durabile. Resursele 
voastre se întăresc și vă 
permit să vă oferiți tot ce 
doriți. La serviciu vă 
așteaptă o promovare sau 
o mărire de salariu. Dar 
asta nu înseamnă că 
trebuie să abandonați 
bunele obiceiuri.

O TAUR
Relațiile cu copiii, 

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

O GEMENI
Trebuie neapărat 

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

O RAC
Pentru a fi creativi în 

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

O LEU
Suhteți dominați de Eul 

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

O FECIOARA
Găsiți satisfacții 

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

netescep

familie, care vă cere 
ajutor.

O BALANȚAI
Ca să revenim pe 

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

O SCORPION
în dragoste traversați 

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

O SĂGETĂTOR
Aprofundați o relație 

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

O CAPRICORN
Aveți parte de-o stimă 

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

O VĂRSĂTOR
Unii Vărsători tind 

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

O PEȘTI
Venus vă suține în 

toate dorințele voastre, 
chiar și cele mai secrete. 
Asta vă dă certitudini, o 
siguranță amoroasă și 
un chef nebun de 
distracții. Vi se vor 
împlini vise mai vechi, la 
care aproape că nu vă 
mai gândeați. Știți cum 
se spune: mai bine mai 
târziu decât niciodată.
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14®S1 de km în 3 ore
De la Atlantic până la 

Oceanul Indian, umbra Lunii va 
parcurge 14.000 de km, timp de 
3 ore și 7 minute; traiectoria ei 
pe Pământ va “lua startul" la 
ora 9:30:57 TU. (Timp 
Universal; ora României 
corespunde T.U.+3 h), în 
Oceanul Atlantic, traversând 
apoi coasta de S-V a Angliei. 
Urmează nordul Franței, 
Germania, Austria (unde viteza 
umbrei va atinge, lângă Viena,

2664 km/h), apoi Lacul 
Balaton din Ungaria, după 
care va poposi în România. Pe 
o bandă de totalitate a cărei 
lățime măsoară 112 km, umbra 
Lunii se va deplasa dinspre 
Arad până în Eforie Sud, apoi 
va acoperi o serie de zone 
mai puțin populate din Turcia, 
Iran, Pakistan și India. 
“Traseul" se va finaliza în 
Golful Bengal din Oceanul 
Indian, la ora 12:36:23 T.U.---------- ■ ,•

z

Polovraci, 
Govora,stațiunile Olănești,

în punctul

£clipsa în România
Primele localități ce vor fi acoperite complet de 

umbra Lunii, aflate la granița de vest a României, vor 
fi Beba Veche, Cenad fi Sânnicolau Mare, cu puțin 
înainte de ora 12,30. Dintre orașele importante, 
Aradul este cel dintâi aflat pe banda de totalitate, 
urmat de Timișoara. După ce străbate alte localități 
timișene, umbra Lunii intră în județele Hunedoara și 
Caraș Severin, trecând apoi în Gorj și Vâlcea, cu ale 
lor atractive obiective turistice (mănăstirile 
Horezu și Cozia, 
Călimănești și Căciulata).

La ora 14:01:58, umbra Lunii ajunge 
maxim al eclipsei, la 30 km vest de Râmnicu Vâlcea 
(punctul maxim al unei eclipse se află în locul în care 
axa umbrei Lunii întâlnește suprafața Pământului și 
trece cel mai aproape de centrul acestuia), unde vor fi 
înregistrate ‘‘superlativele” eclipsei din 11 august: • 
durata maximă a fazei de totalitate: 2 minute și 23 de 
secunde; * acoperirea maximă a Soarelui: 103% (discul 
Lunii va avea pe cer un diametru cu 3% mai mare decât 
cel al Soarelui); • înălțimea maximă a Soarelui 
deasupra orizontului: 59° (eclipsa va putea fi urmărită 
și din locurile care nu au o deschidere largă spre cer, 
chiar dintre blocurile orașelor); • lățimea maximă a 
benzii de totalitate: 112 km.

Vor pătrunde apoi în umbră Curtea de Argeș și 
municipiul Pitești, câteva zone din județele Dămbovița 
și Prahova, pentru ca la ora 14:05:47 umbra Lunii să 
ajungă în București, singura capitală care se va afla 
pe linia centrală a eclipsei și unde se găsește cel mai 
important observator astronomic al tării. Vor mai fi 
traversate de umbra Lunii județele Ialomița și Călărași, 
apoi Dunărea și partea sudică a Dobrogei; ea va părăsi 
România învăluind litoralul Mării Negre la sud de 
Constanța și cufundăndu-se apoi în mare.

Prognoza meteorologică pentru țara noastră se anunță 
foarte favorabilă în ziua eclipsei: cer senin, cu 
probabilitate de 67% în Timișoara, 60% în București 
și 83% în Mangalia.
----------  j

Cum sai ©Ibseirvanm eclliiipsai 
privirea în întregime”.

Folosirea filtrelor de protecție 
este esențială, pentru că privind 
direct Soarele lumina acestuia 
este concentrată punctual (prin 
intermediul cristalinului și al 
corneei) pe suprafața retinei, 
provocând deteriorarea ochiului 
sau chiar orbirea. Din cauza 
privirii incorecte, s-au înregistrat,

“Trebuie spus de la bun 
început - afirmă prof. Mircea 
Nistor, coordonatorul Centrului de 
excelență pentru educație prin 
astronomie din Hunedoara - că 
eclipsa totală de soare din 11 
august poate fi observată fără 
nici un fel de probleme cu ochiul 
liber, cu condiția să se utilizeze 
ochelari de protecție. Nu este 

nevoie să fie folosit un instrument 
care să dea o imagine mărită, 
pentru că toate instrumentele pe 
care le avem, când soarele este 
privit prin ele (cu filtrele de 
rigoare), dau un soare mai mare 
decât câmpul vizual, deci nici 
măcar nu poate fi prins cu

spre exemplu, 200 de cazuri de 
orbire definitivă în urma eclipsei 
din 1961, iar anul trecut, după 
eclipsa totală de soare din SUA 
au fost raportate 1000 de cazuri 
de orbire totală și multe altele de 
orbire parțială.

Necesitatea filtrelor de

Peste o lună (mai exact peste 31 de zi ie) avem 
privilegiul de a fi martorii unuia dintre cele mai 
spectaculoase fenomene ale lumii ce ne înconjoară. Va 
fi momentul ultimei eclipse totale de Soare a mileniului, 
ai cărei centru va fi România (maximul eclipsei se va 
produce în apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea). 
Specialiști și oameni de rând din întreaga lume se 
pregătesc, într-un fei sau altul, să întâmpine uimitoarea

Eclipsa în județul Hunedoara

In județul nostru, umbra 
Lunii va străbate, pe 
lângă câteva dintre princi

palele localități, o zonă 
turistică deosebită (de la 
masivul muntos Poiana 
Ruscă, până în Munții 
Retezat), precum și locuri 
încărcate de istorie, de unde 
poate fi observată eclipsa 
(Amfiteatrul roman de la 
Sarmizegetusa), Cetatea lui 
Decebal din Sarmizegetusa 
Regia (lângă Costești), 
Cetatea Devei și Castelul 
Corvineștilordin Hunedoara.

Precizăm în continuare 
principalele localități 
hunedorene aflate pe banda 
de totalitate și orele la care va 
avea loc maximul eclipsei și, 
respectiv, durata umbrei: Deva 
- 13:59:48 (1,47 min.); 
Hunedoara - 13:59:54 (2,10 
min.); Hațeg - 14:00:07 (2,20 
minj; Lupeni -14:00:50 (2,22 
min); Vulcan -14:00:56 (2,23 
min); Petroșani - 14:01:03 
(2,23 min.); Petriia-14:01:06 
(2,21 min.).

Telescopul Meade LX50EMC, cel mai performant 
instrument astronomic din județul nostru, aflat in dotarea 

Observatorului astronomic din Hunedoara.

Pagină realizată de
Georgeta BlRLA

protecție se impune așadar de 
la sine. Ele pot fi diverse - de la 
filtrele de sudură, până la 
mijloace artizanale, pe care le 
poate procura și realiza fiecare.

Pe cel mai sigur și mai ieftin 
dintre acestea, coordonatorul 
centrului astronomic îl 
recomandă sub forma unor 
ochelari speciali,

înainte de începutul eclipsei 
se poate vedea, privind prin 
ochelarii speciali, fața completă 
a Soarelui. Pe cer se află și 
Luna, dar ea nu poate fi văzută 
pentru că se privește spre 
partea întunecată a ei. Luna se 
va afla în ziua eclipsei în faza 
numită “lună nouă”.

Primul contact. Pe 
măsură ce Luna trece prin 
dreptul Soarelui, între noi și el, 
se poate observa discul 
Soarelui “ciobit" - acesta este 
primul contact; în acest moment 
începe faza parțială a eclipsei. 
La Deva și Hunedoara, primul 
contact va avea loc la ora 
12:35:02.

în următoarea oră și 
jumătate, Luna va acoperi din 
ce în ce mai mult discul 
Soarelui. Pe măsură ce se 
apropie faza totală a eclipsei,

confecționați din carton și din 
mailer (folia reflectorizantă, pe 
care s-a depus un strat de 
aluminiu, ce se folosește la 
ambalajele buchetelor de flori). 
Pentru a vă putea confecționa 
singuri acești ochelari, redăm 
mai sus modelul corespunzător.

( i Transcriețl cu indigo desenul ochelarilor pe o bucată de carton. Decupați cartonul 
'Zi după conturul indicat și eliminați porțiunile hașurate; îndoiți apoi cartonul în dreptul 

liniei punctate. Decupați după conturul ochelarilor trei porțiuni de folie reflectorizantă 
și introduceți-le (suprapuse) în interiorul ochelarilor, după care lipiți pe margini 
bandă adezivă transparentă (sau capsați), astfel ca cele trei straturi de folie să 
rămână fixate asemenea lentilelor. „

Cei interesați să observe eclipsa pot opta și pentru alte mijloace, însă nu la fel de sigure, cum ar 
fi: “tradiționala" bucată de sticlă afumată (în privința căreia prof. Mircea Nistor propune a fi folosită 
sub formă de sandvici, pentru a proteja cât mai bine stratul de negru de fum), CD ROM-urile și 
filtrele de sudură atent selecționate. în cazul ultimelor două, eficiența stratului metalic, respectiv a 
filtrării luminii, se poate verifica privind înspre un bec de 100 W aprins; filtrul e adecvat dacă nu 
poate fi văzut decât filamentul becului aprins și nimic altceva.

