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Prin poziția sa 
dominantă, „reduta” 
de andezit a Devei a fost un 

loc apreciat de către 
comunitățile umane încă din 
timpurile străvechi, oferind 
condiții optime de observare 
și apărare. în decursul vremii 
s-au descoperit pe diversele 
terase ale înălțimii o serie de 
mărturii arheologice care 
probează că aceste meleaguri 
au fost locuite fără întrerupere 
încă din zorii istoriei, fiecare 
eră din trecut lăsându-și 
adânc imprimată pecetea 
vestigiilor.

Inventarele de obiecte 
scoase la lumina zilei din 
tainițele pământului în urma 
săpăturilor arheologice sunt 
acele semne ale unui alfabet 
redeșteptat din ațipirea 
mileniilor, care ne ajută să 
întrezărim zări de dincolo de 
amintire. Cele mai vechi urme 
de locuire în acest perimetru 
sunt datate din neolitic, 
constând din ceramică, unelte 
din os și lut ars.

în prima parte a mileniului 
al ll-lea î.Hr., la începutul epocii 
bronzului, triburi de păstori, 
purtători ai culturii Coțofeni, o 
populație de războinici prin 
excelență, își așază locuințele

fn Județul Hunedoara apele au produs

PAGUBE DE ZECI DE MILIARDE!
cele 
ale

îndoială 
în urma 
consemnat

Evenimentele 
mai dramatice 
săptămânii în județul 
Hunedoara le-au repre
zentat fără 
inundațiile, 
acestora s-a
și cel mai tragic mo
ment din zonă după 
catastrofa de la Certej. 
La barajul de la Gura 
Apei timp de patru zile 
s-a lucrat aproape fără 
întrerupere 
cuarea
pământului, a lemnelor 
și bolovanilor sub care

la eva- 
molozului,

și-au găsit sfârșitul 
tragic 13 vieți ome
nești. După zeci de ore 
de muncă oamenii de la 
Hidroconstrucția 
Mare au 
scoată la 
trupurile 
aflate 
Este 
ciugă 
Lupu 
Lucica, 
sile, Mutuzac Daniela, 
Toth Eszter, Rusu 
Dumitru și Murgoci 
Alecu.

Dincolo de pierderile 
vieți omenești apele
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Deva
vârstele

cetătii cu
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plete de 
foc (II)

Județul 
Hunedoara

Rîu- 
reușit să 

iveală toate 
neînsuflețite 
dărâmături. 

Hălă- 
Petru, 
Șolea 

Va-

sub 
vorba de 

Robert 
Ionel,

Boulean

de 
dezlănțuite au provocat 
mari stricăciuni. Mun
ca de o viață a zeci de 
familii ■ a fost ză
dărnicită în câteva ore. 
După retragerea viitu
rilor oamenii s-au întors 
la casele lor pentru a-și 
reîncepe viața. Pe mo
ment un bilanț exact alI 
pagubelor este greu de 
făcut. Comisiile locale 
împreună cu experți de 
la drumuri, ape, păduri, 
precum și din alte

specialități au început 
să facă primele esti
mări privind daunele 
provocate. Dacă inun
dațiile din primăvară 
au produs în județ 
distrugeri de peste 20 
de miliarde de lei, 
acum volumul acestora 
se ridică la valori greu 
de calculat.

Ieri, la Prefectura 
județului Hunedoara s- 
au întâlnit o parte

Este lăudabilă inițiativa 
Oficiului județean de 
consultanță agricolă, a 
Direcției generale pentru 
agricultură și industrie 
alimentară a județului 
Hunedoara și Stațiunii de 
cercetare și dezvoltare

r
“CONSULTANTA 

AGRICOLĂ”

CORNEL POENAR
(Continuare în pag. 8)
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Schimbare de macaz Jdhelarl

pomicolă Geoagiu de a edita 
periodic o publicație - numită 
“Consultanța agricolă" - ce 
vine în sprijinul producătorilor 
agricoli. Din primul număr se 
detașează articolele refe
ritoare la locul și rolul OJCA, 
la simpozionul național “Ziua 
verde a cartofului", verifi
carea combinelor, creșterea 
și îngrășarea porcilor, 
refacerea producției 
pajiștilor degradate și altele. 
Tiparul este executat la 
Tipografia “Cuvântul liber" 
Deva.

Difuzarea publicației se 
face gratuit prin Centrele de 
consultanță agricolă locale. 
(NT) J

r
B WEST BANK

pe acest deal. între popoarele 
lumii la acea vreme se năștea 
prima dinastie a Regatului 
vechiului Babilon, iar în Egipt 
domneau ca „fii ai soarelui” 
faraonii Regatului mijlociu.

Dar rolul preponderent al 
spectrului ilustrativ în ceea ce 
privește epoca bronzului la 
Deva îl deține materialul 
caracteristic culturii 
Wietenberg - arme și obiecte 
de podoabă din cupru, ceea 
ce atestă existența în această 
regiune a unei activități legate 
de extragerea și prelucrarea 
aramei. în estul continentului 
european se cristalizează cele 
două mari seminții indo- 
europene: ilirii și tracii, iar 
câteva sute de ani mai târziu 
va înflori civilizația miceniană.

în cronologia amprentelor 
unui trecut străvechi, care 
marchează măgura vulcanică 
a Devei, urmează epoca 
fierului cu întindere până în 
perioada de cristalizare și 
formare a statului geto-dac: 
bogatul depozit de obiecte din 
bronz descoperit aici (brățări, 
coliere, pandantiv, topoare de 
luptă, săbii, cuțite, secere). 
Omenirea va fi între timp 
marcată de „veacul de aur" al 
Regatului Israel, prin domnia lui 
Solomon, înflorirea statului 
spartan, regența Semiramidei, 
marea colonizare greacă, 
întemeierea Romei antice, 
domnia lui Nabucodonosor și 
construcția ziguratului 
Entemenaki - legendarul turn 
Babei, campania lui Darius 
împotriva sciților 
dunăreni, nașterea 
univers elenistic 
Alexandru cel Mare.

La cumpăna dintre lumea 
veche, păgână, și cea nouă, 
era creștină, Dealul Cetății se 
înscrie în salba așezărilor 
dacice de înălțime, de tipul 
celor din munții Orăștiei. 
Prezența strămoșilor noștri

nord- 
noului 

sub

Dorin PETRESC
(Continuare în pag. 8)

u câteva zile în 
urmă arătam într- 

un comentariu că pe mulți 
lideri și diplomați 
occidentali i-a apucat 
subit o dragoste neexpli
cabilă față de zona 
Balcanilor, ■ vizitele 
acestora, inclusiv în țara 
noastră, ținându-se lanț. 
Dar ei vin și pleacă, iar noi 
rămânem cu sărăcia și 
grijile noastre.

După Albreicht, Solana, 
Fischer și alți înalți 
demnitari, iată că joi a fost 
prezent la București și 
generalul Wesley Clark, 
comandantul suprem al 
forțelor NATO din Europa, 
care s-a întâlnit cu 
președintele Constan
tinescu, premierul Radu 
Vasile și cu ministrul 
apărării Babiuc. Dacă și el 
a venit tot pentru a ne 
adresa felicitări pentru 
frumoasa comportare ce 
am avut-o față de războiul 
dus de NATO împotriva 
Iugoslaviei, acordându-le 
drept de survol nelimitat și

acceptând embargoul 
cerut de forțele aliate, 
atunci este limpede ce 
“recompense” ni se 
acordă pentru faptul că ne
am făcut bine temele și am 
răspuns corect la toate 
solicitările, adoptând o

Felicitările nu 
tin de foame 
9

atitudine ca și un adevărat 
membru al NATO, poate 
chiar mai cooperantă. Este 
posibil însă, intuim, să fi 
venit să ne mai liniștească 
puțin din avântul nostru de 
a intra mai rapid în NATO și 
în UE, sau poate să ne mai 
solicite niște sacrificii 
privind reforma în armată 
și dotarea acesteia după 
standarde, sporind bugetul 
militar, așa cum le-a cerut 
recent și ungurilor.

Dar până ce lucrurile se 
clarifică, să vedem ce se 
mai întâmplă pe ia noi. 
Constatând cu surprindere 
că în urma acestor vizite și

convorbiri, noi tot cu 
promisiuni și cu pier
derile rămânem, pre
ședintele Constantinescu 
și premierul și-au ieșit din 
răbdări și au început să-și 
arate neliniștile în 
legătură cu poziția de 
indiferență pe care o 
afișează UE și NATO față 
de loialitate și de 
susținere a acțiunilor și 
intereselor acestora în 
Balcani.

Dincolo de niște 
mulțumiri palide, datorită 
pagubelor suferite din 
cauza embargoului și 
bombardării podurilor de 
peste Dunăre, ne 
așteptam să primim niște 
compensații și oferte 
serioase de participare la 
refacerea distrugerilor 
cauzate de bombarda
mentele asupra Iugos
laviei. Până ce nu se 
întâlnesc însă niște

D.entru 
eclipsa

De azi, în chioșcurile de vânzare 
a ziarului "Cuvântul liber" puteți 
gări ochelari pentru eclipsă.
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Bl. £ parter 

Telefon 234480 
Tax 234483 

ACORDĂ DOBÂNZI 
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X la 30 de zile - 
60% /an 

prin capitalizare - 80%/an 
X la 90 de zile - 

62% /an 
prin capitalizare - 78%/an w ................... —-...

Jandarmii sunt
la datorie

Nicoiae TfRCOB
(Continuare în pag. 8)

Pentru o corectă informare 
a opiniei publice, vă aducem la 
cunoștință acțiunile desfășurate 
de militarii din unitatea noastră, 
acțiuni prilejuite de calamitățile 
naturale care au lovit județul 
nostru începând cu 12 iulie 
1999.

Jandarmii hunedoreni s-au 
aflat la dispoziția 
Comandamentului județean de 
apărare împotriva dezastrelor și 
au executat următoarele 
misiuni:

- în data de 12.07.1999, o 
subunitate de intervenție 
formată din 2 ofițeri și 24 
jandarmi angajați pe bază de 
contract a intervenit la cererea 
primarului comunei Rău de Mori

și a evacuat 9 persoane izolate 
de apele dezlănțuite în casele 
lor;

- în zilele de 13-14 iulie 
1999, o subunitate de 
intervenție formată din 2 ofițeri 
și 24 de jandarmi angajați pe 
bază de contract a acționat în 
cooperare cu muncitori de la 
Energoconstrucția și o 
subunitate M.Ap.N la colonia 
muncitorească de la barajul 
Râu Mare - Retezat pentru 
căutarea victimelor calamității, 
evacuarea bunurilor și

Comandamentul de 
Jandarmi Județean 

Hunedoara
(Continuare în pag. 8)

BANCA TRANSILVANIA
Facilități la 

decontările în valută 
Pentru a veni în sprijinul clienților 

ce derulează operațiuni 
Banca Transilvania 
comisionul SWIFT
transmiterea de ordine 

acreditive, scrisori de garanție, amendamente, 
investigații, pe teritoriul României. Reducerea 
este de 50% în cazul în care sumele sunt mai mici 
de 2000. USD și de 33% pentru sumele ce 
depășesc această valoare.

Totodată, pentru plățile" în valută între clienții 
Băncii Transilvania nu se percep comisioane, iar 
încasările în favoarea clienților băncii, inclusiv 
viramentele 
franco.

Sistemul 
băncii la 
ridicată.

în
a

de

valută, 
redus 

pentru 
plată,

intre conturile aceluiași titular, sunt

informatic performant și apartenența 
SWIFT asigură o operativitate

Așa cum îi este specificul 
activității, în perioada verii, când 
sectorul de termoficare are 
pauză, SC “Apaterm" SA Deva 
efectuează reviziile și reparațiile 
sistemului pentru buna lui 
funcționare în sezonul rece.

- lată, stimate die direc
tor general Liviu Antal, a 
trecut anul de când coor
donați societatea “Apa
term” Deva, în noua formulă 
de organizare, trecută în 
subordinea Consiliului local 
Deva, de la Consiliul 
județean Hunedoara. Vă rog 
să ne prezentați o scurtă 
fișă a perioadei, cu accent

pe preocupările “la zi” ale 
societății.

- Aș vrea să spun că

La “Apaterm" 
Deva

rezultatele dovedesc viabilitatea 
noii structuri și coordonări a SC 
“Apaterm" SA Deva. Dacă în 
primul semestru 1998, mai exact 
spus la 15 iulie, firma avea un 
minus la cheltuielile de producție 
de peste patru miliarde de lei, în 
continuare și-a mobilizat toate 
forțele și a încheiat anyl cu un

profit de 800 de milioane de lei. 
La această dată suntem, din 
același punct de vedere, cam 
la zero, având în vedere 
activitatea redusă din timpul 
verii, însă există premise ca 
semestrul al ll-lea și întregul an 
1999 să-l încheiem cu profit.

- Unde sunt, die direc
tor general, concentrate 
forțele unității în această 
perioadă?