‘‘aventură’’ a eclipsei, care pentru cei mai muiți va 
rămâne unică. Dincolo de semnificațiile în pian științific, 
pentru fiecare dintre noi poate fi aceasta ocazia de a 
deschide (încă) o fereastră spre necuprinsul Univers.

Până ia întunericul temporar ai eclipsei, însă, să 
scoatem și noi la lumină elemente de re ferință care ne 
pot ajuta să nu trecem nepăsători și ignoranți pe lângă 
un evehiment de asemenea anvergură.

Observator astronomic la Hunedoara
Municipiul Hunedoara, 

prin Colegiul de Informatică 
“Traian Lalescu”, face 
parte din programul național 
“Ora astrală a României”, 
alături de alte cinci orașe, 
toate desemnate de 
Institutul de Astronomie din 
cadrul Academiei Române.

“Prilejul care a 
determinat demararea unui 
astfel de program este, 
bineînțeles, eclipsa; dar 
ținta cea mare este 
educația prin astronomie, 
după cum reiese și din 
titulatura centrului", 
menționează profesorul de 
fizică Mircea Nistor, 
coordonatorul Centrului de 
excelență pentru educație 
prin astronomie. Dotarea 
asigurată de Fundația 
Soros (3 instrumente 
performante: un telescop 
de 10 inch, cum puține 
sunt în țară, o lunetă și un 
telescop de campanie) va 
permite ca eclipsa să 
poată fi urmărită în condiții 
excelente.

se întunecă, dar nu ca la 
asfințit - lumina devine din ce în 
ce mai gri. Aerul se va răci 
brusc și va începe să bată 
vântul din senin. Animalele care 
dorm noaptea se vor pregăti de 
somn, iar cele active în timpul 
nopții se vor trezi.

Al doilea contact are loc 
atunci când Luna acoperă 
complet discul Soarelui. Acum 
începe spectacolul fazei de 
totalitate a eclipsei. Hunedoara 
va intra în această fază la 
13:58:48 iar Deva la 13:58:54.

Faza de totalitate va dura 
cel mai mult în România, așa 
cum aminteam, lângă Râmnicu 
Vâlcea. Pe durata acestei faze 
Soarele va putea fi privit cu 
ochiul liber, mai ales că se 
desfășoară cel mai spectaculos 
moment al eclipsei, când devine 
vizibilă coroana solară - un văl

diafan, luminos, cam de 
intensitatea luminii lunii pline, 
care se va întinde la mai mult 
de două diametre solare, de 
o parte și de alta.

Al treilea contact se 
produce atunci când începe 
să se vadă din nou Soarele 
în spatele discului Lunii, 
făcând din nou necesară 
folosirea ochelarilor de 
protecție.

Al patrulea contact 
marchează momentul 
încheierii eclipsei - Luna 
descoperă complet discul 
solar.

Lucrurile reintră “în 
normal” pentru o lungă 
perioadă de timp, căci 
următoarea eclipsă totală de 
Soare va putea fi privită din 
țara noastră abia în anul 
2236.
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Drumurile spre mănăstirile 
din Moldova vor fi reparate
Ministerul Transporturilor 

a decis să aloce o sumă de 
bani din fondul special al 
drumurilor pentru repararea 
drumurilor spre mănăstirile 
din Moldova, primul kilo
metru de drum reabilitat pe 
ruta Rădăuți-Putna realizân- 
du-se deja, a declarat la 
Suceava ministrul Trans
porturilor, Traian Băsescu, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

El a spus că, în urmă cu 
două săptămâni, au fost 
efectuate evaluările de lu
crări pe drumurile naționale 
din județul Suceava și că s- 
a constatat că întreținerea 
drumurilor spre mănăstiri, 
care sunt drumuri județene, 
a fost neglijată. Ministrul a 
spus că, din acest motiv, 
după evaluarea făcută, au 
decis să aloce de la fondul 
special al drumurilor o sumă 
de bani cu care să salveze 

“ce se poate salva din ac
tualul sezon turistic".

Băsescu a precizat că 
obiectivele majore sunt rea
bilitarea drumului Rădăuți- 
Putna, precum și a celui ca
re face legătura directă între 
mănăstirile Putna și Suce- 
vița. “Sper că până la hramul 
mănăstirii Putna, 15 august, 
întregul complex de lucrări 
să fie realizat în așa fel încât 
accesul spre mănăstiri să fie 
normal și să nu facă turiștii 
să nu mai calce pe aici din 
cauza drumurilor”, a spus 
Băsescu.

Ministrul Transporturilor 
și-a exprimat nemulțumirea 
că administrația locală a ne
glijat aceste drumuri. “Țara 
nu-și poate permite să aibă 
drumuri atât de proaste în 
zona mănăstirilor, așa cum 
sunt în momentul de față”, a 
mai. spus ministrul 
Transporturilor.

Misteriosul Sfinx, care pă
zește piramidele egiptene de 
4.600 de ani, a dispărut sâmbătă 
în zori, timp de două minute, sub 
bagheta magică a iluzionistului 
american Franz Harary, anunță 
AFP. “Sunt mulțumit de rezultat 
chiar dacă nu-i chiar ceea ce 

Un magician american a 
reușit să facă Sfinxul invizibil

speram" a declarat Harary, care 
și-a petrecut toată noaptea de 
vinferi spre sâmbătă pe platoul de 
la Guzah, împreună cu o echipă 
de filmare de 36 de persoane, 
pentru a imortaliza pe peliculă 
“miracolul" dispariției Sfinxului.

“Ni s-au pus în cale multe 
obstacole, dar am reușit să le 
depășim, fotul a fost reglat la 
milimetru”, a declarat magi
cianul, care a refuzat să dea 
mai multe amănunte, pentru că 
a semnat un contract de ex
clusivitate cu televiziunea Fox. 
Acest post de televiziune va 
difuza disparția Sfinxului, în sep
tembrie, în cadrul unei emisiuni 
de două ore, dedicate Premiilor 
internaționale pentru Magie, 
prezentate de Roger Moore.

Magicianul a explicat celor 
prezenți că statuia nu a dis
părut nici un minut dar a de
venit “transparentă", deci invi
zibilă. Pentru a crea această 
iluzie în jurul statuii au fost 
instalate patru fascicule de 
raze laser și o serie de lămpi 

speciale, plus șase camere 
mobile,

"Arta iluzionismului constă în 
capacitatea de a înțelege cum 
gândesc oamenii, pentru a le 
putea controla gândurile și modul 
de a vedea lucrurile", a mărturisit 
magicianul.

Iluzionistul american, în 
vârstă de 36 de ani, a mai 
reușit să facă să dispară un 
hotel din statele Unite iar în 
1994 a făcut mare senzație la 
televiziune, făcând să dispară 
în direct, de pe o bază NASA 
din Florida, o navetă spațială.

Reputația sa a avut de câș
tigat și de pe urma realizării 
unor efecte la concerte susținute 
de staruri cum cum ar fi Michael 
Jackson sau Tina Turner.

Un bebeluș din Cluj, in 
vârsta de numai doua 
luni, are șapte masele

Medicii pediatri din Cluj 
se confruntă cu un caz mai 
puțin obișnuit, cel al unui 
bebeluș de numai două luni, 
care are șapte măsele, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

Eduard Iosif Szekely a 
avut, la naștere, cinci kilo
grame. Medicii din maternitate 
nu au observat nimic deosebit 
la băiețel, însă când mama lui 
l-a dus acasă, a constatat că 
este foarte agitat și nu mai 
vrea să mănânce. Ulterior, 
Maria Szekely a observat că 
Eduard are două măsele. Ma
ma băiatului a chemat Salva
rea, iar medicului nu i-a venit 
să creadă. Copilașului i-au 
mai crescut, de la naștere, 
încă cinci măsele.

Medicii au spus însă că 
au mai întâlnit cazuri în care 

bebelușii s-au născut cu din- 
țișori, dar nici unul nu avea 
măsele. De obicei, dinții cad 
la câteva luni de la naștere, 
apoi erupția dentară decurge 
în mod obișnuit. Medicul pe
diatru Veronica Moise a de
clarat că este primul astfel 
de caz pe care-l întâlnește. 
Medicii bănuiesc că motivul 
pentru care bebelușul are 
șapte măsele este hiperdoza 
calciului și a vitaminei B6 în 
cazul profilaxiei prenatale în 
ultimul trimestru de sarcină.

Micuțul a fost luat într-o 
evidență specială, pentru că, 
o dată cu erupția dentară, 
pot apărea unele boli, in
clusiv dereglări digestive. 
Eduard nu a dat, însă, 
semne, că ar avea proble
me. El este sănătos și foarte 
cuminte.

Spectacol al copiilor de la Balomir
La sfârșitul anului școlar, Școala primară și Grădinița din satul Balomir 

(Sântămăria Orlea) au prezentat un frumos și aplaudat program artistic, 
interprefii fiind elevii și grădinașii din localitate, iar spectatori călduroși și 
entuziaști au fost părinții lor, alți locuitori ai acestei așezări hațegane.

Spectacolul a fost o splendidă dovadă a talentului celor mici pregătiți 
cu dăruire, cu dragoste părintească de către învățătorii și educatorii lor. 
în scenă au fost prezentate rând pe rând cântece, recitări, scenete, 
dansuri. Au fost momente de mare încărcătură emoțională pentru care 
Petru Crișan, directorul școlii, înv. Adrian Nicoară și educatoarea 
Adriana Nicoară merită toate felicitările! Suntem siguri că cei prezenți 
în sală nu vor uita multă vreme evoluția copiilor, talentul și măiestria lor.

Text și foto Aure! ANCA

ÎNCHISOAREA COMUNISTA 
DE LASIGHEHJ MARMOTEI 

-MUZEU
închisoarea de la Sighetu 

Marmației, cunoscută din 1990 
sub numele de "Memorialul du
rerii" pentru că aici au fost în
chiși cei mai mulți dintre opo
zanții regimului comunist, a 
devenit un muzeu deschis pu
blicului larg.