- La lucrările de revizii și 
reparații ale sistemului de

Convorbire realizată de 
Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă
17 iulie

TVR I
9.05 Povești de adormit 

copiii (s) 9.45 Stan și Bran și 
bomba (co. SUA 1944) 11.00 
întâlnirea de sâmbătă 13.30 
A doua alfabetizare 14.10 
Arca...Marinei 17.20 Star 
Trek (s, ep. 19) 18.20
Săptămâna sportivă 18.35 
Aproape perfect (s, ep. 19) 
19.00 Teleenciclopedia 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
Farmece (s, ep. 11) 21.20 
Vedete în concert 23.05 
Inițierea (dramă Franța/ 
Polonia 1991)

TVR 2
8.30 Jules Verne (do, ul

tima p.) 9.00 Magazin
pentru copil 10.30 Toate 
pânzele sus (s. pt. copii, 
ep. 1) 11.40 Pas cu pas
12.30 TVR Timișoara 14.00 
Trei familii (s, ep. 31) 14.45 
Refrenele verii 15.10 
Documente culturale, 
Sambista 16.00 Grecia (s, 
ep. 95) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 911) 20.00 Un tango 
sentimental 20.30 Teatru TV

yprezlntă: ,,Trupa pe

Duminică
18 iulie

TVR I
8.00 Ursulețul Winnie 

9.05 Klki Riki Miki (mag. pt. 
copii) 11.00 Viața satului
14.10 E șansa ta! (div.) 16.45 
Mistere și minuni (do, p. li)
17.30 Super Gol Show (cs)
18.15 Duminica sportivă
18.30 Aproape perfect (s,
ep. 20) 19.00 Mireasa
cerșetoare (s, ep. 2) 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Deșteptarea 
primăverii (dramă SUA ’94)
22.30 Vizitatorul (s, ep. 5)

TVR 2
8.00 Miracol 9.00 

Cronica Amafoniel (do)
9.30 Arca lui Noe 10.30
integrale; Johnny Halliday 
11.00 Trap: Derby-ul
României 11.15 TVR lași
13.30 Muzică ușoară 14.00 
Trei familii (s, ep. 32) 14.45 
Vacanța muzicală 15.00 
Mărturisirile escrocului 
Felix-Crull (s) 16.00 Grecia

\(s, ep. 96) 16,45 Santa Bar-

Luni 
19 iulie

TVR 1
12.05 

cerșetoare 
Ecclesiast

Mireasa 
(r) 13.00 
'99 13.30

Medicina pentru toți 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 
Tradiții 15.30 Ecoturlsm (r) 
16.00 Emisiune în limba
maghiară 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 17) 18.10 
Voie bună la TVR 19.10 Sun
set Beach (s, ep. 490) 20.00
Jurnal. Meteo. Sport 20.45 
Camera misterelor 21.00
Preotul și cârclumărița (s)
21.45 Teatru TV prezintă: 
„Inelul cu briliant” (ep. 2) 
22.50 Ordinea publică 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport 
■ TVR 2

12.00 Sensul tranziției
(r) 13.10 Căsuța din prerie
(s) 14.00 Conviețuiri 15.00 
Rebelul (s, ep. 95) 16.00 
Grecia (s, ep. 97) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 913)
17.30 Sighișoara 18.00 
Primul val (s, ep. 1) 19.00

^Oameni care au fost 19.30

butoaie”... 22.00 Pagini 
c I a s i ce___________________

ANTENA I
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Fir întins 13.15 Night
man (s, ep. 3) 14.10
Inspirația Caroline! (s, ep. 
40) 14.40 800 de leghe pe 
Amazon (f.a. SUA 1993) 
16.20 Pe cont propriu (s, 
ep. 41) 17.10 Buni prieteni
17.45 Fashion Club 18.00 
Leonela (s, ep. 85) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete 
și zâmbete (dlv.) 20.00 
Dorință pătimașă (thriller 
er. SUA 1994) 22.00
Observator 22.15 Pretender 
(s, ep. 59)

PRO TV
8.30 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 9.30 Lots și 
Clark (s, ep. 32) 10.30 Star 
bucătar 11.00 ProMotor
11.30 Audiență națională 
(talkshow) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Susan (s, ep. 19) 
13.35 Bebe (s, ep. 25) 14.00 
Alo, Generația PRO 15.15 
Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 37) 16.00 Lumea
filmului 16.30 Profashion 
(mag.) 17.30 Aripile pasiunii 

bara (s, ep. 912) 19.00 
Documentar istoric 20.00 Un 
secol de cinema: Dracula
22.15 Clepsidra cu imagini
22.30 Sportmania (mag.)
23.00 întoarcerea (dramă 
Franța/Canada/Germania 
1993, p. II)________________

ANTENA I
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Malibu (s, ep. 2) 12.15
Picați dip cer (co. SUA '89) 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Leonela (s, ep. 
86) 19.00 Observator 19.50 
Salutări....Vouă 20.05
Rămășițele gloriei (dramă 
SUA 1986) 23.45
Căprioarele (dramă Franța 
1968) 1.30 Ucigaș în serie 
(thriller SUA 1995)

PRO TV
8.00 Piticii din mușuroi 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry (d.a) 
9.00 Super Abracadabra 
11.00 Babylon 5 (s, ep. 9) 
12.00 Oamenii secolului 
(do) 13.00 Știrile PRO TV
13.30 Ministerul comediei
16.30 Benny Hill 17.00

Axis Mundi 22.30 Balanța 
(dramă România ’92)

Antena i
8.00 Cutia cu jucării 

10.50 Știri 11.00 Kelly (s)
11.30 A treia planetă de la 
Soare (s) 12.00 Tropical 
Heat (s) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 81)
16.10 Luz Marla (s, ep. 52) 
17.00 Știri 17.28 Leonela (s, 
ep. 87, 88) 19.00
Observator 20.03 Pericol 
iminent (s, ep. 39) 20.50 
Raven (s, ep. 16) 21.45 
Burlacul (s, ep. 24) 22.15 
Observator 22.48 influență 
nefastă (thriller SUA 1990)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Nixon: Demisia unui
președinte (d, p. I) 13.00 
Știrile PRO TV 14.30 Oglinda 
timpului (s, ep. 44) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 61)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30

(s, ep. 36) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 40) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Rețeaua (s, ep. 20) 21.0 
Expertul (s, ep. 20) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Ispita 
inocenței (f. Anglia 1984) 
23.40 Crime în stil 
englezesc (s, ep. 7)

AGASA
7.00-12.45 Filme șl 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Avarul (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,- 
rezumatul săptămânii)
21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 6) 22.10 Milady (s) 
23.00 Domnul Klein (thriller 
Franța 1976)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 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 Sport
Magazin 14.00 Jerry

Echipa mobilă 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 37) 18.30 
inimă de țigancă (s, ep. 41)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 46) 
21.00 Nlxon: Demisia unui 
președinte (dramă biogr. 
SUA 1995)

AGASA
7 00-10.00 Filme și 

seriale (reluări) 11.00 Arca 
lui Noe (s) 13.00 Maria (s)
13.45 Domnul Klein (r) 
16.00 Guadalupe (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Jackie Collins 20.00 
Poirot (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 7) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Adio, dar 
revlno (dramă Italia/ 
Germania/Franta)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copil 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

Aripile pasiunii (s, ep. 38)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 42) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Loteria (dramă SUA 
1996) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 60) 
23.00 Millennium (s, ep. 11)

AGASA
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Adio, dar revlno
(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. 8) 22.10 Mllady 
(s) 23.00 Viața unul cam
pion (f. biogr. Canada 1986)

PRIMA TV
7.00 Show-ul de noapte 

de la discoteca „Enigma” 
9.00 Dimineața pe plajă 
13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Trăiește vara cu 
Nadine 17.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 18.00 Știri 19.00 
Karaoke Show 20.00 Brook
lyn South (s) 21.00

Springer Show 14.30^ 
Călătorii în lumi paralele 
(s) 15.30 Dosarele Y 17.00 
Cinemagia 17.30 Apel de 
urgență 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Frasier (s) 
20.00 Crocodile Dundee 
(f.a. Australia 1986) 22.30 
Știri 23.00 Pirateria (f.a 
SUA 1990)

HB©
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s) 
11.00 Zborul spre casă (f. 
pt. copii SUA 1996) 12.45 
interviu pe scaunul elec
tric (co. SUA 1987) 14.30 
Fugarul (f.a SUA 1997)
16.15 Stargate (s) 16.45 
Formidabilii Baker Boys 
(f. SUA 1994) 18.45 Arest 
la domiciliu (f. SUA 1997)
20.30 Michael Collins
(dramă Anglia/SUA/irlanda 
1996) 22.45 Avocatul
diavolului (psihologic SUA 
1996)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “Ghici cine 

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

familie (s) 12.30 Povești^ 
de iubire 14.00 Duminica 
cu Prima 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 
Karaoke Show 20.00 
Comandantul de pluton (f. 
răzb. SUA ’87) 22.Ou Știri

HBG>
10.00 Un puști la 

curtea lui Alladin (f.a. SUA 
1998) 11.30 între prieteni 
(dramă SUA ’95) 13.15 
Aleasa inimii (co. 
romantică SUA ’92) 14.45 
Frankenstein (horror SUA 
1994) 16.45 Foamea (s)
17.15 Mai iute ca moartea 
(w. SUA ’95) 19.00
Trezirea lui Hornton (f.a. 
SUA 1997) 20.30 G. I. Jane 
(f.a. SUA 1997) 22.30 Dragi 
concetățeni (co. SUA 
1996) 0.15 Nu poți uita 
trecutul (dramă SUA 1996)

PRO TV - DEVA

08.00-09.00 “No com
ment" și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena

Dosarele Y 21.50 Real TV
22.10 Știri 22.30 Show-ul 
de noapte

HB©
10.00 Școala de Zom

bie (horror SUA 1998)
11.30 Cavalerii Mesei
Rotunde (f. romantic SUA 
’95) 13.45 Fata din vis (co. 
romantică SUA 1997)
15.30 Franklin (s) 16.00 
Mortal Kombat
Anihilarea (f.a. SUA 1997)
18.15 Teoria conspirației 
(thriller SUA 1997) 20.30 O 
vară neobișnuită (co. SUA 
1994) 22.30 Prizonieri în 
școală (f.a. SUA 1997) 0.15 
Re-Animator (horror SUA 
1985)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale 
____________________/

iiCBescc»
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O BERBEC
Mici neînțelegeri vă pot 

strica sfârșitul de 
săptămână. Noroc că vă 
stăpâniți și împăcați pe 
toată lumea. Duminică vă 
doriți liniște în familie și 
ține de doamnele Berbec 
realizarea ei. Vă preocupă 
din ce în ce mai mult 
distracția, dar nu e cazul să 
stațl mereu în baruri și să 
flirtați când aveți acasă un 
partener drăguț și deștept.

3 TAUR
Trăițl numai pentru 

Iubire, ’’orlți să demon
strați ceva nu se știe ce și 
cui. Cu răbdare șl amabili
tate față de partener sau 
cel care vrea să vă 
cucerească, duminică aveți 
succes. Compania cuiva vă 
place, luni. Așteptați ca 
relația să se aprofundeze 
șl celălalt să facă primul 
pas. Vă Indispun nemulțu
mirile ce vă scot din ritm la 
muncă.

O GEMENI
Dacă cereți sprijinul 

partenerei puteți conta pe 
el, căci vă aflați într-o bună 
colaborare. Duminică acor
dați mai mult timp ca de 
abicei iubirii și trăiți clipe 
încărcate de pasiune. Nu 
uitați florile! Luni trebuie să 
vă organizați astfel 
programul încât dv șl 
partenera să vă distrați. 
Important este să leșlți 
undeva. .

O RAC
Grație aptitudinilor 

personale dar și priete
nilor ați avansat în toate 
domeniile. Dacă nu 
așteptați să vă vină totul 
de-a gata, șirul succeselor 
va continua. Influența lui 
Marte vă face duminică să 
vă pierdeți ușor răbdarea, 
să luațl hotărâri negândite, 
greșite. Nu disperați dacă 
prietenii vă dezamăgesc, 
ați putea primi bani în 
compensație.

O LEU
Flirtați fără să doriți o 

continuare și pe unii îi 
supără. Vă apucați de mal 
multe lucruri șl nu 
terminați nimic. Duminică 
e o zi plăcută, veți fi 
energici, binâ-dispuși și 
activi. Doamnele își pot 
găsi un partener pe 
măsură. Vă interesează 
activitățile la care participă 
întreaga familie, luni. Veți 
întâlni oameni deschiși 
dialogului.

O FECIOARĂ
Fiți atenți căci riscați să 

puneți pe primul loc al 
priorităților hobby-ul în loc 
să luați decizii în probleme 
financiare. Deși sunteți 
dispuși la compromisuri, 
duminică, nu toate 
problemele vi se rezolvă. 
Aveți grijă la loviturile pe la 
spate și nu împrumutați 
bani. Luni e ziua faptelor 
chiar dacă vă simțiți 
obosiți. O voce lăuntrică vă 
îndeamnă la schimbare.

O BALANȚĂ
Aveți grijă de aparențe, 

partenerul ar putea fi 
gelos și pe bună 
dreptate. Atenție la 
discuții, dacă vreți o 
schimbare. Duminică 
sunteți optimiști în 
privința viitorului și 
trebuie să profitați de 
șanse. Luni începe cea 
mai frumoasă perioadă a 
anului, cu noroc în 
dragoste și discuții 
importante în privința 
viitorului.

O SCORPION
Sunteți predlspuși la 

Infecții în zona capului și 
e nevoie să apelați la 
serviciile farmaciei. Dumi
nică doamnele au mai 
multe responsabilități. Nu 
cereți baril împrumut, 
obțineți-l muncind fără să 
faceți din țânțar armăsar. 
Săptămâna începe promi
țător, la locul de muncă 
totul decurge după 
dorința dv. Apar schim
bări în bine șl în viața 
personală.