Proiectul transformării închi
sorii în muzeu a fost inițiat de 
Fundația “Academia Civică", al 
cărei președinte este poeta Ana 
Blandiana, în colaborare cu Pre
fectura Maramureș și Primăria 
Sighet. Lucrările au început în 
urmă cu doi ani, iar costurile au 
depășit trei miliarde de lei, sumă 
care a fost suportată de Minis
terul Lucrărilor Publice și Ame
najării Teritoriului. Toate celulele 
închisorii au fost renovate, iar 
vizitatorii vor putea să vadă aici I toate obiectele care au aparținut 
foștilor deținuți politici, care s-au 
păstrat de-a lungul timpului.

La inaugurarea muzeului au 
participat ministrul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului, 
Nicolae Noica.

X__________ _____________ >

Concursul International de Cantor

Harideea Dardee" se va des ura la 
Brăila

Concursul internațional de Canto “Haricleea Darclee” se va 
desfășura, în perioada 20 august - 5 septembrie, la Brăila. La cea 
de-a treia ediție a concursului vor concura alături de artiști din 
România și Europa, cântăreți din Brazilia, Letonia și Taiwan. în 
premieră va fi interpretată în concert bucata simfonică "Indo- 
meneo” de Mozart și actul I din opera “Don Giovani" în care 
soprana Mariana Nicolesco, inițiatoarea concursului, va apărea în 
rolul Donna Elvira. Jurizarea concursului de canto va fi asigurată 
de David Ohanesian, Nicolae Herlea alături de nume mari ale vieții 
lirice internaționale, Alberto Triola și Marco Balderi. Marele premiu 
al concursului va avea valoarea de zece mii de dolari, premiul I - 
șapte mii de dolari, premiul al ll-lea - cinci mii de dolari și premiul 
al lll-lea - trei mii de dolari.

înscrierile la Concursul de Canto se vor încheia la\ 10 iulie.
Prima ediție a concursului Haricleea Darclee a avut loc în 1995 

și a avut doar o participare națională. Din 1997 concursul a devenit 
internațional. Câștigătorii de până acum au deja contracte peste 

^hotare, la Milano, Viena și Munchen.

5.000 de persoane 
se îmbolnăvesc 

anual de hepatită B
Aproape 5.000 de persoane 

sunt diagnosticate anual cu he
patită B, 7,5 milioane de oameni 
au făcut deja boala, iar numărul 
purtătorilor de virus reprezintă 6 
ia sută din totalul populației, a 
declarat Geza Molnar, din cadrai 
Inspectoratului de Sănătate 
Publică Cluj. Molnar a adăugat că 
1,35 de milioane de oameni sunt 
predispuși la hepatită cronică, 
ciroză hepatică sau cancer he
patic, boli cauzate de abuzul de 
alcool, alimentație bogată în gră
simi, stress sau transmise ge
netic. Potrivit studiului efectuat de 
dr. Molnar, anual sunt 1.000- 
1.200 de cazuri de cancer he
patic, iar 3,54 la sută din popu
lația de peste 15 ani are hepatită 
cronică în diverse stadii de 
evoluție.

La sfârșitul anului 1997, 
erau în evidențe 93.779 de 
bolnavi cu hepatită cronică, 97 
de persoane decedând din ca
uza cirozei, iar 12,866., res
pectiv 4,6 din totalul deceselor, 
au fost provocate de aceste 

kafecțiuni,a mai spus Molnar. Â

Cel mai bogat 
artist britanic
Fostul membru al trupei 

Beatles, Paul McCartney, este 
vedeta britanică cu cea mai mare 
avere, a anunțat Sunday Times, 
care alcătuiește anual clasa
mentul celor mai bogați englezi, 
transmite AFP. Sir Paul McCart
ney nu apare, totuși, decât pe 
locul 33 în clasamentul general al 
averilor din Marea Britanie, cu 
500 de milioane de lire sterline. El 
ocupă primul loc numai în lista 
parțială a artiștilor. Astfel, fostul 
Beatles îi devansează pe Elton 
John (160 de milioane de lire 
sterline), Mick Jagger și Keith 
Richards de la Rolling Stones 
(150 și respectiv 115 milioane) și 
Phil Collins (105 milioane).

Pe primele zece poziții mai 
apar și alte personalități ale in
dustriei muzicii, cum ar fi compo
zitorii Andrew Lloyd Webber și 
Cameron Mackintosh, impresarul 
Robert Stigwood (Bee Gees, 
Cream, Grease) și Chris 
Blackwell, fondatorul casei de 
discuri Island (U2, Bob Marley), 
care astăzi conduce o nouă com-
panie, numită Palm.

Un grup de ursari 
români la 

Strasbourg
Un grup de țigani ursari ro

mâni va participa, la sfârșitul 
acestei săptămâni, la festivalul 
internațional al țiganilor de la 
Strasbourg, unde vor susține 
numere specifice trape de artiști 
momi din toată lumea, transmite 
AFP. Ansamblul românesc "Ursul 
Carpaților" va parcurge străzile 
orașului sâmbătă și duminică.

Potrivit unuia dintre orga
nizatorii festivalului, Enge 
Helmstetter, această manifestare 
trebuie să demonstreze că “ți
ganul nu este numai un viorist 
care cântă Kalinka". La festival 
vor participa formații din Suedia, 
Ungaria, Germania, România, 
Franța și Ucraina.

STUDIOUL WALT 
DISNEY SALUTĂ 
NOUL MILENIU
Compania Walt Disney a 

comandat colaboratorilor săi 
două opere simfonice, care să 
celebreze începerea noului mi
leniu, anunță un comunicat 
semnat de reprezentanții com
paniei și ai Orchestrei Filar
monice din New York, citat de 
AFP. Cele două opere, “Garden 
of Light" de Aaron Jay Kernis și 
"Four Seasons" de Michael 
Torke sunt definite de autorii lor 
drept “oratorii simfonice". Ele 
sunt scrise pentru orchestră, 
soprană, mezzo-soprană, tenor, 
bariton, coruri de adulți și copii.

"Trecerea către noul mileniu 
este simbolul însuși al trecerii 
timpului. Noi am încercat să 
găsim o modalitate de a come
mora cât mai atemporal acest 
eveniment important, ori nimic 
nu pare a fi mai deasupra timpu
lui decât marea muzică", a de
clarat Michael Eisner, preșe- 

kdintele companiei Walt Disney.

Bonnul va acorda 5,2 milioane de mărci pentru 
sprijinirea minorității germane din România

Autoritățile de la Bonn vor acorda, în cursul 
anului 1999, suma de 5,2 milioane de mărci ger
mane pentru sprijinirea minorității germane din 
România, informează un comunicat remis agen
ției MEDIAFAX de Biroul de presă al Ministerului 
de Externe.

Cea de-a Vil-a sesiune a Comisiei guver
namentale româno-germane pentru probleme 
privind etnicii germani din România s-a desfă
șurat la Bonn, în perioada 29 iunie - 1 iulie. Co
președinții Comisiei au prezentat, în cadrul 
acestei sesiuni, informări privind politica guver
nelor celor două țări de sprijinire a etnicilor 
germani din România, precum și proiectele de 
ajutor și promovare culturală realizate în colabo
rare, în beneficiul cetățenilor români de origine 
germană și al celorlalți locuitori din zonele în care 
trăiesc aceștia.

Cele două delegații au adoptat o listă de pro
iecte avute în vedere pentru anul 1999, care 
cuprinde noi angajamente de ajutor social, eco
nomic, agricol și medical. în programele viitoare, 

kpartea germană va pune mai mult accent pe

principiul “ajutor pentru auto-ajutorare" și pe creș
terea eficienței proiectelor de investiții deja începute, 
se arată în comunicatul citat.

în cursul sesiunii, partea germană a apreciat 
politica Guvernului de la București privind minoritățile 
naționale și, în context, grija autorităților române 
pentru sprijinirea minorității germane, în vederea 
păstrării și afirmării identității acesteia, precum și 
spiritul constructiv al colaborării bilaterale în acest 
domeniu, se arată în comunicat.

Delegația română a fost condusă de loan 
Pascu, secretar de stat în Ministerul de Externe, iar 
delegația germană - de Jochen Welt, membra al 
Bundestag-ului (Parlamentul german), împuternicitul 
guvernului federal pentru problemele imigranților 
germani. Din delegația română au făcut parte Klaus 
Fabrizius, secretar de stat la Departamentul pentru 
Protecția Minorităților, Wolfgang Wittstock, preșe
dintele Forumului Democrat al Germanilor din 
România (FDGR), prefecții unor județe în care 
trăiesc etnici germani, precum și reprezentanți ai 
unor ministere cu responsabilități în problematica 
minorităților naționale.

CHEIA ORIGINALĂ 
A BASTIUEI A 
FOST FURATĂ
Cheia originală a închi

sorii Bastilia, a cărei cucerire 
a marcat începutul Revoluției 
franceze în 1789, a fost fu
rată săptămâna trecută, la 
Sydney, a anunțat poliția, 
australiană, citată de AFP. 
Prețioasa relicvă se afla într- 
o expoziție de statui de ceară 
a muzeului londonez Ma
dame Tussaud în momentul 
dispariției. Cheia fusese re
cuperată de la revoluționari 
de însăși doamna Tussaud, a 
doua zi după căderea 
Bastiliei.

Deocamdată, poliția aus
traliană nu a oferit nici un fel 
de informații privind împre
jurările în care a avut loc fur
tul sau eventualele piste pe 
care ie are la dispoziție pen
tru descoperirea hoților.

f
Dizidentul rus 

Alexandr 
Zinoviev s-a întors 

la Moscova
Dizidentul rus Alexandr Zino

viev, de 76 de ani, s-a întors la 
Moscova după un exil de peste 20 
de ani, transmite AFP, care citează 
postul de televiziune RTR. Zino
viev, care a locuit până acum la 
Munchen, a anunțat că se va sta
bili în capitala Rusiei, unde a fost 
invitat să predea la universitate.

RTR a citat o declarație a di
zidentului, la plecarea din Mun
chen, în care acesta spunea că în 
calitate de rus, se simte obligat să 
se întoarcă în țara lui natală, care 
trece prin momente atât de dificile. 
“Nu m-aș mai fi întors niciodată în 
Rusia dacă lucrurile ar fi mers bine 
în țară", a adăugat el.

Atitudinea lui Alexandr Zino
viev a fost apreciată de analiștii 
Occidentali ca “derutantă", 
pentru că după dizidența față de 
URSS a devenit un critic acerb 

Lal Perestroika.
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4 Poliția caută un bărbat 
cu un singur ochi.

- Incompetență tipică.

d Bulinele de naftalină 
pe care mi le-ați vândut nu 
sunt bune de nimic.

- De ce?
- N-am nimerit nici o molie 

cu ele...

i Poliția caută un bărbat 
cu o proteză auditivă.

- De ce nu încearcă mai 
bine cu niște ochelari?

d Inculpat, ai fost găsit 
nevinovat?

- Asta înseamnă că pot să 
păstrez banii?!

<4 - Domnule ministru,
ce înseamnă un “an mediu”, 
atunci când e vorba de 
producția agricolă?

- Păi, în economia noastră, 
un “an mediu” înseamnă un 
an mai prost decât cel care 
a trecut, dar mai bun decât 
cel care urmează...

y Clinton și cu Etțîn s-au 
îmbrățișat bătându-se cordial 
pe umeri.

- în sfârșit, exclamă Clinton, 
ne-am dezarmat complet!

- De acum putem avea

încredere unul în altul?, adaugă 
Elțîn.

- Gata cu efuziunile! Marș 
înapoi în celulă!, strigă 
gardianul chinez.

V Un tip intră într-un bar 
și-și cumpără o halbă uriașă cu 
bere. Apoi vede pe cineva 
cunoscut la o masă și se 
gândește să se ducă acolo să-) 
salute. Dar omul nostru se 
gândește să nu-și care halba 
după el. la o bucățică de hârtie, 
scrie pe ea “Am scuipat în berea 
asta", lasă hârtia lângă halbă și 
pleacă, sperând că astfel nimeni 
nu se va atinge de berea lui.

Când se întoarce, omul 
găsește o altă notă pe care 
scria: “Și eu la fel!!"

V Un bărbat intră într-un 
bar, comandă o bere și strigă 
apoi:

- Hei, haideți să vă spun un 
banc dur cu olteni!

Barmanul se apleacă spre 
clientul său, având un ton 
amenințător:

- Ascultă, înainte să spui tu 
bancul, aș vrea cu tot dinadinsul 
să știi că eu sunt oltean, paznicii 
barului sunt și ei olteni, ca de 
altfel mai toți clienții mei fideli!

- Bine, zice omul, am să-l 
spun foarte rar!

Culese și prelucrate de 
HieLEAHU

GLUMA 
PAGINII

Un ascultător anonim ne informează 
că președintele Franței, de câte ori are o 
problemă dificilă, se duce în bibliotecă 
unde-l are pe Napoleon legat în 

piele, citește câteva pasaje șt găsește soluția. Dar 
tovarășul Brejnev cum face ?

-Păi, eliiarepe Hrușciov legat in pivniță și...

NUNTA SI DARUL9
.lfjrama îmi spune că în
/Ml vremea tinereții ei nunțile 

țineau trei zile, așa cum se spune 
în povești: “Și au mâncat și au băut, 
trei zile nunta a ținut’.

Dar încet zilele nunții s-au redus 
întâi la două apoi la una și economia 
de piață a pus ziua nunții într-o 
singură noapte albă și scurtă!

Dacă pe vremuri a merge la 
nuntă era o minunată ocazie de 
distracție, cântec, joc și veselie... 
azi mersul la nunți 
a devenit o 
obligație - căci 
mergi la nuntă 
doar când ești
obligat nu neapărat pentru că vrei 
să te distrezi. însăși nunta a 
devenit o afacere în care se 
calculează: investiții, cheltuieli și 
câștig.

Nuntașul se informează din 
timp asupra posibilului “preț”, adică 
necesarul de bani pentru cinste. 
Apoi își umple buzunarul cu bani - 
ceea ce îi va trezi un ușor regret 
pentru că acest gest îi va subția 
bugetul lunar și o pornește spre 
locul nunții care e de obicei o 
cantină sau un restaurant. Acolo, 
pentru o noapte, încearcă să 
mănânce, să bea și să se distreze, 
fiind mereu conștient că plătește

cu vârf și îndesat această 
distracție. Dar umbra gândului 
cinstei urmărește întreaga noapte 
care trece atât de repede... Dacă 
nuntașul are noroc să fie la o nuntă 
cu “dar în plic”, răsuflă mai ușurat 
că poate da suma pregătită din 
timp, dar când e “cinste cu strigare" 
săracul nuntaș stă cu urechile 
ciulite ca la o adevărată licitație, 
să vadă cursul cinstei, “mărimea 
darului” și mai ales scara ierarhică 

la care el trebuie 
să se alinieze cu 
o anumită 
sumă... și poate 
uneori are

nenorocul să pună mai mult chiar 
decât a fost prevăzut. Dar se știe 
că planul de acasă nu se potrivește 
cu cel din târg.

După cinste, dacă aburii 
alcoolului băut nu-l îndeamnă să 
mai stea măcar să bea și să 
consume încă o mică parte din 
prețul dat în dar, nuntașul pleacă 
spre casă obosit, cu buzunarul gol 
și gândul că va dormi o zi pentru a 
recupera somnul pierdutîn noaptea 
albă.

Și astfel încet - încet, nunta s-a 
transformat dintr-o minunată ocazie 
de distracție, într-o corvoadă.

InaDELEANU

G. CÂLlttESOI' CUGETĂRI

C Un bătrân chinez (în 
| "Privire spre lumea actuală” de 
| Paul Valery) rezumă în câteva 
! idei istoria Europei. Una dintre
■ idei sună așa: “Nu înțelegem 
I sensul lumii așa cum un 

| vierme călcat de roțile carului
■ regal nu știe nimic despre 
. gândurile regelui”. întâlnindu-se
• cu acest gând, neuitatul I.D. 
I Sârbu - în iama 1984/1985! - 

| subliniază în replică: “Suntem
■ niște oameni căleați de roțile 
! căruței viermelui imperial;

■ suferim tocmai fiindcă știm 
| perfect ce nu este și ce ar 
| trebui să fie în gândurile
■ acestuia."
! C Din înțelepciunea 
I Planetei Pământ: “Suava 
| tâmpire este cea mai înaltă 
| treaptă la care poate aspira 
I prostia.”

C întâmplarea face să 
I “pic” la o firmă pe momentul 
| când șeful își serbează ziua de 
| naștere. Sunt invitat și eu la un
■ păhărel. Stop cadru: “sexul
• slab” al firmei, în stol ciripitor și

îmbujorat, se tot gudură pe I 

lângă importantul sărbătorit, | 
râzând și chicotind la aluziile ■ 
“subtile” ale acestuia, mitocănii * 

pe care de le-aș fi rostit eu aș 1 
fi fost pălmuit de distinsele I 

slujbașe... ‘
C De la Camiu, un ■ 

gând ca un flash în beznă: . 
"LIBERTATEA ESTE ■ 
DREPTUL DE A NU MINȚI”. |

C Acum, pe cerul | 
albastru al verii, un NOR: "Puțini ■ 
au harul de a trăi cum se cuvine : 
clipa. Nu de-a se bucura I 
mărunt, grăbit și speriat de ea, | 
în umbra morții. Ci de a face | 
din prezent, care e singura ■ 
realitate, ceva mai mult și mai J 
puțin decât o întâmplare: act, I 
contemplație și pasiune, plin de | 
puterea ce și-o trage, cu | 
rădăcini și ramuri mari, din tot > 
ce-a fost și credem că va fi, dar' 
mai ales din forța lui internă de I 
a fi cu-adevărat și de-a-și | 
ajunge, după măsura | 
adevărului și a iubirii puse-n el.”.

HieLEAHU
I

Nici o graba
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ORIZONTAL: 1) Lovituri favorizate de... alonjă; 2) Angajat 
într-o întreprindere de cercetare; 3) Model de clarviziune 
remarcabilă; 4) Brațele înălțate în prelungirea trunchiului - A

TIZTnT.ll'TÂ

William Wyler
A fost unul dintre marii 

regizori, un "descoperitor” de 
talente și “dirijor” de mari 
vedete, cum au fost Bette Davis, 
Myrna Loy sau Clark Gable și 
Olivia de Havilland. A abordat 
aproape toate genurile 
cinematografice. S-a născut la 
1 iulie 1902 în Mulhouse - 
Franța , debutând în regie cu 
westernul “Ridin’ for Love” 
(Hipism din dragoste) -1926.

Și-a înscris în palmares 
producții care s-au bucurat de 
un mare succes în epocă și au 
intrat definitiv în conștiința 
spectatorilor, cum a fost filmul 
polițist “Dead End” (Periferie) - 
1937, cu Humphrey Bogart și 
James Cagney sau 
melodramele "Jezebel” (Femeia 
diabolică) - 1938, cu Bette 
Davis și Henry Fonda și 
“Wuthering Heights” - (La 
răscruce de vânturi) -1939, cu 
Laurence Olivier și Merle 
Oberon, un succes răsunător, 
greu de egalat ulterior.

Alte producții notabile au fost 
western-ul "The Westerner”

(Texas) -1940, cu Gary Cooper 
și Walter Brennan, precum și 
psihologicul "The Letter” 
(Scrisoarea/ Taina ei) -1940, cu 
Bette Davis. între 1942 -1945, 
colonel în Forțele aeriene 
acționând în Europa, realizează 
un documentar de lung metraj 
“Memphis Belle” (Povestea unei 
Fortărețe Zburătoare) -1943.

Obține trei premii “Oscar” 
pentru "Mrs. Miniver” -1942, cu 
Greer Garson și Walter Pidgeon 
pentru "The Beste Yeares of 
Our Lives” (Cei mai frumoși ani 
ai vieții noastre) -1946, un film 
despre readaptarea la viața 
civilă a foștilor combatanți, cu 
Myrna Loy și Frederic March 
(premiera în România la 
17.04.1977 laTVRI), precum și 
superproducția biblică "Ben 
Hur”-1959, cu Chariton Heston 
și Stephen Boyd.