O SĂGETĂTOR
O zi capricioasă, prin 

autocontrol și toleranță 
reușiți să detensionațl 
situația. Femeile sunt 
pline de inițiative noi și 
elan. Faceți cu greu față 
realității. încercați să 
găsiți soluțiile cele mai 
comode și la îndemână, 
să depășiți inactivitatea 
ce vă domină. Luni, 
problemele căminului și 
profesionale se rezolvă 
ușor.

O CAPRICORN
Vă exprimați cu 

dificultate sentimentele, 
nimic nu vă reușește. 
Duminică aveți succes în 
hobby-urile dv. Profitați de 
poziția favorabilă a astrelor. 
Sunteți îngăduitori și 
toleranți în familie și cu 
rudele îndepărtate. Săptă
mâna ce începe ascunde 
aventuri de dragoste cu o 
persoană despre care până 
acum n-ați avut o părere 
prea bună.

O VĂRSĂTOR
Dacă cineva vă 

respinge prietenia, nu 
disperați, căci mai târziu 
vă va face curte. 
Duminică, doamnele se 
supără repede și Iartă 
ușor, sunt predispuse la 
scene de gelozie. Pentru 
a evita conflictele e 
nevoie de multă răbdare. 
Progrese pe toate 
planurile înregistrați prin 
talent, farmec și ajutorul 
prietenilor, dacă nu 
așteptați să vi se dea 
totul pe tavă.

Z PEȘTI
Sâmbătă e zi potrivită 

pentru încheierea de 
afaceri, dar țineți minte că 
,,verba volant, scripta 
manet”. Duminică sunteți 
nerăbdători și li speriați 
pe toți. Vă apucați de prea 
multe lucruri, dar nu ie 
terminați și puteți pierde 
parteneri de afaceri. Luni 
ați cumpăra tot ce vedeți. 
Vedeți să nu faceți o 
gaură prea mare în buget. .
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HUMEDOARA-centrti de tradiție în fotbalul 1
“/ I

juvenil românesc

Lotul echipei de juniori A

Palmares bogat al pepinierei tinerilor 
fotbaliști - - - - - - - ,-

De la înființarea sa, clubul hunedorean Corvinul a avut 
întotdeauna preocupare pentru susținerea dezvoltării 
fotbalului juvenil - ca o sursă puternică de Infuzie cu tineret 
a echipei “mari”. în anul 1974, în timp ce la conducerea 
combinatului era ing. Costache Trotuș și președinte al 
clubului N. Țiu, s-a produs o cotitură însemnată: Dumitru 
Pătrașcu a fost numit antrenor coordonator, iar fiul său, 
prof. Mircea Pătrașcu, Nic. Jurca, Oct. Cojocaru, prof. 
Carol Gal, I. Bucur au preluat grupe de copil. Și rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate: în 1978, după venirea Iul Mircea 
Lucescu1, a urmat prima Infuzie masivă de jucători în 
echipa mare - Nicșa, Petcu, Klein, Andone, Rednic, Mateuț, 
Gabor, Gălan, Albu. Sigur, promovările au continuat și după 
aceea, dar cu mai puțin curaj. în 1996, Gabriel Stan i-a 
folosit destul de repede pe frații M. șl D. Dăscălescu, pe 
dorea, Petroiesc, Cireș și Anița. Cu patru dintre el a și 
plecat la Astra, devenind jucători de bază. în ultima peri
oadă s-a remarcat în mod deosebit portarul Lobonț și a 
ajuns la Rapid și apoi în poarta naționalei! Acum este curtat 
de echipe de peste hotare la un preț de 5 mil. dolari. însă, 
îmbucurător este faptul că șl în acest an se mizează pe o 
nouă promovare a juniorilor în lotul Corvlnului. Sunt câțiva 
jucători foarte apreciați pentru calitățile lor, promițând 
mult: Pascal, Șchiau, Sălășan, Muth, Stârc, Ognean și nu în 
ultimul rând Bogdan Apostu se antrenează cu lotul 
Corvlnului. Alții - C. Olteanu, A. Andrei, C.Ferenț, S. Petcu, 
V. Cojocaru, R. Stamatie bat șl ei la poarta confirmării.

Echipa lui Mircea Pătrașcu a adăugat în acest an noi 
performanțe la palmaresul său: locul 3 pe țară la turneul 
final de la Năvodari (18-20 iunie), după ce s-a clasat pe 
primul loc în seria a IX-a a Campionatului de juniori în 
care a înscris 103 goluri și a primit doar 7I, precum și 
locul 1 la zonă, în care a învins pe toate trei echipele CSS 
Timișoara, CSM Reșița și ASA Tg Mureș.

Juniorii Corvinului mereu 
invitați peste hotare

Ca o recunoaștere a valorii juniorilor hunedoreni, din anul 
1991, tinerii elevi ai profesorului Mircea Pătrașcu, sunt invitați 
anual la un turneu ce se organizează în Franța, la Saint-Zaire 
(lângă Nantes). Cum s-a întâmplat? în acel an (1991) Federația 
Română de Fotbal, în urma rezultatelor frumoase obținute în 
campionatul juniorilor, a jocului tehnic, spectaculos și eficient, a 
desemnat echipa Corvinului de juniori la acest turneu tradițional 
la care participă în fiecare an 16 echipe de la unele dintre cele 
mai bune cluburi din Europa. Este vorba printre altele de cluburi 
din Olanda, Franța, Belgia, Danemarca, Norvegia, Germania, 
Cehia, Slovacia ș.a. La primul turneu tânăra echipă a Corvinului s- 
a clasat pe locul al doilea, după câteva partide foarte bine 
apreciate de specialiști și spectatori. Așa se face că francezii 
le-au adresat invitația hunedorenilor să participe în fiecare an la 
acest turneu devenit tradițional. întotdeauna hunedorenii s-au 
clasat între primele 5 locuri, meciurile susținute de ei fiind 
apreciate întotdeauna pentru disciplina tactică, frumusețea 
fotbalului etalat într-un spirit de adevărat fair-play.

Anul acesta un junior hunedorean, Bogdan Apostu, a 
participat la un turneu în Franța, cu echipa națională de juniori 
UEFA 2001 a României, în care Bogdan a fost golgeterul turne
ului, înscriind 10 goluri!

Tot în acest an, juniorii Corvinului au trebuit să onoreze o 
invitație a Primăriei din Szombathely, oraș înfrățit cu Hunedoara, 
pentru un turneu la care au participat echipe din Slovenia, 
Ungaria și România. Tinerii jucători hunedoreni au ocupat în final 
primul loc cu un golaveraj excelent, de 13-0! Jucătorul Cristian 
Muth a fost declarat cel mai tehnic jucător. Hunedorenii s-au 
întors acasă fericiți și cu Cupa turneului. Dumitru PATRAȘCU,

Corvinul
Portari:
Adrian PASCAL, compo

nent al lotului UEFA 2000
Remus STAMATIE,
Ciprian FERENȚ

Fundași:
Mircea ALIC
Ovidiu BOCOȘ
Râul MARINCĂU
Cosmin OLTEAN
Daniel ȘCHIAU
Cristian GHEORGHESC

Mijlocași:
Cristian MUTH 
Aurelian ANDREI 
Cristian SĂLĂȘAN 
Mircea MICU 
Silviu MATEICA 
Mihai DUBINCIUC

Atacanți:
Bogdan APOSTU 
Marcel STÂRC
Teodor OCNEAN

Antrenor:
prof. MIRCEA PĂTRAȘCU z

antrenor emerit, Cetățean de 
Onoare al Municipiului 
Hunedoara.

Apreciez foarte mult efortu
rile organizatorice, materiale și 
financiare ce le fac conducerea 
clubului, sponsorul fidel, S C. 
“Siderurgica”, părinții copiilor , 
care sprijină și înțeleg rostul im
portant al creșterii viitorilor fot
baliști ai Corvinului în propria 
pepinieră, din care s-au lansat cei 
mai mari fotbaliști hunedoreni, 
ce au ajuns să joace în repre
zentativa de fotbal a României, 
visul multor sportivi de perfor
manță. îndemn toți factorii de 
decizie, pe părinții copiilor să se 
lupte pentru susținerea acestui 
centru de formare a unor fotba
liști capabili să atace marea per
formanță. Continuăm cu aceeași 
dăruire, însuflețire și profesio
nalism, principii la care am 
aderat de la începutul activității 
noastre.

Declarații, aprecieri, interviuri
Ing. Liviu MAGHERU, președinte de onoare al F.C.Corvinul:

De mulți ani, unul dintre obiecfivele centrale ale activității 
joi balistice ce se află pe agenda conducerii clubului este menținerea 
la un standard ridicat a activității de la centrul de copii și juniori. Și 
în contextul greutăților existente în perioada tranziției, nu neglijăm 
munca de la renumitul nostru centru, având grijă să aibă create 
condițiile necesare de pregătire, antrenamente, deplasări. 
Manifestăm toată atenția față de antrenori și juniori, cărora, 
practic, nu le lipsește nimic pentru a se putea pregăti la nivelul 
actualelor cerințe. Facem eforturi deosebite pentru a stimula pe 
tinerii jucători și antrenori, sprijinind participarea la turnee și peste 
hotare. Ne bucură că apar mereu valori, că și în acest început de 
campionat câțiva juniori de mare perspectivă se pregătesc alături 
de Corvinul și ne așteptăm la o nouă infuzie la echipa mare, neflind 
nevoiți să umblăm după alți jucători (foarte scumpi), la diferite 
echipe. Noi ne punem mari speranțe în antrenorul V. Roșea și în 
tinerii pregătiți la Hunedoara.

Ing. Valeriu IACOB, președinte executiv: Din istoria F.C. 
Corvinul face parte integrantă recunoscuta școală fotbalistică a 
Hunedoarei, unde s-au zămislit numeroase talente, constituind 
"izvorul” care alimentează prima echipă a Corvinului cu fotbaliști 
de performanță, precum și alte echipe din țară. Să ne reamintim de 
regretatul Mișa Klein, care a fost “port-drapelul” unei generații de 
aur și alte valori ce au făcut parte din marea echipă a tricolorilor. 
De-a lungul timpului, Hunedoara a avut mulți “șlefuitori”de 
talente, dar trebuie să-l remarcăm pe cel mai apreciat și cunoscut 
profesionist, nea Mitică Pătrașcu, antrenorul de numele căruia se 
leagă rezultatele multor fotbaliști hunedoreni. Neobositul antrenor, 
deși ajuns la o vârstă venerabilă, se ocupă în continuare, cu același 
devotament, dăruire și profesionalism, de grupa copiilor născuți în 
1988! Apreciind cum se cuvine munca antrenorilor cu copiii și 

juniorii, dificilă, meticuloasă, care cere cunoștințe vaste pentru 
formarea nu numai a unor fotbaliști, dar și a unor oameni de 
\___ ________________________

caracter, cu mentalitate de învingător, am ferma convingere că in 
viitor acești “șlefuitori de talente” să fie mult mai bine stimulați 
material și f inanciar. Până acum, ei au trăit doar moral succesul 
răsunător al unor foști elevi de-ai lor! împreună cu ceilalți colegi 
din consiliul de administrație vom căuta soluții pentru a găsi forme 
legale și pentru stimularea antrenorilor care promovează jucători 
în fotbalul divizionar, care ajung să joace în echipe de pe prima 
scenă fotbalistică a țării, și pentru acei fotbaliști care sunt transferați 
la echipe peste hotare.

Victor ROȘCA, antrenor principal la Corvinul: Este bine 
cunoscut că Hunedoara este unul dintre centrele renumite din țară, 
de tradiție în fotbalul românesc, unde s-au format o seamă de 
talente bine apreciate în echipa reprezentativă a României, dar și 
în echipe de renume peste hotare. Mă bucură foarte mult că 
această tradiție se păstrează, chiar și în actuala conjunctură 
economică în care ne aflăm, conducerea clubului, sponsorul 
echipei cunoscând că singura șansă a echipelor cu posibilități 
financiare și materiale reduse este menținerea și păstrarea bunei 
tradiții de a-și crește tinerii fotbaliști, atât pentru propria echipă, 
cât și în scopul transferării lor la echipe valoroase, pentru f onduri 
bănești atât de necesare pentru dezvoltarea pepinierei de tineri 
fotbaliști. Exemplu elocvent, fericit, îl reprezintă transferul la Rapid 
al lui Lobonț, un portar de mare valoare.

In ce ne privește, în actualul campionat ne-am hotărât să luăm 
de la juniorii noștri “vârfurile de atac” și treptat să-i promovăm la 
echipa Corvinul. Insă infuzia de tineret ce o dorim nu o să fie doar 
de dragul întineririi echipei, ci să conducă și la creșterea calității 
fotbalului, a spectaculozității jocului echipei ce trebuie să fie 
competitiv, pentru a atinge performanța promovării echipei noastre 
în Divizia A. Vreau să mai precizez că Hunedoara are o grupă de 
copii entuziaști, talent ați, care sper să confirme. Noi vom avea 
răbdare, vom manifesta încrederea cuvenită și le acordăm șansa să 
joace, să-și demonstreze calitățile.
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B/VR LANSEA2A PENTRU PRIMA OARA IN 
EUROPA 8ANCN0TELE DE PLASTIC

Banca Națională a României lansează, pentru 
prima oară în Europa, bancnotele de plastic, cu 
ocazia unei emisiuni de bancnote cu valoarea 
nominală de 2.000 de lei, pentru marcarea eclipsei 
totale de soare din 11 august, precum și a trecerii 
în anul 2000. Bancnota nominală cu valoarea de 
2.000 de lei va fi pusă în circulație începând din 2 
august.