Ultimul film: “The Liberation 
of L.B. Jones” (Eliberarea lui 
L.B. Jones) -1970, cu John Lee 
Cobb. S-a stins din viață la 26 
iulie 1981, la Hollywood.

Adrian CRUPENSCHi

4 O operă dramatică trăiește prin conflict, prin structura 
sufletească a eroilor.

4 Opera artistică este rezultatul luptei între rațiunea umană 
și natură, dintre premeditație și spontaneitate, și această luptă 
trebuie să se vadă.

4 O operă nu este realistă și clasică fiindcă se conduce 
după canoane fixe, ci fiindcă rupe uneori canoanele vechi, spre 
a pătrunde și mai adânc spre inima naturii.

DESPRE SCRUERE
4 închiderea voită într-un gen mărginește conștiința scriitorului.
4 Scriitorul cel mai de seamă este acela care pune urechea pe 

sufletul acestei nații, care îi înțelege aspirațiile și durerile.

DESPRE POEZIE
Poezia este fantezie.
Poezia rămâne un act de libertate și de creație.
O poezie care jubilează întruna mi se pare un delir mistic

4
4
4

travestit.
4 Orice poezie mare stă pe un schelet de idei, proeminent sau 

abscons - după împrejurări - și o poezie trainică zboară prin întuneric 
ca un strop eteric de lumină, dar ținut în palmă e o gânganie mică și 
cenușie.

4 Poezia e un grad de înfrățire între nații, ca și muzica, și popoarele 
fac poezie tocmai spre a se înțelege.

DESPRE ROMAN
4 Romanul este reprezentarea obiectivă a unei realități, și autorul 

lui, simbolizând putința de observarea oricărui individ, rămâne un factor 
exterior scrierii, absent.

* Romanul nu este nici ierbar, nici seră, ci o sublimă expediție 
în sufletul omenesc.

face o operație sub semnul 
crucii; 5) Elemente esențiale la 

un proces! - Magistrale de 
circulație intensă; 6) Ultimul 

stadiu al averii - Dă semnalul 
înnoirii - Iz autohton de trandafir; 

7) Pus în evidență de formația 
sondorilor - Savurează cu 

poftă torturile; 8) Devalorizați la 
bursa speranțelor - Implicată în 
manevre de culise; 9) 
Preparate din plante pentru 
gătit - Degenerat dintr-o viță 
nobilă; 10) Piedestalul meritat 
al succesului.

VERTICAL: 1) Definirea 
unui cuvânt introductiv; 2) 
Intrare în funcție cu toate 
prerogativele; 3) Zăpada 
imaculată a mieilor - Minim de 
civilizație pe coclauri; 4) 
Aproape lipsită de orice interes 
- Ventilatoare pentru aer 
condiționat; 5) Trage cu dinții de 
coroană - Număr de

pantomimă bisat la nesfârșit; 
6) Fibră de cristal din recuzita 
hibernală - Vremuri obișnuite 
la ceasul zăpezilor; 7) 
Exponent al unor înmânări - 
Particulă cu fumuri nobiliare; 
8) Vedete la o competiție de 
masă - A trece dincolo de 
orizontul atenției; 9) Cercuri 
itinerante de turism - 
Autentifică acte în numele 
societății; 10) Producție cu 
subiect fantastic.

Vasiie MOLODEȚ

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

1) TREMURĂTOR; 2) 
RAMA - OBADA; 3) APE - 
ACATAT; 4) DĂRÂMAT - IA; 
5) UNIRI - UM - C; 6) C-TA - 
STĂRI; 7) AD - ȚĂCĂNIT; 8) 
TUBURI - ECO; 9) OCARA - 
ȘTIR; 10) RASARITENI.

k. Selecție texte, Dumitru HURUBĂ
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CERERE DE OFERTA
Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul 

în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
ANUNȚĂr

Organizarea concursului de selecție a 
administratorului la Direcția județeană a drumurilor 
RA Deva, cu sediul în municipiul Deva, str. Dragoș 
Vodă, bl. 28, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/ 1999, a 
Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 364/ 1999 și Hotărârea 
Consiliului județean Hunedoara nr. 46/ 22.06.1999.

Documentația de concurs poate fi consultată la 
sediul regiei în zilele lucrătoare, între orele 9,00 - 
12,00, iar cererea de ofertă completă la sediul 
Consiliului județean Hunedoara prin comisia de 
selecție.

Ofertele se depun în plic sigilat până la data de 
13 august, ora 13,00, la registratura Consiliului 
județean, cu mențiunea “ pentru Comisia de 
selecția administratorilor la Direcția județeană a 
drumurilor - RA Deva”.

Evaluarea ofertelor, inclusiv pe bază de interviu, 
va avea loc în data de 18.08.1999, ora 10,00, la sediul 
Consiliului județean Hunedoara - Deva.

Instituțiile selectate pentru testarea aptitudinilor 
legate de procesul decizional și cunoștințe în 
domeniul relațiilor economice internaționale sunt 
Centrul Național de Formare Continuă pentru 
Administrație Publică Locală împreună cu Asociația 
Națională Patronală și Profesională de Gospodărire 
Comunală și Locativă București.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 
054/ 212358 (Consiliul județean Hunedoara) și 054/ 
212625, 219227, 225089 (Direcția județeană a 
drumurilor - RA Deva)

X___________________ .

Universitatea "Spiro Haret” Blaj
organizează CONCURS DE ADMITERE pentru 

Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori-Desen în data 
de 21 iulie 1999 și pentru Institutori-Educație fizică în 22 
iulie 1999.

Informații suplimentare la secretariatul Universității din 
Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26, telefon 058/711231

In atenția persoanelor 
disponibîlizate!

CAMA STAR COMPANY SRL, In cadrul Programului 
de Redistribuire a Torței de Muncă, organizează 
începând cu data de 12.07.1999 cursuri GRATUITt de 
Inițiere și orientare In organizarea și derularea 
propriei afaceri. Informații suplimentare și înscrieri 
la sediul societății din strada Mihai Cminescu, nr. 2 
(sediul Tundației pentru Tineret) sau la telefoanele 
230717 și 218111, zilnic Intre orele 10,00 -16,00.

în atenția cumpărătorilor
Conducerea Pieței centrale din Deva anunță 

cumpărătorii că pepenii verzi și galbeni se vor 
comercializa în piața Mihai Viteazu, ce se află lângă 
Direcția Silvică, în apropierea pieței centrale.

JC FORICO1M JA DEVA
cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 28 

ANGAJEAZĂ

- personal tehnic (ingineri, subingineri, 
maiștri) în specialitatea drumuri și poduri 
pentru zona Baru Mare și Godeanu

- conducători lucrări - 2 posturi.
Condiții de vechime - 5 ani în specialitate.
Relații suplimentare la telefon 220763 - birou 

personal.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 

Hunedoara - Deva
Informează populația județului Hunedoara că 

începând cu data de 1.07.1999 asistența medicală 
primară se desfășoară în regim de medic de familie.

Rugăm populația care nu s-a înscris la medicul de 
familie să se adreseze medicilor pe care îi doresc 
pentru înscriere. Listele cu medicii care mai au 
posibilitatea de înscriere a pacienților se află afișate 
la sediile dispensarelor și spitalelor din județ.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 

Hunedoara - Deva

Medicii absolvenți ai rezidențiatului cu specialitatea 
MEDIC DE FAMILIE și medicii de medicină generală 
care au promovat trunchiul comun, sunt rugați să se 
adreseze CJAS, personal sau la telefon, între orele 9- 
12, pentru acreditare și obținerea unui loc de muncă.

SC
incoserv
PREST SRL

Deva, str. Sântuhalm, nr. I
Execută lucrări de 

contorizare apă rece, apă 
caldă și termoficare la:

7 instituții (școli, 
grădinițe, cămine, 
cantine, spitale etc)

7 spații comerciale 
(magazine, bănci, sedii de 
firme, restaurante, 
baruri etc)

7 blocuri de 
locuințe și scări ale 
acestora.

PREȚUL Șl 
CALITATEA VOR 

RĂSPLĂTI 

ALEGEREA 
DUMNEAVOASTRĂ.

Tel-fax: 235909,221113, 
Mobil 092-371727.

UNIVERSITATEA DE VEST 
“VASILE GOLDIȘ” ARAD 

organizează în data de 24 iulie 1999 
CONCURS DE ADMITERE la următoarele facultăți, 

colegii și școli postliceale:
Facultatea de Drept (acreditată definitiv), tel. 057 280411, 
Facultatea de marketing (acreditată definitiv), 
tel. 057 230416,
Facultatea de Medicină Generală, tel. 057 256391, int. 25, 
Facultatea de Stomatologie, tel. 057 256391, int. 22, 
Facultatea de Științe Umanist - Creștine, tel. 057 282234, 
Facultatea de Științe Politice, tel. 057 280433, 
Facultatea de Educație Fizică și Sport, tel. 057 254108, 
Colegiul Universitar Pedagogic, tel. 057 243777, 
Colegiul Universitar de Tehnică Dentară, 
tel. 057 256391, int; 22,
Colegiul Universitar de Nursing, tel. 057 256391, int. 22, 
Școala Postliceală cu specializările: Asistent farmacie și•

fitoterapie, Agent comercial, Agent social, Agent și ghid de turism, 
Contabilitate și informatică, Relații publice și secretariat, Agent vamal.

luate Facultățile si Colegiile Universitare sânt autorizate prin HG nr. 
297/1997.

Absolvenții de liceu din promoțiile 1998fi 1999, care au obținut o 
medie peste 8 la examentul de bacalaureat, suntadmifi din oficiu.

La Școala Postliceală se pot Înscrie și absolvenții de liceu fără 
diplomă de bacalaureat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 9-16, la 
Centrul de Informare din Arad, b-dul Revoluției, nr. 85, tel. 057 
280433, sau in Campusul Universitar, str. Feleacului, nr. !, tel. 057 
256391, int. 18.