Pe fața bancnotei apare o reproducere a 
sistemului solar, cu menționarea fenomenului 
reprezentat de eclipsa totală de soare și 
imaginea soarelui. Pe verso-ul bancnotei este 
desenată harta României în culorile drapelului 
național, pe hartă specificându-se zona de pe 
teritoriul țării unde vizibilitatea eclipsei va fi 
maximă.

Prin bancnota de 2.000 de lei BNR lansează, 
pentru prima oară în Europa, noua tehnologie 
reprezentată de suportul de plastic. “Experiența 
de până acum a țărilor ce au adoptat noul 
material demonstrează că bancnotele din plastic

BĂvittirA rĂcoritOAre FamTa Exotic a 
fost lAHSAtÂ într-o rMAHicra originAlÂ

Fanta Exotic cu aromă de 
ananas, mango și portocală, 
noul produs al companiei Coca 
Cola a fost lansat într-o ma
nieră neobișnuită de agenția 
de publicitate Image 
Promotion.

I---------------------------—-----------------------------------------------------------j

| Societatea Ornitologica j 
Româna va demara un

| proiect pentru ocrotirea * 
i berzei albe

Societatea Ornitologică 
| Română împreună cu societăți 
Ide profil din Iugoslavia și 

Ungaria va demara un proiect 
| pentru ocrotirea berzei albe, în 
■ valoare de 24.000 de Euro, 
' transmite corespondentul 
| MEDIAFAX. Sumele destinate 
■ acestui proiect provin din 
' fondurile Centrului Regional de 
| Protecția Mediului din Europa 
■ Centrală și de Est, urmând să 
* fie alocați celor trei societăți 
I ornitologice în luna septembrie.

Specialiștii Societății de 
! Ornitologie au afirmat că acești 
I bani vor fi destinați realizării 
| unui film documentar despre 
. barza albă și tipăririi de afișe și 
I broșuri de popularizare a 
I___________________

Promotorii, îmbrăcați în 
costume speciale care 
reprezentau, într-un mod inedit, 
fiecare din aromele băuturii 
răcoritoare, au fost joi în 
redacțiile ziarelor, în diverse 
magazine de tip supermarket,

acestei specii. De asemenea, I 
va fi organizată o conferință | 
împreună cu companiile de ■ 
electricitate, în vederea ■ 
abordării unor măsuri | 
concrete de protecție a ■ 
cuiburilor aflate pe stâlpi * 
electrici.

Szabo Zoltan, preșe- ■ 
dintele Societății Ornitologice ' 
Române, a afirmat că berzele | 
albe sunt foarte vulnerabile ■ 
din cauza pierderii habitatelor J 
umede și a pericolului de a I 
muri electrocutate în cuiburile | 
pe care și le fac pe stâlpii de ! 
înaltă tensiune. în România I 
trăiesc în prezent aproximativ I 
5000 de perechi de berze ! 
albe.
-------------------------- — — J

Uniunea 
Europeană ne 
recomandă 

moneda euro
Reprezentantul 

delegației Comisiei 
Europene în România, 
Stephan Skogman, a 
declarat zilele trecute că, 
in condițiile în care au 
trecut circa șase luni de la 
lansarea monedei unice 
euro, România ar trebui 
să se orienteze mai mult 
spre aceasta dat fiind că 
peste 60 la sută din 
schimburile comerciale, 
ale țării noastre se 
efectuează cu țări din 
Uniunea Europeană, iar 
țara noastră este candi
dată pentru aderarea la 
UE. în prezent, 60 la sută 
din plăți. în activitățile 
comerciale, se efectuea
ză în dolari. Skogman 
apreciază că euro are o 
bază solidă și micile 
fluctuații din primele luni 
de după lansare nu au o 
prea mare importanță, 
comparate cu stabilitatea 
și vitalitatea generală a 
monedei.

se comportă bine și durează în circulație cel puțin 
de patru ori mai mult decât bancnotele din hârtie”, 
a afirmat Dan Florescu, casierul central al BNR. El 
a menționat că bancnotele din plastic s-ar putea 
să reprezinte modelul pentru viitoarele bancnote.

“Noi așteptăm rezultatul perioadei care va 
veni, în funcție de modul cum se comportă 
aceste bancnote de plastic... Poate este un 
început în noua istorie a bancnotelor românești", a 
spus Florescu.

Bancnotele de 2.000 de lei vor fi puse în 
circulație pentru numismați într-un tiraj de 
aproximativ de un milion de exemplare, iar pentru 
circulație efectivă vor fi puse la dispoziția 
publicului aproximativ 50 de milioane de 
bancnote.

Pentru numismați și colecționări, prețul de 
vânzare a bancnotei, plus pliantul atașat, este 
de aproximativ 30.000 de lei.

Bancnotele de plastic au fost puse pentru 
prima dată în circulație, acum 12 ani, în Australia.

în parcuri și pe terase, unde 
au distribuit gratuit produsul. 
Această promoție va dura 
două săptămâni în Capitală și 
va continua apoi în Craiova, 
Timișoara, Arad, Oradea și 
Cluj.

In afară de Fanta Exotic, 
compania Coca Cola are 
pănă în prezent alte trei 
subranduri Fanta: Lămâie, 
Portocală și Grapefruit, a 
căror apariție pe piața 
românească a început din 
1993.

“Studiile făcute pe piața 
românească demonstrează 
faptul că Fanta deține o cotă 
de piață care este mai mare 
decât oriunde în Europa: la 
aproape patru sticle de 
băuturi răcoritoare
consumate în România, una 
este de Fanta. Fanta Exotic 
se lansează pe piață în urma 
cererii consumatorilor 
români, care și-au exprimat 
preferințele pentru aromele 
de fructe exotice: ananas, 
mango și portocală", a spus 
Robin Speir, Fanta Brand 
Manager.

Primul festival 
al muzicii 

regionale de la 
Strasbourg a 
fost un succes

Primul festival
european al muzicii 
regionale și al 
amestecului lingvistic 
“Babei" desfășurat la 
Strasbourg a avut un 
succes total, transmite 
AFP. Publicul a venit 
în număr foarte mare 
pentru a aplauda 
furtunos succesul
“Babei".

Catherine 
Trautmann, ministrul 
francez l Culturii, a 
manifestat aceeași
încântare, trecând de 
la rumba catalană la 
cântecele mongoleze ale 
grupului Huun Huur 
Tu, nu înainte de a 
ține ritmul hard rock
ului cântat în Eushara. 
Ea și Roland Ries, 
primarul socialist al 
Strasbourg-ului, sunt 
de părere că această 
sărbătoare grandioasă 
ar trebui să fie reluată 
anul următor. Roland 
Ries spune că 
festivalul reprezintă un 
pilon pentru “prezen
tarea publică a limbilor 
și culturilor regionale 
ale Franței și 
Europei". Catherine 
Trautmann vede în 
această manifestare 
“unul dintre cele mai 
bune mijloace de a 
apăra limbile și 
culturile minoritare".

Inițiatorul acestui 
proiect este interpretul 
satiric alsacian Roger 
Siffer, figură populară 
în întreaga regiune, 
pentru opiniile sale 
antifasciste. El este de 
părere că a reușit să 
facă din “Babei" 
“exprimarea exactă a 
dreptului la diferență 
și al dreptului de a 
proteja diferența în 
viitor”.

Lumina soarelui îi face pe 
elevi să învețe mai bine »

Lumina soarelui îi face pe elevi să învețe mai bine și pe 
clienții magazinelor să-și umple coșurile de cumpărături, se 
arată într-un studiu publicat recent, citat de DPA.

Studiul arată că nivelul de concentrare și de reținere a 
informațiilor este cu 26 la sută mai mare la citit și cu 20 la sută 
mai mare în domeniul matematicii, atunci când clasele sînt 
luminate natural. în magazinele care au ferestre generoase, 
vânzările sunt mai mari cu 40 la sută decât în cele identice din 
punctul de vedere al produselor oferite, dar luminate artificial.

Studiul, unul dintre cele mai complexe efectuate până în 
prezent, confirmă date despre care psihologii și experții în 
eficiența muncii știau din experiență. Lumina soarelui îi ajută 
pe oameni să muncească mai eficient, să învețe mai bine și 
mai ușor, să se îmbolnăvească mai rar și să fie mai bine 
dispuși.

Pentru a profita de rezultatele acestui studiu, multe dintre 
lanțurile importante de magazine americane au început deja 
refacerea clădirilor lor, pentru a permite pătrunderea luminii 
din belșug. De asemenea, autoritățile federale de la 
departamentul educației au anunțat că în mod sigur acest 
studiu va avea un impact puternic asupra designului 
viitoarelor școli, aflatb în construcție sau în stadiul de proiect.

România la £xpo 2000 Hanovra
România va participa ia expoziția mondială 

Expo 2000 Hanovra, unde va prezenta o serie 
de proiecte din domeniul urbanismului, turismului 
și culturii, într-o nouă concepție, a declarat Sorin 
Fodoreanu, președintele Agenției Române 
pentru Dezvoltare (ARD), coordonator al 
secțiunii române la expoziție.

Printre proiectele care vor fi prezentate se 
află “București 2000" - planul de reamenajare 
urbanistică a Capitalei, “Turism 2000" - folosirea

r---------------------------------------------------------------- 1

■ O expoziție Samuel ' 
i von Brukenthal a fost ■ 
i vernisată la Sibiu i 
î Expoziția cu titlul “Geme și Camee antice și modeme" I 
| care cuprinde bijuterii, pietre gravate și obiecte casnice |
■ din colecția baronului Samuel von Brukenthal a fost ■
! vernisată la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului! 
I muzeal Brukenthal din Sibiu, informează corespondentul I 
| MEDIAFAX. |
I în galeriile muzeului sunt 158 de exponate, i 
: Organizatorul expoziției, profesorul Oltea Duțu, a declarat!
• că expoziția este structurată pe patru mari capitole: geme 1 
| antice, camee renascentiste, moderne și copii după | 
| geme și camee antice. Pietrele gravate provenite din | 
! anticariatele austriece și germane, dar și din'
■ descoperirile locale din secolele XVII, XVIII și XIX au fost1 
I transformate în geme utilizându-se minerale ca onyxul, | 
| carneolul, opalul sau pasta de sticlă viu colorată. Pentru |
■ confecționarea cameelor, specialiștii au folosit materiale ■ 
1 din secolele trecute precum agatul, agatul sau calcedonia j 
I combinate cu opalul, iar montura pietrelor a fost realizată I 
| în aur, argint sau metale neprețioase.
i La vernisajul expoziției a fost prezent consulul general ■
* al Consulatului Germaniei la Sibiu, Harald Gehrig. '

Maimuțele 
thailandeze sunt prea 

deștepte pentru a fi 
sterilizate

Autoritățile orașului thailandez 
Phetchaburi au declarat război 
deschis mai multor maimuțe, care 
au făcut zadarnice toate eforturile 
lor de a le steriliza, informează 
DPA. Chatchai Yimkrena, un 
veterinar angajat al birourilor 
Phetchburi & Livestock, a afirmat: 
“Am cerut guvernului mai multe 
arme speciale, cu săgeți, și mai 
multe tranchilizante pentru a 
relansa atacul împotriva 
maimuțelor la 16 iulie".

Oficialitățile orașului au 
început compania de sterilizare pe 
2 iunie, ca răspuns la 
nenumăratele plângeri sosite la 
primărie. Maimuțele terorizau 
turiștii, furau mâncare de la 
vânzătorii ambulanți și își băteau 
joc de toată lumea. Sterilizarea îi 
avea în vedere, în special, pe 
masculi, specialiștii urmărind 
împiedicarea reproducerii. Spre 
surprinderea lor însă, campania a 
făcut doar șapte victime într-o 

\Jună de eforturi susținute._______/ 

ecologică a potențialului natural, “Sibiu - 
Hermannstadt” - acțiuni pentru asigurarea 
condițiilor de existență și continuitate ale 
minorităților și culturii acestora.

Expoziția se va desfășura în perioada 1 
iunie - 31 octombrie 2000. în cadrul expoziției 
va avea loc, la 8 septembrie 2000, "Ziua 
României". Proiectul standului României la Expo 
2000 Hanovra va fi definitivat în toamna acestui 
an.
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Reflecția săptămânii
“Tăcerea poate fi deopotrivă consecința prostiei sau a 

înțelepciunii.
Tăcerea înțeleptului denotă cugetări adânci și de 

obicei cel ce vorbește puțin, vorbește bine. Filosoful 
Xenocrate, fiind într-o zi la un ospăț, fu întrebat de ce nu 
vorbește deloc. El răspunse că s-a căit de multe ori că a 
vorbit, dar niciodată pentru că a tăcut.

Citim că Demostene avea defectul de a fi un mare 
vorbitor, fapt care determină Adunarea Atenienilor să-i 
acorde o pensie anuală, nu pentru ca să predea filosofia, 
ci pentru a-l face să tacă, pentru ca vorbăria lui să nu mai 
fie prilej de neințelegeri între cetățeni.

Pentru a fi discipolul lui Pitagora, trebuia să începi 
prin a păstra tăcerea timp de cinci ani. Scopul acestui 
principiu consta în a te face stăpân pe limba ta.

în fine, tăcerea înțeleptului este o modestie vrednică 
de respect, iar cea a prostului un serviciu pe care îl face 
societății".

Gabriel Thureson Oxenstierna 
(1641-1707) - moralist suedez

Compozitorii 
Broadway-ului

Un nume de notorieta
te, care a făcut carieră pe 
Broadway cu muzica 
pentru comedii muzicale și 
"musical”-uri. S-a impus și 
cu muzica multor filme și 
Show-uri TV.

S-a născut în 1902; 
fiind atras de mirajul muzi
cii, compune primele cân
tece încă de 
la vârsta de 
14 ani, iar în 
timpul studii
lor de la "Co
lumbia University’’ scrie 
muzica pentru spectacolele 
studențești. între 1923- 
1930 are deja la "activ” 11 
spectacole și comedii muzi
cale, savurate de 
spectatori.

Cu comediile de mare 
succes “I Married an Angel" 
(1938) sau “Pal Joey” 
(1940) - ulterior ecranizate, 
își consolidează poziția în 
ierarhia compozitorilor. La 
31 III 1943 are loc premie
ra ”musical”-ului “Oklaho
ma" care a stârnit un mare 
entuziasm, melodia “Oh, 
What a Beautiful Morning" 
(Ce dimineață frumoasă) a 
răsunat nu numai la New 
York, dar s-a răspândit în 
întreaga Uniune, ajungând 
până în tranșee, la bordul 

Gluma paginii
- Doctore, sunt atât de surd, că nu aud nici 

când tușesc...
- Nu fiți îngrijorat: vă prescriu o rețetă să 

tușiți mai tare!

navelor și carlingile avioa
nelor.

A "debutat” în film cu 
“Spring is Here" (Primăvara 
e aici) - 1930, regia J.F. 
Dillon, continuând cu “Dan
cing Lady" (Venus dansează) 
-1933, regia Robert Z. 
Leonard, cu Joan Crawford, 
Clark Gable și ... debutantul 

Fred Astaire!
“The Boys 

from Syra
cuse" (Băieții 
veseli din

Siracusa) - 1940, regia 
Edward Sutherland, cu 
Rosemary Lane (premiera 
în România, în anul 1947) 
sau "musicaT’-urile “Okla
homa" - 1955, regia Fred 
Zinnemann (primul film I 
turnat pe peliculă de 70 i 
mm) și “Sound of Music” i 
(Sunetul muzicii) - 1965, . 
regia Robert Wise, cu Julie | 
Andrews (Oscar pentru cel 
mai bun film, regie și cea ; 
mai bună actriță), au fost 
tot atâtea succese de casă.

I s-a dedicat un film 
biografic “Words and 
Music" (Cuvinte și muzică) 
- 1'948, regia Norman 
Taurog, cu Mickey Rooney, 
June Allyson, Judy Garland, > 
Gene Kelly.

Adrian CRUPENSCH! J

J

căsătorit tu cu mama?
- Am furat-o!
- Și n-ai fost pedepsit?
- Pe viață!

© - Ai avut vreodată un
accident de mașină?

- Da. Pe nevastă-mea am 
cunoscut-o într-o parcare...

© - Părinte, am păcătuit.
Mi-am înșelat bărbatul!

- Grav, fiica mea. Zece zile 
de post și o mie de mătănii!

- Păi, părinte, prietena mea 
Afrodela a păcătuit de vreo 
zece ori și ați iertat-o!

- Prima dată e păcat, fiica 
mea. pe urmă e obișnuință!...

“Teoria lui Loftus asupra recrutării 
personalului

1. Talentele sosite de departe, întotdeauna par mai bune 
decât cele locale.

2. Recrutarea personalului este un triumf al speranței asupra 
experienței.

Prima regulă a inferiorității... superioare
Nu-i lăsa pe superiorii tăi să știe că tu ești mai bun ca ei.

Legea lui Whistler
Niciodată nu știi cine are dreptate, dar întotdeauna știi cine e 

șeful.

Legile informației, ale lui Spencer
1. Oricihe poate lua o decizie dacă are suficiente date.
2. Un bun manager poate lua o decizie fără date suficiente.
3. Un manager perfect poate opera în perfectă ignoranță.

Regula lui Gottlieb
Șeful care încearcă să-și impresioneze subordonații cu 

cunoașterea unor detalii și-a uitat obiectivul final.

Legea experienței profesionale a lui Draw
Clientul care plătește cel mai puțin se plânge cel mai mult.

\___________________ _____________________ /

Miniaturi realizate de Valentin Bucur

© - Getuțo, tu cine crezi
că e mai deștept: femeia sau 
bărbatul?

- Femeia, desigur. Ai văzut 
tu vreo femeie să se căsăto
rească pentru faptul că alesul 
ei are picioare frumoase?!

© - Chelner, doi mici! zise
unul dintre cei doi pitici care 
luară loc la masă.

- Asta văd și eu, dar ce doriți 
de mâncare?

© -Se zice că ești un 
adevărat Tarzan la pat,

- Adevărat, dar nu mi se 
pare drăguț din partea nevestei 
tale că povestește asta la toată 
lumea...

© între canibali:
- Am venit să cer mâna fiicei 

dumneavoastră!
- La pachet sau o servești 

aici?

© - Legătura noastră a
pornit greșit din start, zise 
Maricica.

- Să știi că nu te contrazic, 
fu de acord și Vasile, în ziua 
aceea fluierasem după un taxi...

© - îl vezi pe ofițerul
acela? zise o blondă. Eu l-am 
făcut căpitan!

- Cum așa?
- Păi, era locotenent-colonel. ..

© îmbărligăciosul Hara- 
lambie povestește:

- întorcăndu-mă seara mai 
devreme ca de obicei acasă, mi- 
am dat seama după zgomotele 
din dormitor că soția mea era cu 
un bărbat străin. M-am dus în 
bucătărie și, de necaz, am golit 
o sticlă de vodcă. Când am vrut 
să încep să cânt un cântec de 
jale, uitându-mă în jur, mi-am dat 
seama că locuința în care ni
merisem nu era a mea...

• Era în iarna 1984/ 
1985, când neuitatul I.D 
Sîrbu nota în jurnal - de- 
acum celebrul său jurnal: 
“Trăim într-o epocă uriașă, 
fantastică; explozie, expan
siune și înstăpânire a 
PROSTIEI, ca valoare. 
Prostia inteligentă, științifi
că, descurcăreață, șme
cheră, prostia sublimă, ce- 
zarică, divină, prostia ca 
fundament, ca acoperiș, 
prostia ca stil. Prostia ca 
monolog: ea nu cunoaște 
și nici nu recunoaște între
ruperea, întrebarea, con
trazicerea. Chiar dacă te 
ascultă, te ascultă, te as
cultă numai ca să-și audă

© - Mirelo, ce carne mai
e și asta? Nu se vede deloc!

- Scumpule, dar am făcut- 
o după o rețetă dintr-o carte 
de-a bunicii...

- Și ce-i scris acolo?
- Luați carne de zece lei...

© - De ce mă privești
așa, fiule? îl întreabă preotul 
pe un băiat care se holba la 
el în timp ce repara gardul.

- Vreau să știu ce zice un 
preot când își dă cu ciocanul 
peste degete...

Culese și prelucrate de

propriile păreri, cuvinte, 
convingeri”. «Vis: pătrund 
în dormitorul regelui. Ori
cine își imaginează că re
gele rămâne rege și în 
somn. Pe naiba! Regele 
meu se dezvelise, în răcoa
rea nopții se chircise ca un 
prunc în pântecele mamei, 
chipul destins de somn ui
tase să fie distins... cum îi 
stă bine unui rege... *Un 
fotomodel de la “Playboy” 
povestește, într-un interviu, 
cât e de nefericită. “în fapt - 

se lamentează frumoasa - 
sunt o fată ca oricare alta. 
Ca orice fată, îmi doresc o 
casă, un bărbat, un copil”. 
Biata fată trăiește neferi
cirea de a nu putea avea 
ce-și dorește. Ea are trei 
vile, patru bărbați,'iar copil 
nu se poate hotărî cu cine 
să facă... *N-ar fi păcat să 
nu împart cu cititorii mei un 
proverb indian de o nease
muită frumusețe? lată-l: 
“Dacă ai două cămăși, 
vinde una și cumpără-ți un 
trandafir”. • Un NOR: 
“Trăim cam trei sferturi de 
veac, câteva zeci de mii de 
zile și de nopți cu perinda
rea lor în anotimpuri. Și în 
tot acest răstimp nu este 
ceas de veghe care să nu 
poarte semnul cerului sub 
care ne aflăm, cu felurile lui 
de lumini, cu formele lui de 
senin sau de înnourare, cu 
întruchipările grele sau 
ușoare câte trec pe sub 
stele”.

/. LEAHU
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ORIZONTAL: 1) Popas previzibil 
în drumul spre mare; 2) Argus în 
straie de metal mergând pe unde - 
Dată prevestitoare a sfârșitului unui 
curs... la mare; 3) înscrise cu clari
tate pe coperți de hrisov! - Catarg al 
euforicei corăbii dionisiace - Pseu
donim perimat al unui debut muzical; 
4) Nava amiral ancorată în apele 
indoneziene - Stele fără nume pe 
marea albastră; 5) Temerar eșuat în 
mare, biruit de o rază de soare - 
Practică ocazională consfințită prin 
tradiție; 6) Valuri pe oceanul timpului 
planetar - Mame primitoare pentru 
fiicele venite de peste mări; 7) Ori
zonturi... de mare, panoramate de pe 
țărm - Element de atracție la pol; 8) 
Expresie singulară în jocul întâmplării 
- Atribut pescăresc pentru viețuitorii 
din adâncuri - Cuprins de pagini 
scrise la religie!; 9) Prinde tonul într- 
un ansamblu coral - Furnizor marin 
de perle negre; 10) Nestatornice 
pietre de hotar pe întinderi marine.

VERTICAL: 1) Roi neclintit în confruntări cu 
valurile; 2) Scoica mirifică a întinderilor marine - 
Corăbii fără catarg pentru o călătorie în noapte; 3) | 
Torid lipsit de orice alternativă! - Mentorul odgoanelor | 
trase pe terase - Formulă condensată pentru ago- , 
niseli individuale; 4) Radă pentru corabia legănată de ■ 
vise a bunicilor - Argus din străfunduri de strajă la | 
comori; 5) Cântecul negrilor în arșița nopților estivale i
- Mângâierea infinitivală a brizei marine; 6) Discon- . 
tinuitate marcantă luată în mare - Piedestal poetic I 
ridicat la mare; 7) Măsură de capacitate elvețiană | 
pentru fluide (od.) - Rețeaua de pescari în mare 
răspândită; 8) Arhipelag de veacuri în oceanul istoriei
- Navă terestră cu itinerarii precise - Indicații rutiere 
la încrucișare de drumuri!; 9) Călătoare neobosite cu 
itinerarii spre mare - Crinul alb strălucind în zarea 
viitorului; 10) Notate cu zero la nivelul mării.

Dicționar: MASS
Vasile MOLODEȚ | | 

Dezlegarea careului “Nici o grabă"» ■ 
apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: I ■ 

1) DELAPIDĂRI; 2) EXAMINATOR; 3) I I 
SENINĂTATE; 4) CRACI-ALIA; 5) OC-AORTE-L; I | 
6) PIC-NEO-AI; 7) ETAN-CRUNT; 8) RATAȚI-I-IȚA; ■ ■ 
9) IRURI-OTET; 10) TENACITATE. * 1
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Pentru dinamism si calitate în construcții
Conferința de presă 

organizată zilele trecute 
de Inspecția în Construcții, 

Lucrări Publice, Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului 
(ICLPUAT) a județului 
Hunedoara a adus în atenție 
acțiunile ministerului de resort 
pentru promovarea în teritoriu a 
principalelor programe și 
preocupări în domeniu, situația 
fondurilor alocate de minister, 
pe surse de finanțare, județului 
Hunedoara, eforturile depuse și 
realizările deținute de Inspecția 
județeană în primul semestru al 
anului în curs privind activitatea 
de control în teritoriu și 
rezultatele controalelor, 
măsurile adoptate și sancțiunile 
aplicate în cazurile de 
nerespectare a legii.

La primul punct, dl ing. Mihai 
Șahiu, inspectorul șef al 
ICLPUAT Hunedoara, a 
prezentat ansamblul de 
obiective și activități ale 
ministerului din Programul de 
Guvernare, cu un puternic 
impact economic și social, între 
care se numără: normalizarea 
vieții la sate: relansarea con
strucției de locuințe: reducerea 
riscului seismic: finalizarea 
Planurilor Urbanistice Generale 
si simplificarea procedurii de 
autorizare a construcțiilor: 
atragerea de fonduri pentru 
lucrările de construcții si 
sporirea exigentelor privind 
cheltuirea judicioasă si corectă 
a banului public. S-au relevat 
direcțiile concrete de acțiune 
pentru fiecare obiectiv și 
realizările obținute în anii 1997 
și 1998, menționându-se

9
expres că Programul de 
relansare a construcției de? 
locuințe - obiectiv de interes 
național - nu poate fi realizat, 
după opinia dlui Nicolae Noica, 
ministrul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului, decât 
prin efortul conjugat al tuturor 
factorilor implicați: primari, 
bancheri, constructori, 
asociații etc. și cu aplicarea 
strictă a Legii 114/1996 - a 
Locuinței -, recent modificată 
și completată, care așteaptă 
promulgarea de către șeful 
statului.

Activitatea ICLPUAT 
Hunedoara - la vremea 

bilanțului și a perspectivei

Organizatorii acțiunii au 
relevat că tot ceea ce s-a 
realizat în ultima vreme în 
domeniu, precum și alte 
inițiative și măsuri aflate în 
diferite faze de înfăptuire 
constituie dovada elocventă a 
efortului organismelor de 
resort pentru ameliorarea 
programului de reformă, 
înțeleasă la dimensiunile ei 
structurale și complexe, de 
transformare politică, socială și 
economică și nu în ultimul rând 
morală.