SC DACIA SERVICE SA Deva
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, la Consiliul local 

Hărău, prin executor judecătoresc, în data de 
12.07.1999, la ora 12.00, următoarele:

- Dacia 1304 21. HD 1833
- Dacia 1310 TLX 4 HD 4141

H S.C. DECE1JAL S.A.
cu sediul în Deva, Piața Unirii nr. 8

■ f

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data 

de 26 iulie 1999, ora 10,00, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării Statutului, 
referitor la administrarea societății;

2. începerea procedurii de selecție a adminis
tratorilor, respectiv

- constituirea comisiei de selecție a adminis
tratorilor

- aprobarea remunerării lunare a membrilor 
comisiei de selecție;
3. Diverse.
în cazul în care prima adunare generală nu va fi 

statutară, se va întruni o a doua adunare a doua zi, 
la aceeași oră și în același loc. y

Fundația Muncii
Filiala județului Hunedoara cu contribuție de 50%, 

organizează 
curs de operatori contabili pe calculator 

în perioada 12.07-30.09.1999.
Informații suplimentare la telefon 216138, lunrvineri între 

orețe 9-12.

De curând s-a redeschis, complet renovat, 
magazinul ABC al SC Quadra SRL Deva (avându-1 ca 
patron pe dl Ilie Arșanu). Magazinul este situat în 
Deva la intersecția străzilor M. Eminescu cu 
Spitalului. Cei- interesați găsesc aici produse alimen
tare, băuturi răcoritoare și alcoolice, cosmetice, 
detergenți și alte produse necesare consumatorilor, 
servirea fiind asigurată de personal calificat.

De menționat este faptul că toate produsele se 
vând la prețuri de en gros. (N.T.)

BISERICA 
CREȘTINĂ 
BAPTISTĂ 
BETEL" DIN 
SIMERIA

str. A. Mureșanu, nr. 15 
kă invită cu drag 

ia inaugurarea nou
lui locaș de închină
ciune care va avea 
loc duminică, 11 iulie 
1999, ora 10.00.

Organizarea CONCURSULUI DE SE
LECȚIE A ADMINISTRATORULUI LA RE
GIA AUTONOMĂ A APEI VALEA JIULUI, 
cu sediul în municipiul Petroșani, str. Cuza 
Vodă, nr. 23, în conformitate cu preve
derile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 49/1999, a Normelor metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului Româ
niei nr. 364/ 1999 și Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 46/ 22.06.1999.

Documentația de concurs poate fi con
sultată la sediul regiei în zilele lucrătoare, 
între orele 9,00 și 12,00, iar cererea de 
ofertă completă la sediul Consiliului Jude
țean Hunedoara prin comisia de selecție.

Ofertele se depun în plic sigilat până la 
data de 13.08.1999,0 a 13,00, la registratura 
Consiliului Județean, cu mențiunea “Pen-

CERERE 1)E OFERTA
Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, 

str. 1 Decembrie, nr. 35
ANUNȚĂ

tru Comisia de selecție a administratorilor 
Ia Regia Autonomă a Apei Valea Jiului”.

Evaluarea ofertelor, inclusiv pe bază de 
interviu, va avea loc în data de 18.08.1999, 
ora 10,00, la sediul Consiliului Județean 
Hunedoara - Deva.

Instituțiile selectate pentru testarea 
aptitudinilor legate de procesul decizional 
și cunoștințele în domeniul relațiilor eco
nomice internaționale sunt Centrul Națio
nal de Formare Continuă pentru Adminis
trație Publică Locală împreună cu Asociația 
Națională Patronală și Profesională de Gos
podărire Comunală și Locativă - București.

Relații suplimentare se pot obține la 
telefoanele 054/212358, ConsiliulJudețean 
Hunedoara, 054/ 543144, 543291, Regia 
Autonomă a Apei Valea Jiului



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

Cumpăr celulare GSM 
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin Tel 094/ 
859958. (3338)__________

• Vând țiglă veche și sobă
• Vând urgent teren 

“Feredee” pentru casă de 
vacanță, 300 mp, proiect, 
apă, curent, toată lemnăria. 
Bobîlna, nr. 91, tel. 094/ 
829486(8070)

• Vând teren intravilan, în 
satul Ruși (pomi fructiferi), 
preț negociabil. Tel. 717482. 
(2817)

• Vând apartament ultra
central, 2 camere, decoman
date, Simeria. Preț informativ 
80 milioane lei. Tel. 261193.

de teracotă, sat Nojag, 101. 
(8067)__________________

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

• Termosanitara Hune
doara, str. Dorobanților 12, 
vinde la cele mai avan
tajoase prețuri centrale 
termice, radiatoare Dunafer 
și Stelrad, tub Henko și 
fitinguri, apometre. Infor
mații tel. 092/701072 (3050)

OFERTE DE
servicii

• Angajăm bucătar pentru 
punct de lucru în Simeria, 
barman ospătar, bucătar, 
pentru Deva. Informații latei. 
092/341452, 054/226388. 
(8064)

• Caut firmă de con- 
strucții pentru amenajare 
magazine în Deva și Hu
nedoara. Relații la telefon 
054/717480 ’sau 094/ 

579061 (OP)
• Expert contabil țin evi

dență contabilă pe calcula
tor. F?fima lună gratuit. Tel. 
092/748580,620122 (3203)

• Lacrimi și flori pe mor
mântul celui care a fost

DINIȘ REMUS

din Lunca, la un an de la 
deces, din partea soției Ana, 
copiilor Petrică și Lenuța, 
nurorii Ana, nepoatelor 
Diana și Andrada. Te vom 
plânge cât vom trăi. (3217)

(8063)
• Vând urgent garsonieră, 

Deva, Bejan, bl. Z1, ap. 39, 
între orele 9-19. (3215)

• Vând două case, infor
mații Ilia, la tel. 288, zilnic 
între orele 20-22. (8069)

• Vând apartament 3
camere, decomandate, 
Simeria, 80 milioane lei. Tel. 
261809. (8005)__________

• Vând magazin ABC cu 
toate dotările. Tel. 623244, 
092/843451.(8062)

• Vând spațiu de pro
ducție și comerț, 300 mp, 
Deva, bd. Decebal, bl. P, 
parter, tel. 094/515460, 
094/661254.(3202)

• Vând casă, gaz metan, 
Qrăștie, str. 1 Mai, nr. 11. 
Informații tel. 241062 (3077)

• Vând convenabil casă, 
locuibilă, Leșnic, grădină, 
anexe, pivniță, garaj, trifazic, 
apă. Tel. 219088 (3218)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, îmbu
nătățiri, Micro 15, tel. 216135 
(8080)

• Vând casă, curte, gră
dină, comuna Băița, sat. 
Săliște, nr. 132. (8079)

• Vând Dacia 1300, fabri
cație 1979. Informații zilnic, 
tel.’215436, Deva. (8055)

• Vând Saviem, stare 
bună, preț convenabil. Tel. 
092/885774 sau 777713. 
(3208)

• Vând tractorel chine
zesc, 15 CP, cu plug, aproa
pe nou. Preț 20.000.000, 
negociabil. Tel. 058/752642, 
după ora 19. (8071)

• Vând tractoare cu cabină 
DT 445 și U 445, Orăștie, 
Cojocarilor, nr. 10 A. (3080)

• Vând tractor 550, cu 
cabină, stare bună, preț 
avantajos, Căstău, nr. 15. 
(3081)

•Vând Golf II Diesel, 1985, 
înmatriculat, persoană fizică, 
tel. 092/846722 (1996)

• Firmă particulară de
păsări situată în Mintia, 
zona Casa Agronomului, 
vinde zilnic pui vii, orele 7- 
15. Tel. 233484._________

• Vând calculatoare se
cond hand și imprimante la
ser. 226644, 092 356277, 
092724435. (3886)

• Vând chioșc în piața
Hunedoara. Tel. 092/405005, 
624390.________________

• Vând cocoși vii, pentru 
tăiat, circa 2kg/bucată și 
navete bere 20 și 24 sticle. 
Informații tel. 631194, 
Burjuc. (3346)

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, 
ghips, carton, tâmplărie PVC, 
vată minerală, toate din im
port, la Termoprofil Orăștie. 
Tel. 092/740048 (3076)

• Vând ouă de prepeliță 
(medicament) cu instruc
țiuni. Tel. 057/289966, 057/ 
248064(4247)

• Vindem chioșc me
talic, vizibil lângă Cantina 
“Siderurgica” Hunedoara. 
Informații tel. 211275.

• S.C. INFOMIN SA
Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37/A, tel. 213915, 
214718, vinde cu numai 
2.511.136 lei (inclusiv 
TVA) calculatoare 486 DX 
2/66, HDD 270-540 MB, 
monitor SVGA color, 
mouse. (8078)__________

• Vând calculator 586, preț 
negociabil, tel. 620231 (8077)

• Vând cruce mozaic, 
mare, trifoi, 700 000 lei, 
șemineu marmură, deosebit, 
500 DM. Tel. 217075 (3210)

• Vând vioară 3/4, veche, 
30 ani, 2.000.000 lei, nego
ciabil. Informații Livadia, str. 
Prundului, nr. 137, Murgoi 
Viorel, seara. (8081)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră cu 
apartament 2 camere, plus 
diferență. Tel. 620177, după 
ora 17. (3214)

• Se împlinesc 6 luni de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul și scumpul 
nostru soț și tată

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, Deva, bd. De
cebal, bl. 23, 100 DM, tel. 
262911, după ora 16. (3327)

• închiriem spațiu uscă- 
torie pentru birou, firmă sau 
cabinet medical, la parterul 
blocului D 1, sc. A, str. 22 
Decembrie (centrul de 
sânge). Tel. 225032. (3222)

ROMAN ANDRICA
din Cărmăzănești - Gura- 
sada. Nu te vom uita nici
odată, soția și fiica. Slujba și 
parastasul duminică 11.07. 
1999, în satul Cărmăzănești. 
(8051)

Cursuri de limba 
engleză!

CU PROFETORI
AMERICANI

12-17 iulie 
la 9.30, reluat la 17.30 
trei nivele - începători, 

mediu, avansați 
vârsta - peste 10 ani 

la Biserica Baptistă 
“Sfânta Treime”, str.

Kogălniceanu, 14 
Welcome - e 

gratuitl

Cafeaua apără 

organismul de 

radiații9
Oamenii de știință in

dieni au descoperit în 
urma unor teste făcute pe 
șoareci că banala cafea 
oferă protecție împotriva 
radiațiilor și ar putea avea 
aceJași efect și în cazul 
oamenilor, transmite AFP. 
în ceea ce privește utiliza
rea acestui procedeu pen
tru protecția organismului 
uman împotriva radiațiilor, 
expertul britanic Peter 
O’Neil, de la Centrul de 
Cercetări Medicale și a 
Radiațiilor din Oxfordshire, 
a precizat că ar fi necesare 
cantități uriașe de cofeină 
pentru ca oamenii să fie 
protejați astfel de radiații.

Prin oficii poștale 
din județul

* Hunedoara 
Anunțuri de 

mică 
publicitate la 

ziarul
“Cuvântul 

liber”
La oficiile poștale din ju

dețul nostru, cu excepția celor 
din raza O.T. Petroșani, se 
primesc, in zilele lucrătoare, 
anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul "Cuvântul liber". 
Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile ne
cesare în acest sens, agenții 
economia și persoanele fizice din 
orice localitate au posibilitatea 
să economisească timp și bani, 
totodată existând șansa reușitei 
în afaceri apelând ia serviciile ce 

le sunt oferite cât mai aproape 
de firma sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezen
ta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

SC MO0E PAlAKil CBISTIN*
CteW

ANGAJEAZĂ CONDUCĂTOR AUTO, vârsta 30- 
45 ani, studii medii, cunoscător al unei limbi de 
circulație Internațională (germană, engleză, 
Italiană), vechime minimum 5 ani, permis de 
conducere profesionist.

Informații strada A. Vlalcu, nr. 19.Orele 10-15

Universitatea "Spiru Haret”
Colegiul universitar pedagogic de institutori 

Blaj - specializare desen
- aprobat prin hotărâre de guvern 

Organizează concurs de admitere pentru formele 
Zi și FF în ziua de 21 iulie 1999.

Probele de concurs sunt:
- pentru absolvenții școlilor normale și pedagogice 

admiterea se face numai pe baza mediei examenului de 
bacalaureat.

- pentru ceilalți candidați media examenului de 
bacalaureat are pondere de 50% în media de admitere.

Informații suplimentare la Blaj, str. Dr. Vasile Suciu 
nr. 26, telefon 058/711231.

La Sucursala II din Deva a Băncii Agricole se plătesc 
dividendele cuvenite acționarilor la SIF Banat-Crișana

Foto: Traian MÂNU

Triere* Super
Loto

S. O7.1999
16-28-38-27-36-21

“Expres” bin
S. 07.1999

$-23-48-5-24-35

acum la prețul cel mai bun
MODEI. SPECIFICAȚII Capacitate de răcire 

BTU ora Kcal ora
Acoperire

AS07A1AE O unitate de interior 7000 1764 ( 37.5 45 ) m'
XQ07A1AE (.) unitate de interior încălzire 7000 1764 ( 37.5 45 ) ni*
AS09A1AE (.) unitate de interior 9000 2268 ( 50 62.5 In?
AQ09A1VE O unitate de interior încălzire 9000 2268 ( 50 62.5 ) n?
AQ12A1VE O unitate de interior încălzire 12 000 3 024 ( 62.5 75 ) n?
AQIKA1QE O unitate de interior încălzire 18 000 4 536 ( 100 125 )m’

AQT24A1QE O unitate de interior încălzire 24 000 6 048 025 150 )n?
AD18A1E2 Doua unitati de interior încălzire 2x9000 2x2268 (100 125 ) in*
AD24A1E2 Doua unitati de interior încălzire 2x12000 2x3024 (125 150 )n?

ASIIM260VE Trei unitati de interior încălzire 2x1764 i 3024 (137.5 I65)ni'

Mai bine cu noi Prin (ANA ELECTRONIC

Distribuitori autorizați: QUASAR, B-dul Decebal, bl. R, parter, Deva, Telefon: 0541 222 995
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Cert este că această poziție a 
reprezentat un lux costisitor la 
acel moment, instituția primăriei 
pierzând un contract de 
colaborare cu un investitor 
puternic, contract care ar mai 
fi îndulcit puțin austeritatea 
bugetului local.

Numeroasele confruntări 
pe tema SHELL, dintre 
primarul Devei, dl Mircia 
Muntean, și consilierii 
municipali loan Mircea Alexa, 
Traian Barbura, loan Bârsan, 
Gheorghe Bogdan, Martin 
Borbely, Ovidiu Jurca, 
Anghel Nistor, Gheorghe 
Nițescu, Gheorghe Resiga, 
loan Stănilă și Marius 
Vărgaș, au transformat 
polemica constructivă în 
dispută fără finalitate, de 
nenumărate ori calmul 
dialogului fiind spart de un 
război al nervilor, care a 
aruncat problema în sfera 
pozițiilor contraproductive 
de “care pe care”.

Un nou capitol al 
“afacerii" SHELL a demarat 
în luna decembrie 1998. La 
22.12.1998, din partea 
Comisiei locale pentru 
aplicarea Legii 18/1991 
pleacă o propunere de 
atribuire de teren agricol 
pentru șase revoluționari. 
Mergând pe filiera specifică, 
la 12.02.1999, Comisia 
județeană pentru aplicarea 
Legii nr. 18/1991 ă validat, la 
propunerea comisiei locale 
din Deva, atribuirea către 
trei dintre aceștia a câte 
1000 de mp, cu specificația 
expresă “din rezerva 
Comisiei locale". Ulterior se 
încheie procesele verbale 
de punere în posesie, fiind 
emise titlurile de proprietate 
pe numele celor trei 
revoluționari, dnii Panduru 
Carol, Pop Aurel și Man Iosif, 
care primesc 5225 mp de 
teren fiecare. La o 
săptămână de la emiterea 
titlurilor de proprietate, 
Primăria Deva înaintează la 
Judecătoria Deva o acțiune 
în anulare a celor trei titluri 

pe motivul că acel teren este 
pretabil la construirea de 
locuințe. în data de 
26.03.1999, la cererea 
Primăriei Deva, Judecătoria 
Deva pronunță sentința civilă 
de expedient, nr. 1138/1999, 
consfințind rezolvarea 
litigiului prin încheierea unei 
tranzacții între părți. Conform 
acesteia, cei trei 
revoluționari renunță la 
parcelele de teren obținute,

TI consilieri 
monicipali ii 

acuză pe 
primarul 
Devei de 

inSHEUvea 
legii

\_______ _ —__________ /
în schimbul unui teren în 
suprafață de 5838 mp, situat 
în zona Gării, intravilan. Ați 
ghicit, e chiar terenul pe 
care firma SHELL dorește să 
investească. Următorul pas a 
venit aproape de la sine, cei 
trei revoluționari vânzând 
3005 mp din terenul dobândit 
firmei SHELL. Luați prin 
surprindere, consilierii 
municipali s-au văzut în fața 
faptului împlinit. Firma Shell le 
bătea la ușă pentru 
obținerea aprobărilor de 
construcție.

Conferința de presă 
ținută joi, 9.07.a.c., la Deva, s- 
a vrut o contraofensivă 
mediatică a celor 11 consilieri 
locali față de situația creată. 
Lăsând impresia că prin 
criticile aduse modului de 
împroprietărire a
revoluționarilor nu se văd 
pompele de carburant ale lui 
SHELL, consilierii au expus 
punctul lor de vedere. Cei 11 
consideră că tranzacția prin 
care cei trei revoluționari au 
primit terenul din fața Gării 
este de două ori ilegală. în

primul rând nu putea fi 
efectuată de primar fără 
aprobarea Consiliului 
local, singurul îndreptățit 
de lege să administreze 
domeniul public și privat al 
municipalității. în al doilea 
rând, datorită faptului că 
2833 de mp din suprafața 
primită de revoluționari 
erau deja concesionați de 
către Consiliul local firmei 
Mc.Donald’s. Este 
promovat un recurs 
împotriva sentinței civile 
nr. 1138/26.03.1999, în 
vederea anulării
tranzacției și a titlurilor de 
proprietate. Consiliul local 
a sesizat și Corpul de 
Control al Primului Ministru 
în legătură cu aceste 
fapte. Același Consiliu 
local a completat, prin 
Hotărârea nr. 85/1999, 
motivele de recurs și a 
interzis instituției 
primarului de a elibera 
orice acte de avizare în 
legătură cu terenul aflat în 
litigiu, până la pronunțarea 
definitivă a unei hotărâri 
judecătorești. în memoriul 
lor trimis primului-ministru, 
cei 11 consilieri locali 
consideră afacerea
“pământ pentru
revoluționari” un lanț de 
ilegalități ce a Vizat, cu 
sprijinul permanent al 
primarului municipiului 
Deva, obținerea unor 
foloase necuvenite și 
nelegale pe seama 
proprietății publice de 
către cei trei revoluționari, 
între timp, la cererea 
acestora, procesul a fost 
strămutat la Timișoara.

Afacerea SHELL este 
încă departe de punctul 
final. Până la lăsarea 
cortinei suntem siguri că 
vom fi martori și pe mai 
departe ai “cursei 
înarmării”, ce-i are ca 
protagoniști pe primarul și 
consilierii municipali ai 
Devei. O legislatură grea, 
unde interesele partinice 
n-au reușit o armonizare 
optimă cu cele ale 
comunității...

(Urmare din pag. 1) FMI - un râu necesar
300 de milioane de ia Banca 
Mondială, 500 de milioane 
de la FMI, alte sume de la UE 
și din aite împrumuturi încât 
țara să-și refacă rezerva 
valutară din nou la peste 
două miliarde de dolari, de 
ia 813 milioane cât este în 
prezent, prin plățile 
efectuate, îmbunătățind 
astfel riscul de țară. Chiar și 
în acest caz, Emmanuel 
Zervoudakis a declarat că 
FMI nu are încă o poziție 
oficială în legătură cu

în Iugoslavia apele 
rămân tulburi

(Urmare din pag. 1)

sârbii se gândesc cum să 
scape de necazurile 
provocate de război, mai 
marii peste NATO fac 
bilanțuri și nu găsesc 
explicații edificatoare în 
privința erorilor săvârșite și 
țintelor false puse de 
iugoslavi, păcălindu-i în 
special cu machetele de 
tancuri din lemn.