Ziariștii au luat cunoștință 
de fondurile alocate de MLPĂT 
județului Hunedoara, au pus 
întrebări și au primit răspunsuri 
privind destinația lor și modul 
de punere în operă, au solicitat 

și li s-au dat informații concrete 
referitoare la execuția anumitor 
obiective economice și sociale 
din perimetrul județului. De 
altfel, informarea prezentată în 
continuare în cadrul întâlnirii 
reprezentanților ICLPUAT 
Hunedoara cu presa a 
evidențiat pe larg preocupările 
și realizările din primul 
semestru al anului, dovadă a 
unei activități fructuoase și 
eficiente. Astfel, au fost 
efectuate 520 de controale la 
127 de agenți economici cu 
activitate de construcții, 57 de 

firme specializate în urbanism și 
amenajarea teritoriului, precum 
și la unele persoane fizice, fiind 
depistate 917 deficiențe și 
neconformități la un număr de 
176 de agenți economici. 
Acestea (deficiențele) au 
constat în încălcări ale legislației 
de . autorizare, greșeli de 
proiectare sau proiecte 
incomplete, chiar lipsa 
acestora, nerespectarea unor 
proiecte și norme tehnice, a 
tehnologiilor de execuție, 
folosirea de materiale 
necorespunzătoare și de 
personal fără calificare de 
specialitate.

Drept urmare, s-au aplicat 
25 de amenzi contravenționale 
rn valoare de 206,8 milioane de

9
lei, s-au dispus măsuri de 
oprire a unor lucrări și de 
refacere a altora. Au fost 
înfățișate și alte preocupări 
ale ICLPUAT Hunedoara, în 
direcția legalității actelor de 
autoritate publică, calității 
construcțiilor care prezintă 
risc major în exploatare, 
disciplinei în urbanism.

în intervențiile lor, ziariștii 
au apreciat dinamismul 
activității ICLPUAT
Hunedoara, volumul mare de 
acțiuni întreprinse și 
exigența controalelor 
efectuate, dar au făcut și 
observația critică referitoare 
la numărul redus al lucrărilor 
de cadastru imobiliar-edilitar 
și în domeniul locuințelor. La 
întrebarea noastră privind 
modul de colaborare a 
ICLPUAT Hunedoara cu 
autoritățile publice județene 
și locale s-a răspuns că, în 
general, există înțelegere și 
conlucrare, dar că sunt și 
situații de lipsă de sprijin din 
partea unor primari, 
viceprimari, inspectori ai 
unităților de amenajare a 
teritoriului, chiar cazuri de 
obstrucționare a unor 
acțiuni de control și ilegalități 
în emiterea anumitor acte de 
autoritate.

Concluzia și speranța 
au vizat îmbunătățirea 
continuă a activității ICLPUAT 
Hunedoara, a colaborării 
acesteia cu agenții 
economici, cu autoritățile 
locale, inclusiv cu presa.

Dumitru GHEONEA

t--------------------------
Procentul lunar de indexare 

a pensiilor va fi majorat, 
începând din luna iulie, de la 1,1 
la 2,2-2,3 la sută, astfel încât la 
sfârșitul acestui an pensia medie 
pentru limită de vârstă și 
vechime completă să 
depășească un milion de lei, a 
declarat, într-o conferință de 
presă, ministrul Muncii și 
Protecției Sociale, Alexandru 
Athanasiu.

El a precizat că proiectul de 
act normativ privind majorarea 
procentului de indexare se află 
spre avizare la Ministerul de

Procentul lunar de
indexare a pensiilor 

se va dubla
Finanțe și s-a arătat optimist în 
privința aprobării acestuia, cu 
atât mai mult cu cât, într-o primă 
fază, nu este necesară o 
rectificare a bugetului.

La sfârșitul lunii mai 1999, 
pensia medie pentru limită de 
vârstă și vechime completă era 
de 741.344 de lei. Potrivit 
ministrului Muncii, dublarea 
procentului lunar de indexare 
presupune totuși un efort 
financiar de aproximativ 460 de 
miliarde de lei.

Athanasiu a afirmat că 
MMPS intenționează ca, până la 
sfârșitul acestui an, să fie 
făcută o nouă recorelare a 
pensiilor pentru limită de vârstă 
și vechime completă, care să-i 
cuprindă și pe cei ale căror 
decizii de pensionare au fost 
emise între 1 aprilie 1997 și 31 
decembrie 1997.

"Cei care au ieșit la 
pensie din 1998 încoace au 
pensiile mult mai mari și nu 
intră în recorelare", a spus 
ministrul Muncii. El a adăugat 
că, dacă Parlamentul va găsi 
"timpul, voința și putința" de a 
adopta noua Lege a pensiilor, 
va exista posibilitatea, chiar 
până la finele acestui an, a 
indexării tuturor pensiilor într- 
un procent care să acopere 
într-o proporție cât mai mare 
indicele mediu de creștere a 
prețurilor din noiembrie 1990 
până la zi.

“Acest lucru va însemna 
o majorare a tuturor 
categoriilor de pensii și un 
spor de venit a tuturor 
categoriilor de pensionari", a 
explicat Athanasiu.

Ministrul Muncii s-a 
arătat nemulțumit de faptul că 
legile privind sistemul public 
și sistemul privat de pensii 
“s-ap împotmolit" fie la 
Camera Deputaților, fie la 
Senat, uneori “chiar din rea- 
voință".

Referindu-se la o posibilă 
majorare a alocațiilor de stat 
pentru copii sau a alocațiilor 
suplimentare pentru familiile 
cu mai mulți copii, Athanasiu 
a precizat că acest lucru se 
va face în funcție de sumele 
care vor fi colectate în nou 
înființatul Fond Național de 
Solidaritate.

Deficitul bugetului de stat a 
crescut într-o singură lună cu 
aproape 3.500 miliarde lei, 
depășind astfel cu 13,2% nivelul 
programat pentru întreg anul în 
curs. De la 3.911,5 miliarde lei la 
sfârșitul lunii mai, deficitul 
bugetului de stat a ajuns la 
sfârșitul lunii iunie la 7.361,2 
miliarde lei, peste plafonul de 
6.500 miliarde de lei, aprobat prin 
Legea bugetului de stat pentru 
anul 1999. “In această perioadă, 
au venit scadențele la 
împrumuturi externe contractate 
de Ministerul Finanțelor în anii

Deficitul bugetar pe primele șase 
luni a depășit nivelul programat 

pentru întreg anul 1999
plățile pe care le-am făcut în 
sectorul public, prin plata în 
avans a concediilor pentru 
angajații sectorului din 
învățământ. împrumuturile 
externe au fost contractate când 
cursul de schimb al leului era de 
5.000 lei/dolar, iar noi am plătit 
acum scadențele la un curs de 
aproape 16.000 lei/dolar", a

declarat agenției MEDIAFAX 
Aron Racea, directorul Trezoreriei 
Statului din cadrul Ministerului 
Finanțelor.

Cheltuielile bugetului de stat, 
în primele șase luni, au fost de 
51.063,2 miliarde lei, repre
zentând 54,7% din programul 
anual, față de 44,7% în aceeași 
perioadă a anului 1998.

în primele șase luni, 
Ministerul Finanțelor a plătit 
9.403 miliarde lei reprezentând 
dobânzi aferente datoriei 
publice interne.

Veniturile bugetare
realizate pe primele șase luni 
ale anului au fost de 43.702 
miliarde lei, reprezentând 
50,3%, din programul anual, 
comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, când 
au fost de 30.095,1 miliarde 
lei, relevând un grad de 
colectare de 43,2% din 
£ro£ramuNinulu^reșgecb^^

Guvernul va adopta, în 
perioada următoare, o 
Ordonanță de Urgență prin 
care importurile de 
echipamente și tehnică de 
calcul vor fi scutite de la plata 
taxelor vamale și a TVA, 
măsură care încurajează 
realizarea programului de 
protejare a sistemelor 
informatice și a celor 
electronice de efectele trecerii 
la anul 2000.

“La viitoarea rectificare 
bugetară se va face o 
realocare de fonduri pentru

Naționale pentru Comunicații 
și Informații, Sergiu Iliescu, a 
precizat că “nu este 
suficientă activitatea 
Guvernului; toți cei implicați, 
chiar și cei din sectorul privat, 
trebuie să fie sensibilizați în 
această problemă".

Problema anului 2000 
provine din faptul că, pentru 
sistemele informatice, cifra 
anilor este adesea indicată 
prin două cifre în loc de 
patru, secolul implicit fiind 
“19”. Aceasta înseamnă că 
operații cum sunt cele de

FACILITĂȚI LA IMPORTURILE 
Dr I CHIP VII Ml Șl TEHNICĂ 

CALCUL

achiziționarea de astfel de 
echipamente de calcul, fonduri 
care s-ar putea ridica la două 
milioane dolari”, a comunicat 
Luminița Sâmbotin, director 
general în Ministerul Finanțelor.

Ea a mai spus că Banca 
Mondială va sprijini la rândul ei 
cu 95 milioane dolari 
achiziționarea acestor 
echipamente.

Valeriu Stoica a anunțat că 
domeniile prioritare care trebuie 
protejate în fața “problemei 
anului 2000” sunt transporturile, 
energia și telecomunicațiile.

Se poate discuta și de 
apărare, și de administrațiile 
publice și de sectorul bancar.

Președintele Agenției

extragere, sortare și 
comparare de date relative 
la seria de ani “99”, “00", 
“01” pot fi incorecte. Anul 
“00” ar putea fi considerat, 
de asemenea, ca o dată 
invalidă în unele sisteme. De 
asemenea, anul 2000 este 
un an bisect special, astfel 
că, dacă echipamentul nu 
este programat în 
consecință, pot apărea 
probleme pe 29 februarie 
2000 și în a 366-a zi din anul 
2000.

Toate sistemele compu
terizate pot fi afectate, ceea 
ce reprezintă un risc pentru 
economia națională, la nivel 
național șijocal.

Ministerul Educației a cheltuit mai puțin de jumătate 
din banii împrumutați de la Banca Mondială

Ministerul Educației Naționale a cheltuit mai puțin de 
jumătate din fondurile alocate de Banca Mondială, din cauza 
întârzierii cu doi ani (1995-1997) a semnării contractelor de 
asistență tehnică, ca urmare a nereglementării problemei 
taxelor, a informat Eugen Palade, director în Ministerul 
Educației Naționale (MEN). Conducerea MEN a prezentat 
situația utilizării împrumutului de la Banca Mondială (BM) 
după ce ministrul Finanțelor, Decebal Traian Remeș, a acuzat 
MEN, în cadrul seminarului organizat la sfârșitul săptămânii 
trecute, la Sinaia, de cotidianul “Adevărul” și Ministerul 
Educației, că nu a folosit banii dați de BM, populația 
suportând degeaba dobânzi pentru sume ce ar fi permis 
reabilitarea rețelei de învățământ. BM a acordat MEN un 
împrumut de 50 de milioane de dolari, din care s-au utilizat 
aproape 22 de milioane de dolari.

Ministrul Educației, Andrei Marga, a precizat, cu aceeași 
ocazie, că, de când a preluat conducerea rețelei de învățământ, 
în decembrie 1997, a încercat să pună în funcțiune toate 
mecanismele financiare pentru deblocarea banilor alocați de 
BM. El a adăugat că acțiunea nu a fost tocmai simplă, din 
lipsa legislației necesare, fiecare proiect de act normativ 
parcurgând un traseu anevoios până la promulgare.

Astfel, au fost frecvente întârzierile apărute din cauza 
Curții de Conturi sau cele legate de adoptarea cadrului 
legislativ necesar (Statutul Personalului Didactic, modificarea 
Legii învățământului). Un alt motiv a fost lipsa fondurilor de 
la buget, un exemplu în acest sens fiind acela că bugetul nu a 
putut acoperi cheltuielile cu manualele pentru clasa a Vll-a sau 
cu examenul de capacitate, care au fost plătite din împrumut. 
Au existat, de asemenea, și cauze interne MEN, precum 
dificultățile în cumpărarea unor manuale mai ieftine decât era 
preconizat (pentru a economisi patru milioane de dolari), 
apariția cu întârziere (de abia în 1998) a unui nou plan de 
învățământ și a Serviciului Național de Evaluare și 
Examinare, precum și existența unor fluctuații în 
managementul proiectului BM, a mai spus Palade.

în prezent, conducerea MEN a solicitat Băncii 
Mondiale să participe la un alt program, vizând reabilitarea 

școlilor. Acesta se aplică și el cu o întârziere de doi ani, 
devenind efectiv în anul 1998.

Programul de reabilitare s-a lovit de obstacole legislative 
și a fost întârziat de armonizarea cu întârziere a legislației 
românești privind achizițiile publice cu standardele BM, 
impuse prin acordul de împrumut. Această armonizare 
trebuia realizată de Ministerul Finanțelor și Ministerul 
Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (MLPAT), 
imediat după semnarea primelor contracte de împrumut cu 
BM. Acest lucru nu s-a întâmplat atunci, dar este acum pe 
cale de a fi rezolvat de către specialiștii MEN implicați în 
program, a precizat directorul Palade.

Deosebirile existente între legislația economico- 
financiară românească și cea utilizată de BM au condus, de 
asemenea, la întârzieri și în derularea altor programe cu 
finanțare externă din România, fără ca Ministerul de 
Finanțe fi MLPAT să semnaleze celor în drept necesitatea 
rezolvării acestor probleme.

Conducerea MEN a cerut, la începutul anului 1999, cu 
acordul și sprijinul Băncii Mondiale, schimbarea strategiei 
de abordare a Programului, astfel că s-a trecut de la 
derularea tranșelor în serii anuale (1998, 1999, 2000) la 
derularea lor în paralel, în intervalul 1999-2000. Prin 
noua strategie, se pot recupera întârzierile apărute până la 
sfârșitul termenului limită de aplicare a programului. Anul 
acesta au fost contractate proiecte de reabilitare a 150 de 
școli, alte 200 de proiecte sunt în curs de licitare, iar 250 
de proiecte se pregătesc pentru licitare, în octombrie, urmând 
ca, anul viitor, să înceapă execuția lucrărilor în toate 
unitățile școlare.

Prin această nouă strategie, începută anul trecut, 
conducerea MEN asigură beneficiarii programului finanțat 
de BM de realizarea lui la timp. în acest an vor fi folosite, 
din fondurile de la BM, până la două milioane de dolari, iar 
alte 15-20 de milioane vor fi utilizate anul viitor, astfel că 
există șanse ca derularea programului să intre în ritmul 
stabilit în momentul semnării acordului cu BM.

J
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• Este vreo tânără simpatică 
interesată să corespondeze cu 
băiat prezentabil din străi
nătate? Alexandru Pop, P.O. 
BOX 91217, Lombari II 60148 
S.U.A. (3094)

Vând cort 4 persoane, 
nou. Deva, Gojdu, bl A2. ap 
71. (8362)

• Vând vitrină frigorifică cu 
congelator, cântar balanță 10 
kg. Telefon 092/842032. 
(3095)

• Vând rochie mireasă nouă 
deosebită. Tel. 260864, după 
ora 20 (8371)

PIERDERI

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Făluță Gheorghe. 
O declar nulă. (2833)

OMEMORARI

• Se împlinesc 2 ani de la 
tragica despărțire de fiul 
nostru iubit, frate și cumnat

, VAIjZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan în 
Cristur, 4600 mp. Informații 
Cristur, 52. (8087)

• Vând casă în Soimuș nr. 
126. Informații în Hărău. nr. 
188. (8092)

• Vând casă în Gothatea nr.
86. Telefon 354. (8352)

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

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

• Vând apartament 3 ca
mere, cărămidă, str. Scări
șoara (lângă școală), parter, 
bun pentru privatizare. Tele
fon 219102, după ora 17. 
(8025) ______________

• Vând casă în Banpotoc, 
curte, grădină și livadă în 
suprafață de 5500 mp. Infor
mații telefon 214508 între 
orele 19-22; 094/814449, 9- 
22. (8358)

• Vând casă Geoagiu, str. 
Teilor nr. 17, 3 camere, baie, 
două holuri, cămară, pivniță, 
grădină pomi fructiferi. Relații 
Cugir, str. Trandafirilor, bl.4, 
sc.C, ap.3, familia Trandafir. 
(8356)

• Vând casă mică Simeria, 
str. Gh. Doja, 48, preț nego
ciabil. (8357)

• Vând casă în Cristur nr. 87, 
250 milioane, negociabil. 
Telefon 094/123377. (8370)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral și Trabant 
Break. Tel. 227479 (8094)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, lângă Po
liția oraș. Tel. 216721, după 
ora 20. (8093)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, posi
bilități privatizare, tel. 626638, 
16-19 (3231)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, hol cen
tral, parter, Deva, str. M. Vi
teazul, bloc E 24 A, vizavi de 
Inspectoratul silvic. Preț nego
ciabil, tel. 261422 sau 231210. 
(3236)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, zonă 
ultracentrală, tel. 212103, între 
orele 17-20. (3235)

• Vând microbuz Mercedes 
207 D Diesel, 16 locuri, 6000 
DM, microbuz Ford Tranzit, 9 
locuri, 2500 DM, înmatriculate 
cu C.l. Informații Deva , str. 
Horea, 92. Tel. 211856. (8355)

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

• Vând urgent, ieftin, pian
cu coadă, necesită reparații. 
Tel. 713538 (2827)_________

• Vând GSM Nokia 2110, în 
cutie, husă, 2 acumulatori, 150 
DM, tel. 094/862719 (3232)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
central, 200 mp, tel. 223468 
(3220)

OFERTE DE 
. SERVICII

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! Organizează 
curs de inițiere în utilizarea 
calculatorului și operatori 
programe CIEL! Contabili
tate și Gestiune Comercială 
- pe calculatoarele din cadrul 
Centrului de Instruire DUAL. 
Informații la tel. 230449, 
211446. (8018)

• DUAL Centru de Com-
petență CIEL! oferă pentru 
utilizatorii CIEL! programul 
pentru raportările privind 
facturile restante conform 
ORDONANȚEI 77/99. Relații 
la telefoanele 230449, 
211446. (8018)_____________

• Angajez croitorese. Tele
foane 234674, 217109. (8355)

• Societate comercială 
angajează de urgență un 
secretar-contabil, un șofer 
autocamion, doi muncitori 
necalificați. Informații la tel. 
232367 sau 094/155588 
(3230)

• S.C. Imperial Magazin 
Second Hand situat pe str. 
Horea nr. 5 (lângă librărie) 
anunță reducere de prețuri 
cu 50 la sută în zilele de 19, 
20, 21 iulie 1999. Vă 
așteptăm. (8352)

SC 
ancoia 
S1DEVA 
ANGAJEAZĂ 

FRIGOTEHNISTI 
pentru exploatare 

și întreținere 
instalații cu 
amoniac la

Abatorul de păsări 
Șoimuș. (80I7)

SC “CITKACIARA” SA 
IUI MAKE

Cu sediul în comuna Baru, str. Principală, nr.314, 
jud. Hunedoara

Convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 03.08.1999, 
ora 9, la sediul societății, cu următoarea 

ordine de zi:
/. Modificarea prevederilor actului constitutiv 

referitoare la administrarea societății fi începerea 
procedurii de selecție a administratorilor;

2. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului Adunarea 

Generală a. Acționarilor se convoacă pentru ziua 
următoare, la același sediu și cu aceeași ordine de zi.

SIMON FERENCS
Familia anunță cu adâncă 

durere în suflet că îi va păstra 
o vie amintire. Nu îl vom uita 
niciodată. (8361)

• Se ÎVnplinește un an de 
când cel drag ne-a părăsit 
pentru totdeauna,

col.rez.GURAN 
AUGUSTIN

Dumnezeu să-l odihnească. 
Parastasul de pomenire la ci
mitirul Bejan în data de 17-07. 
99 ora 11. Soția și copiii. (8366)

• Au trecut șase săptămâni 
de când minunata mea 
prietenă,

MAIA MARINOIU
a plecat dintre noi. îi voi 

păstra mereu vie amintirea. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! Veronica Popescu. 
(3718)

• Copiii, nurorile și nepoții 
anunță împlinirea a 6 săptă
mâni de la trecerea în neființă 
a celei ce a fost

RĂDOANE ILEANA
Lacrimi și flori pe mor

mânt. Dumnezeu să te odh- 
nească în pace! Parastasul, 
duminică, 18 iulie 1999, la 
Biserica Ortodoxă din satul 
Poienița Voinii, Hunedoara.

• Având în suflet aceeași 
durere ca în ziua despărțirii, 
familia anunță că se împlinesc 
6 săptămâni de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost

ILIEI0VAN
Parastasul de pomenire 

azi, 17.07.1999, la mormânt. 
Dumnezeu să-l odihnească!

SC PHNICOR Sfl
Cu sediul în Hunedoara, str. M. Viteazu, 

nr.1, tel: 713556; 713421

ANGAJEAZĂ

• Vând porci vii, 25-80 kg - 
15000 lei/kg; 80-110 kg - 
12000 lei/kg. Relații tel. 
233059, 092/780097, (8028)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 lei), 
video, satelit, 092/368868. 
(187)

• Vând mașină blănărie 
nouă, preț avantajos. Orăștie 
telefon 054/241207, după ora 
16. (3096)

Șoferi profesioniști 
(cat. B, C, E) 

cu minimum 5 ani vechime 
Societăți comerciale sau șoferi 

particulari autorizați cu mașini proprietate 
pentru transport pâine la sucursalele din 
Hunedoara, Călan și Hațeg. Contract 
avantajos.

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 31 august, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
în tot în această perioadă, poți cumpăra telefonul Bosch 
608 cu 69 USD**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te șl vei primi pe loc 
un tricou MYX***I

' Prima șl 1 doua kind |! numai pantni ■■nldila vooJa. “ FM TVA. ki Imita «aoflUul dlapcnibl, nmal <v conMara 
la CONNEX. "* EioafAănd Matonui Hoacri IM

DEVA Bd. OauaUl, Bl. R. ISrw Zrmo —rr

SC “SUINPROD” SA Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr.1

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data de 30.07.1999, »

ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Adoptarea hotărârii de reorganizare judiciară la cererea debitorului, 

conform Legii nr.64/1995, modificată și completată cu Legea nr.99/1999;
2. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, următoarea convocare a Adunării 

Generale a Acționarilor va fi în același loc și la aceeași oră în data de 02.08.1999.

«LE CAPITAN” SRL
' Tel/fax: 054- 777773, 054-777774

Ofertă
Societatea noastrâ cu stocuri de peste 2.000.000.000 (doua miliarde) oferă 

o gamă variată de piese și accesorii la un număr de peste 30 de mărci 
autoturisme, precum și toate piesele pentru DACIA 1300 (R12), OLTCIT (Axei) și 
GS importate în exclusivitate din Franța.

> MOTOARE + CUTII DE VITEZĂ PE BENZINĂ
> MOTOARE + CUTII DE VITEZĂ PE DIESEL
> Cutii viteză pentru RENAULT TRAFIC BENZ + DIEȘEL
> Piese detașate din cutii de viteză TRAFIC
> BLOCURI MOTOARE -1300- (Standard + 1310 și 1400)
> VIBROCHENE (ARBORI COTITI) - Dacia si străine
> CHIULASE MOTOR - PUNȚI SPATE - TREN FATĂ
> BRAȚ (ANSAMBLU) FATĂ - UȘI, CAPOTE, ARIPI - HAIOANE
> SPOÎLERE Șl BARE FATĂ - SPATE - CASETE DIRECȚIE
> CAPETE BARĂ - COLOANĂ VOLAN
> ELECTROMOTOARE SI ALTERNATOARE
> APRINDERE ELECTRONICĂ SI BOBINE DE INDUCȚIE
> RADIATOARE DE RĂCIRE CU Șl FĂRĂ TERMOCUPLĂ - FUZETE
> ANSAMBLU MOTORAȘ ȘTERGĂTOR PARBRIZ - MASCĂ FAȚĂ
> PLANETARE - diverse tipuri - de asemenea lungi si scurte - DACIA
> PLANETARE AXEL
> LA PLANETARE REPARĂM O GAMĂ DIVERSIFICATĂ
> REZERVOARE BENZINĂ - TOBE EȘAPAMENT
> SFERE SUSPENSIE CU AZOT CITROEN BX
> O GAMĂ FOARTE BOGATĂ DE FARURI Șl LĂMPI SPATE - ACCESORII
> ANVELOPE, GENȚI TABLĂ SI ALUMINIU - pentru o gamă diversificată
> CAMERE - LANȚURI - ANTIDERAPANTE - PARBRIZE toate tipurile
> ADUCEM PIESE Șl LA COMANDĂ PE BAZĂ DE CONTRACT ACONTO.
Executăm și lucrări de reparații: înlocuiri motoare și cutii de viteză, lucrări de 

tinichigerie Se acordă garanție pentru toate lucrările mecanice și la piesele ce se 
înlocuiesc în atelierul propriu la motoare și cutii de viteză (prețuri accesibile).

PENTRU A EVITA DEPLASĂRILE INUTILE, APELAȚI LA TELEFOANELE:
Depozit central CIOPEIA (HAȚEG), jud. Hunedoara (Hațeg - Petroșani 5 km), 

tel: 054^77777Ș, fax: 054-777774
Magazine: ALBA IULIA,jud. ALBA, str. Republicii, nr.22, tel: 058-817551. 

REMETEA MARE, jud. Timiș (Timisoara - Lugoj 10 km), tel: 094-543414. 
ANINOASA, JUD. HUNEDOARA (lângă gară).
TÎRGU JIU, Jud. Gorj (Han Drăgoieni).



. ț Cuvântul liber 17 - 18 IULIE 1999
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termoficare, încât să poată 
funcționa în condiții optime la 
iarnă, și la unele activități din 
programul de investiții. Menționez 
că, față de anii trecuți, acum, 
“Apaterm” Deva stă foarte bine 
cu programele de investiții. La 
acest capitol avem alocați pentru 
anul în curs 13 miliarde de lei, din 
care un volum de lucrări de 9 
miliarde de lei îl executăm în regie 
proprie. Mi s-a acordat această 
încredere întrucât suntem firmă 
solidă, cu 750 de angajați, cu 
mare responsabilitate 
organizatorică și tehnică și, în 
plus, fiind unitate de interes public 
și social, noi nu ducem profitul 
acasă, ci îl utilizăm în procesul 
de îmbunătățire a activității, de 
modernizare a sistemelor de 
alimentare cu apă și agent termic. 
In acest mod sperăm să 
rezolvăm și problemele pe care 
ni le creează și nouă blocajul 
economico-financiar.

- Concret, ce lucrări 
executați?