în același timp însă, 
fabricanții de armament 
sofisticat n-au avut decât 
de câștigat. Dacă imediat 
după încetarea războiului 
lucrurile ar fi început să 
reintre pe un făgaș spre 
normalizare, s-ar fi putut 
spune că situația tinde 
spre liniște și înțelegere, 
conflictele interetnice 
putând să fie stinse. 
Departe însă de a se 
întâmpla așa, în zona 
Kosovo situația se menține 
explozivă, având loc o 
mulțime de fapte ce denotă 
că nici pe departe spiritul 
de toleranță între albanezi 
și sârbi n-a fost reînvățat, 
actele de răzbunare având 
uneori și urmări tragice.

încercările de a face 
însă o nouă reîmpărțire a 
zonei nu se bucură, 
deocamdată, de nici un fel 

împrumutul contractat de 
România cu Credit Suisse First 
Boston, dar că făptui în sine 
este unul pozitiv.

Pe de aită parte, ministrul 
Transporturilor, Traian 
Băsescu, declara deunăzi că 
,, România se apropie de 
situația în care ar putea să nu 
mai aibă nevoie de bani de ia 
FMI, în prezent contribuția 
noastră la Fond fiind de 
aproape 500 de milioane de 
dolari, adică atât cu cât ne va 
împrumuta Fondul”. „Asta nu

de sprijin. Dincolo de 
unele manifestări ostile 
promovate de etnia 
albaneză față de prezența 
în regiune a forțelor armate 
rusești, se constată că 
KFOR pune mai hotărât 
piciorul în prag și nu-i mai 
lasă pe rebeli să-și facă de 
cap.

Departe de a se 
limpezi, apele în Iugoslavia 
rămân tot tulburi. Pe fondul 
nemulțumirilor legate de 
urmările catastrofale ale 
războiului, se înmulțesc 
manifestările de protest ale 
opoziției față de regimul lui 
Miloșevici, cerându-se 
demisia lui. Evident că 
acestea sunt susținute cu 
insistență și de către 
numeroși lideri occidentali, 
care condiționează orice 
ajutor pentru refacere de 
înlăturarea actualului 
președinte iugoslav. Dacă 
pe la noi nu mai prea 
construim, românii speră 
să găsească de lucru în 
Iugoslavia, dacă
bineînțeles cineva va fi 
dispus să acorde fondurile 
necesare pentru refacere. 
Este și acesta un fel de a 
pescui în ape tulburi, nu?’ 

înseamnă că nu ne este 
necesar acordul stand-by 
cu FMI", a mai spus Traian 
Băsescu.

Adică, în pofida 
atâtor condiții și amânări, 
a faptului că până acum 
FMI nu ne-a ajutat în nici 
un fel, impunându-ne 
condiții care, dimpotrivă, 
ne-au perturbat anumite 
activități, relațiile cu 
acest organism inter
național ne sunt 
necesare. Probabil.

Promovabi- 
Htatea la BAC

(Urmare din pag. 1)

bacalaureatul 3429 de 
absolvenți, deci în proporție de 
79,79 la sută. Incidente majore 
pe parcursul desfășurării 
examenului nu s-au înregistrat 
în cele 34 de licee hunedorene, 
cu excepția celor 2 candidați 
eliminați, ni s-a precizat de la 
Inspectoratul Școlar Județean.

Rezultatele obținute la 
bacalaureat stabilesc o 
ierarhie a liceelor, în fruntea 
căreia se situează cele cu 
promovabilitate de sută la 
sută: Colegiul Național 
“Decebal" Deva, “Aurel 
Vlaicu" și de Chimie din Orăștie 
și Școala Normală “Sabin 
Drăgoi" Deva. La polul opus 
se află liceele cu rezultate mai 
slabe la acest examen: 
“Grigore Moisil” și Energetic 
Deva, Grupul Școlar de 
Construcții Metalurgice 
Hunedoara și Economic 
Petroșani. Elevilor din aceste 
licee, celorlalți căzuți, ale căror 
rezultate nu se vor modifica 
după contestații,
neprezentaților le rămâne 
șansa următoarei sesiuni de 
bacalaureat. Lor le urăm 
succes la învățătură, iar pe cei 
care au trecut cu bine peste 
ămoțiile acestui examen îi 
felicităm și le spunem baftă la 
admiterea în facultăți.

De la Primăria municipiului Dei/a 

în atentia tuturor 
cetățenilor

9
După reînceperea acțiunii de dezinsecție, ca urmare 

a atacului excesiv al omidei păroase, părinții sunt rugați 
să supravegheze cu strictețe copiii.

Este interzis în continuare consumul fructelor verzi 
sau coapte (merișoare, vișine, cireșe, caise, 
corcodușe) până în data de 15 iulie a.c. Fructele 
constituie un pericol de intoxicare gravă, chiar otrăvire, 
deoarece substanța toxică FASTAC (folosită la 
dezinsecție) este activă în toată această perioadă.

ATENȚIE ÎN SPECIAL LA FLORILE DE TEII
Se recomandă ca în zonele afectate de omida 

păroasă, unde se efectuează lucrări de dezinsecție, să 
se evite anul acesta culegerea florilor de tei, a fructelor 
și a ciupercilor.

Cetățenii sunt avertizați că din data de 8 iulie au 
început stropirile cu insecticid în cartierele Dacia și 
Micro 15. în cartierul Gojdu se așteaptă efectul 
stropirilor efectuate până la această dată, după care 
se va trece la următoarele etape.

Se face apel încă o dată către toți cetățenii 
municipiului Deva să respecte echipele de intervenție, 
să elibereze parcările și zonele din spațiile infestate, 
să supravegheze copiii și animalele ce le au în grijă.

Sesizări și informații suplimentare se pot obține 
zilnic, de luni până vineri, între orele 7,30 - 10,00, la 
telefon 218665 (serviciul salubritate, zone verzi).

* A *

Administrația Generală a Piețelor din municipiul Deva 
informează cetățenii că lubenițele și pepenii galbeni se 
comercializează numai în Piața M. Viteazu. Măsura a 
fost adoptată pentru evitarea blocajului rutier și pentru 
menținerea curățeniei în Piața Centrală Deva.

Teatru! Dramatic 
“I.D.Sîrbu” 
Petroșani

-------------------------> 
Iii turneu 

jprin talicre
Pentru prima dată 

în activitatea sa, 
Teatrul Dramatic
“I.D.Sîrbu" din
Petroșani întreprinde 
în cursul acestei luni 
un turneu prin taberele 
școlare ale județului, 
cu spectacolul pentru 
copii “Cei mai buni 
câștigă” (în regia lui 
George Negraru).

Astfel, în 11 iulie, 
actorii petroșăneni se 
vor afla la Brădățel și 
Sîntămăria Orlea, iar 
îji 12 iulie la Costești 
și Lăpușnic. în 

aceleași localități, dar 
pentru alte serii ' de 
copii, spectacolele vor 
fi susținute în 22 și, 
respectiv, 23 iulie, 
dată după care teatrul 
se va afla în vacanță, 
după cum am aflat de 
la directorul teatrului, 
Dumitru Velea. (G.B.J
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GENERAL (PUG) AL
în temeiul reglementărilor art. 2 din HG 

nr. 525/1996 și a art. 2 din HG nr. 59/1999 
- “pentru modificarea art. 2 din HG nr. 525/ 
1996’’ - privitoare la elaborarea, 
actualizarea și aprobarea conform legii a 
acestor documentații până cel târziu la 
data de 1.12.1999. Primăria comunei 
Bunila a solicitat oferte de proiectare 
pentru realizarea documentației PUG

COMUNEI BUNILA | 
pentru cele cinci sate componente ale | 
comunei Bunila. Actualmente lucrarea 
este contractată cu SC DARCON SRL 
DEVA, reprezentată prin dl arh. loan 
Stancu și sunt demarate lucrările de 
reambulare în vederea întocmirii situației 
existente.

Sing. Dorin loan PESCARU
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I
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I 
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STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale poluanților 

gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat și în perioada 
28 iunie - 4 iulie '99 în limitele admise prevăzute 
de STAS-ul de calitate a aerului nr. 12574/ 87. 
Valorile maxime s-au înregistrat pe zona 
Hunedoara la datele de: 28 iunie ’99 pentru 
dioxidul de azot, în 29 iunie pentru amoniac, în 
data de 30 pentru fenoli și în 2 iulie a.c. pentru 
dioxidul de sulf.

Pulberile în suspensie au avut valori medii 
care s-au încadrat în limita admisă de 0,15 mg/ 
mc aer la toate punctele de control din județ. Și 
valorile maxime s-au încadrat în limita admisă, 
cu excepția valorii înregistrate pe zona 
Hunedoara la data de 30 iunie ’99.

Pulberile sedimentabile depășesc limita 
admisă de 17,0 gr/ mp/ lună doar pe zona 
Chișcădaga de 4,3 ori. Raportând valoarea 
obținută la perioada anterioară, rezultă o 
reducere cu 130,0 gr/mp/lună.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei 
gama absorbite se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de radioactivitate pentru toți 

^factorii de mediu analizați. Comparativ cu

valorile de atenție stabilite, de 200,0 Bq/ mp/ zi 
pentru depunerile atmosferice și de 10 Bq/ mc 
aer la aerosoli filtrați, în această perioadă s-au 
obținut valori medii de 0,51 Bq/ mp/ zi și, 
respectiv, 2,49 Bq/ mc aer.

în cursul lunii mai 1999, unitățile teritoriale 
ale RA Apele Române au verificat 45 de agenți 
economici privind modul de respectare a 
valorilor limită stabilite pentru indicatorii de 
calitate ai apelor uzate la punctele de evacuare 
în apele de suprafață.

Din cele 45 de unități analizate, 25 
evacuează ape corespunzător epurate, iar 20 
de unități evacuează ape necorespunzător 
epurate, contribuind la alterarea proprietăților 
fizico-chimice și biologice ale apelor de 
suprafață.

Pentru unitățile care nu s-au putut încadra 
în valorile limită datorită unei tratări insuficiente 
a apelor uzate au fost aplicate penalități în 
valoare de 14,453 mii. lei din care 10,708 mii. lei 
unităților de extracție și preparare a cărbunelui 
și 3,745 mii. lei unităților din b.h. Mureș, din care 
menționăm SC Prestatorul SA Hațeg, SC Fares 
SA Orăștie, SC Coranda Certej și SC Hidro - 
Termo Trans SA Călan (Oraș Nou).
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