- In domeniul termoficării, 
înlocuim aparatura în punctele 
termice, respectiv schimbă
toarele de căldură, iar acolo unde 
este cazul, și rețelele termice. 
Vreo trei miiarde de Lei sunt dirijate 
spre continuarea construcției de 
epurare, obiectiv început de vreo 
patru ani și care va mai necesita 
un timp până la finalizare. Alte 
sume din programul de investiții 
sunt destinate măririi capacității 
de transport al sistemului de 
alimentare cu apă, unde am 
contractat unele lucrări și cu 
“Metalexpres" Deva.

- Știm, die director ge
neral, că aveți preocupări 
perseverente, pozitive, în 
direcția atragerii unor

Schimbare
(Urmare din pag. 1)

comisii și comitete de 
evaluare, de stabilitate și 
de donații, nu se știe 
nimic concret despre ce 
întorsătură pot să ia 
lucrurile în Balcani. Până 
atunci mai primim doar 
felicitări și recomandări, 
ca și până acum. Dar 
răbdarea are însă niște 

finanțări externe, însă fiind o 
problemă vastă, vă propun s- 
o dezbatem altă dată, distinct. 
Acum v-aș mai întreba care 
sunt relațiile “Apaterm” Deva 
cu furnizorul agentului 
termic, respectiv Termo
centrala Mintia, și cu 
beneficiarii acestuia, asigurat 
prin dumneavoastră?

- Raporturile dintre noi sunt 
bune. Cu prietenii noștri de la Mintia 
avem încheiate grafice de livrare 
a agentului termic și de plată a 
acestuia, ei ni-l asigură iar noi ne 
străduim să ne încadrăm în 
termene, însă este foarte greu. In 
primul rând pentru că nu primim la 
timp subvenția de la Consiliul local 
Deva, valoarea acesteia fiind de 
15 miliarde de lei pa an, dar și din 
cauză că termenul nostru de plată 
către Conel este de 30 de zile, 
însă acest timp se depășește 
considerabil până încasăm noi 
banii de la beneficiari. Mai ales că 
unii dintre aceștia ne fac destule 
greutăți. Cu asociațiile de locatari 
(proprietari) lucrurile s-au mai 
reglementat, cu toate că sunt și 
unii oameni fără posibilități de 
plată, cărora statul ar trebui să le 
asigure protecție. Sunt probleme 
și cu anumite societăți comerciale, 
unele falimentând și lăsând 
datoriile în seama noastră, dar 
cele mai mari necazuri ni le 
creează unitățile bugetare - școlile, 
spitalele, care nu primesc nici ele 
sumele necesare de la ministerele

de macaz
limite peste care nu se 
poate trece cu atâta 
nepăsare.

Schimbarea de 
macaz în atitudinea 
președintelui și a 
premierului poate avea .și 
un iz electoral, însă nu 
este posibil nici să se 
meargă la infinit doar cu 
capul plecat și cu căciula 
în mână. 

de resort - și chiar unitățile 
RAGCL din orașele traversate 
de magistrala de la Orlea 
(Hațeg, Simeria, Călan), cărora 
noi le asigurăm apa rece. 
Oricum, față de anul trecut, stăm 
mai bine, și cu încasările și cu 
plățile curente către Conel. 
Despre penalități însă ar fi de 
discutat. Probabil că se va gândi 
cineva să le rezolve în vreun 
fel. La noi ele se acumulează 
continuu, asta și din cauza 
deficiențelor legislative, în 
sensul necorelării teriyienelor 
de încasări și de plăți, de 
acordare a subvenției. Noi 
facem eforturi să nu crească 
restanțele la asociațiile de 
locatari (proprietari) peste 
termenul de 75 de zile, pentru 
că în aceste cazuri banii se 
recuperează foarte greu, sau 
deloc.

- Lumea se tot întreabă 
în ce perioadă veți opri apa 
caldă.

- Câteva zile a fost oprită 
accidental din cauza 
dificultăților apărute în stația de 
alimentare de la Orlea, gene
rate de ploile și inundațiile din 
zona Râu Mare - Retezat. Când 
se va opri oficial pentru revizia 
sistemului de preparare a apei 
calde vă pot spune mai exact 
furnizorii acesteia, de la CTE 
Mintia. Sperăm să găsească 
perioada potrivită pentru a nu 
afecta alte activități ale 
municipiului Deva. Cât ne 
privește, ne vom intensifica 
preocupările pentru a le oferi 
locuitorilor Devei servicii ope
rative și de calitate în 
asigurarea apei reci și a 
agentului termic.

- Die director general 
Liviu Antal, vă mulțumesc.

JLABFÂlip* DB

Farmacii 
de serviciu 
în perioada 17-18 iulie 

va fi de gardă în municipiul 
Deva farmacia „Huma- 
nitas” din Aleea Viitorului, 
nr. 4 (Gojdu).

La Hunedoara, în 
același interval de timp, va 
funcționa farmacia 
„Artmedica” din O.M., 
telefon 712149. (E.S.)

(Urmare din pag. 1)

este dovedită în acest punct atât 
prin toponimicul Deva (davă - 
cetate) cât și prin inventarele 
ceramice și obiectele din fier. 
Sunt indicii că în acest loc s-a 
ridicat odinioară o cetățuie, 
consolidată în perioada de 
pregătire a războaielor cu 
romanii. Dovadă stau și blocurile 
de piatră încastrate în zidurile 
fortificației medievale, fasonate 
cu tăieturi în coadă de rândunică 
după cunoscuta tehnică „murus 
dacicus”. Glasuri dintre cele mai 
autorizate în materie de 
cercetare istorică afirmă că aici 
ar putea fi localizată enigmatica 
așezare a dacilor menționată în 
Geographia lui Ptolomeu - 
Sinqidava.

Nimic spectaculos care să 
imortalizeze clipa pe retina 
timpului, doar o davă și un sătuc 
de pietrari, meșteri ai aramei, 
olari și agricultori. Și ar mai fi 
ceva - acești oameni ai

(Urmare din pag. 1)

înlăturarea urmărilor viiturii din 
12.07.1999;

- în ziua de 13.07.1999, doi
ofițeri, un subofițer și 16 
jandarmi angajați pe bază de 
contract au pătruns în zona 
calamitată Câmpu lui Neag și 
au luat legătura cu familiile 
izolate de inundații. Totodată au 
evacuat personalul și turiștii de 
la cabana Cheile Bufii între 
care se găseau și doi diplomați 
americani. Împreună cu alte 
forțe s-a lucrat la deblocarea
parțială a DN 66 A pe porțiunea

începând cu data de 19 iulie 1999

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 
»

Lansează, numai pentru persoanele fizice, următoarele produse 
bancare:

Denumirea produsului bancar Scadonța 
(în zile)

•Certificate pentru contul de depozit 60
•Certificate de depozit pentru credincioși 90 
•Certificate pentru contul de depozit 120
•Certificate pentru sărbătorile de iarnă 167

Dobânda 
anuală (%) 

72 
70 
70 
65

Valoarea minimă a unui certificat este de 300.000 lei
Operațiunile cu aceste produse bancare nu se comisionează 

Deva, b-dul Decebal, bl.8, tel.234231; 234232.
Program de lucru cu dienții pentru toate operațiunile de încasări și plăți: 

luni-vineri: 8-18 • sâmbătă: 8-12

■■

Deva - vârstele cetătii...
pământului credeau în nemurire, 
iar atunci când ogorul le era 
râvnit de către cel pizmaș, știau 
să fie războinici neînfricați.

Dacia este cucerită de către 
Traian. în timpul administrației 
romane, pe culmea conului 
vulcanic din apropierea 
castrului de la Micia se înălța o 
mică fortificație, un post de 
semnalizare și control care 
veghea la fruntariile dinspre 
apus ale provinciei, asupra 
comunicațiilor pe uscat și pe 
apă din lungul văii Mureșului, 
apărând la nevoie drumul sării 
geme, cel al aurului și al fierului. 
Din canabae-le acestui 
„castellum" (așezarea din 
imediata apropiere) și fermele 
risipite pe lunca și terasele 
colinelor din jur a crescut mai 
târziu viitorul târg al Devei. 
Prezența romanilor este 
dovedită și prin abundentul ma-

Jandarmii sunt 
la datorie

spre cabana Cămpu lui Neag;
- în ziua de 14.07.1999, doi 

ofițeri și 15 jandarmi angajați 
pe bază de contract au pătruns 
în zona calamitată Câmpu lui 
Neag pe poteci de munte 
transportând în ranițe apă, 
alimente, medicamente pentru 
25 de persoane izolate;

- în ziua de 15.07.1999, un 
ofițer și patru jandarmi angajați

>
terial format din țigle, cărămizi 
ștampilate și ceramică.

Chiar dacă nu în strânsă 
legătură cu cetatea, cam tot 
din acea perioadă ne este 
cunoscută și cea mai timpurie 
consemnare a numelui unui 
locuitor al Devei: Titus 
Aurelius Arimo, menționat în 
inscripția de pe un monument 
epigrafic - altarul dedicat lui 
Hercules și Silvanus, 
descoperit în apropierea 
carierelor de piatră din hotarul 
orașului. Dedicantul este 
probabil comandantul unui 
detașament al Legiunii a XII l-a 
Gemina, al unui mic corp de 
trupă prezent la exploatările 
de piatră de aici, cu atribuții la 
extracția și prelucrarea 
acesteia, precum și la 
asigurarea pazei sclavilor și 
condamnațilorcare lucrau în 
acest loc.

pe bază de contract au 
continuat transportul apei, 
alimentelor și medicamentelor 
în zona sinistrată Câmpu lui 
Neag;

- de la începutul 
calamităților patrule mixte 
jandarmi - poliție au asigurat 
paza autovehiculelor din zona 
calamitată Câmpu lui Neag - 
Cheile Bufii.

Plata 
dobânzii 

la scadență 
lunar 
lunar 
lunar

La SC Sarmismob SA Deva

A fost preluat pachetul 
majoritar de acțiuni

Cu ocazia întrunirii de la Clubul oamenilor de afaceri, cu sediul la 
hotelul Sarmis Deva, joi s-a făcut cunoscut faptul că a avut loc preluarea 
oficială de către firma FERRARI TIMBER INTERNATIONAL BV Olanda 
a pachetului majoritar de acțiuni - peste 85 la sută - de la SC Sarmismob 
SA Deva. Adunarea generală a acționarilor l-a reconfirmat în funcția 
de director general pe dl ec. Tiberiu Birtok. De asemenea cu același 
prilej au mai fost reconfirmate consiliul de administrație, și comisia de 
cenzori.

Directorul general ne-a spus că speranța sa este că lucrurile vor 
merge bine, păstrându-se locurile de muncă existente, că vor fi onorate 
contractele firmei pe acest an, profilul viitor al unității constituindu-l 
fabricarea “mobilei" de veci, respectiv a sicrielor pentru export. (N.T.)

(Urmare din pag. 1)

dintre membrii Comisiei 
județene pentru apărare 
împotriva dezastrelor, 
ocazie în care au 
discutat repartizarea 
pentru zonele afectate 
a sumei de 4 miliarde 
de lei - bani ce vor fi 
acordați de către 
olandezi. într-o primă 
fază din acești bani se 
are în vedere refacerea 
căt de cât a căilor de 
acces spre zonele în

care drumurile și 
podurile au fost 
afectate - Ohaba- 
Sibișel, Rău de Mori - 
Răușor, precum și din 
alte localități.

Din spirit de 
solidaritate umană în 
aceste zile mai multe 
firme hunedorene au 
asigurat - sinistraților 
produse agroalimentare, 
apă minerală, haine și 
pături oamenilor loviți de

SC INTERAMERICAN SA, 
societate de asigurări 
Angajeazâ director pentru 

Agenția Deva.

Condiții: studii superioare, vârsta minima 
30 ani, volubilitate, perseverența.

Câștig nelimitat.
Trimiteți CV la 069/233586. 
Informații la Sibiu, tel/fax 069/233586.

PAGUBE DE ZECI MILIARD»'
inundații - Uzo Balcan, 
Decebal Deva, Panicor 
Hunedoara, Romtelecom 

iar sindicatele din 
Federația Univers au t
donat colegilor de la Rîu 
Mare-Retezat suma de 
300 milioane de lei.

Prin efortul deosebit 
depus de lucrătorii de la 
drumuri și Hidro- 
constructia Rîu Mare s- 1
a reușit deblocarea 
drumului până la barajul

de la Gura Apei. 
Impracticabil în
această zonă a rămas 
drumul spre Rotunda - 
Peștera Pelegii, unde 
dezastrul provocat este 
fără margini.

Mai multe mașini, 
9-10, sunt încă blocate 
în zonă, recuperarea 
lor fiind pusă în 
prezent sub semnul 
întrebării.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

______________ »__________________________________________  

( COMUNICAT )
Datorită Intermitenței în furnizarea apel potabile in 

orașele Deva, Simeria, Călan șl Hațeg, populația este 
sfătuită ca, până la normalizarea situației, să fiarbă apa 
minimum 30 minute înainte de consum, să evite 
consumarea sifonului, băuturilor răcoritoare de la 
dozator, a înghețatei de la aparatele de preparare a 
înghețatei șl a cafelei neflerte.

Administratorul
SC "TRANSLOC" SA 

DEVA
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor în data de 02.08.1999, ora 12, la 
sediul societății din Deva, strada Depozitelor, 
nr.2, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor, cu următoarea ordine de 
zi:

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

2. începerea procedurii de selecție a 
administratorilor;

3. Diverse.
în cazul în care prima adunare-nu este legal 

constituită se convoacă a doua adunare în data 
jde 17.08.1999, la aceeași oră. j


