
Inundații
Printr-un comunicat primit 

de la Prefectură suntem infor
mați că în seara zilei de 29 iulie 
ploile torențiale din zona 
orașului Vulcan au afectat DN 
66 A, îngreunând circulația 
între Petroșani și Lupeni și 
inundând Sucursala Electro- 
centrale Paroșeni. A ars o lo
cuință și au murit doi oameni. 
Alunecările de teren din pricina 
ploii torențiale au lovit comuna 
Lunca Cernii de Jos. Au fost 
inundate două gospodării și 
șapte sunt izolate, drumul de 
acces a fost afectat pe 5 km.

45 de șefi de state și gu
verne, printre care și Preșe
dintele Constantinescu, au 
participat joi și vineri la Sara
jevo la summitul dedicat lansării 
Pactului de Stabilitate pentru 
Europa de Sud-Est. In prima zi 
a reuniunii au fost prezentate 
unele proiecte de reconstrucție 
a provinciei Kosovo, iar vineri 
liderii politici invitați au susținut 
discursuri care mai de care mai 
emoționante. Datorită faptului 
că întreaga manifestare a fost 
programată să dureze doar 3 
ore, fiecare lider politic și-a

SARAJEVO. Având la dispoziție doar 3 minute pentru a-si ține discursul
Președintele Constantinescu a fost 

concis
concret pentru țările vecine Iu
goslaviei care au avut de suferit 
de pe urma războiului. în acest 
context trebuie amintit faptul că 
miercuri 28 iulie a.c. la Bruxelles 
a avut loc o conferință a dona
torilor, care a decis acordarea a 
200 de milioane de euro pentru 
România, sumă infimă în 
comparație cu cât speram să 
obținem.

expus opiniile în doar 3 minute. 
Deși la plecare dl Emil Constan- 
tinescu a declarat că nu trebuie 
să ne așteptăm la rezultate sur
prinzătoare ale reuniunii de la 
Sarajevo, domnia sa a prezentat 
câteva proiecte concrete de 
participare a țării noastre la pro
cesul de reconstrucție a zonei. 
Pe de altă parte, este așteptată 
și lansarea unui ajutor financiar

Deși Pactul de Stabilitate 
are obiective foarte generoa
se, rămâne de văzut dacă la 
modul cqncret organismele fi
nanciare vor fi de acord să 
dea bani țărilor din Balcani. 
Cert este că fără o puternică 
susținere financiară din partea 
țărilor bogate ale Europei, să
răcia din Balcani poate deveni 
oricând și cu mare ușurință un

focar de instabilitate pe con
tinent (vezi cazul Iugoslavia - 
n.n.). Dacă în timpul războiului 
din Kosovo promisiunile de 
acordare a unor fonduri în
semnate pentru stabilizarea 
Balcanilor erau foarte nume
roase, pe măsura trecerii 
timpului declarațiile au devenit 
tot mai vagi. Sperăm deci că, 
în cele 3 minute pe care le-a 
avut la dispoziție, dl 
Constantinescu a reușit să 
transmită 
noastre.

mesajul țării

A. NISTOR
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Deva - vârstele cetătii 
cu plete de foc (IV)

în veacul al XlV-lea, Deva împreună cu satele înconjurătoare 
sunt amintite ca parte integrantă a unui "district militar valah". 
Constituite în paralel cu scaunele săsești și secuiești, districtele 
românești din părțile Hunedoarei se numără între cele dintâi 
unități administrative de acest fel care s-au consolidat pe 
vechile cnezate. Deși astfel se asigura obștilor românești de aici 
un oarecare grad de autonomie locală, va urma o perioadă de 
timp în care puterea regală își înscrie intențiile în direcția tendinței 
de uzurpare a drepturilor legitime și aservire a populației 
autohtone. Din jalba emisă la Deva în luna mai 1371 răzbate până 
la noi ecoul rostirii oamenilor pământului ce prinde să rezoneze 
întru apărarea străvechilor datini de judecată. Cnejii și notabilii din 
patru districte ale cetății Deva împiedicau pe judecătorii regelui 
să aplice altă legislație în raporturile cu localnicii decât "dreapta 
lege românească” ("juxta legem olahorum"). Și cum nimic nu e 
prea mult, în același veac va fi "adjudecată" în favoarea 
catolicilor și basilica românilor din târgul Devei (astăzi demolată), 
despre care Nicolae lorga spunea că aceasta a trebuit să fi fost 
la începuturi biserică ortodoxă, având hramul "Sf. Nicolae".

Din file de cronici și documente medievale desprindem 
amintirea fortului de la Deva, păstrată în vocabula unui șir de 
evocări ce trece pragul secolului al XVI-lea.

"Juzii, jurații împreună cu toți oaspeții, cnejii și crainicul” din 
ținuturile devene s-au adunat la Deva, în anul 1387, pentru 
aranjarea treburilor obștești, sub conducerea căpitanului cetății.

în două rânduri este prezent aici, împreună cu armata sa, regele 
ungar Sigismund de Luxemburg: la 1392, atunci când s-a născut 
legenda corbului cu inel în cioc de pe stema corvinilor, și la 1420 
pentru a înfrunta oastea otomană la Hațeg. Din cancelaria acestui 
rege, în anii 1394 și 1427-după reprimarea în sânge a unei revolte a 
iobagilor, se emit două decizii prin care, potrivit "obiceiului vechi și 
bun", se instituie îndatoriri militare locuitorilor din zona Devei, respectiv 
obligativitatea de a repara și întreține fortificația de pe culme.

Pericolul turcesc își va face simțită prezența și în ținuturile 
hunedorene după ce, cu numai câteva decenii în urmă, armata 
Profetului cucerise o parte considerabilă din Bizanț, Bulgaria și 
Serbia. Cetatea Devei a fost atacată și asediată în mod repetat 
de către corpuri de oaste otomane, însă nu a fost îngenun
cheată niciodată.

Prin donație regală, în 1444 Cetatea Deva, împreună cu cele 
56 sate ale domeniului și minele de aur din Zarand, intră în

Dorin PETRESC
(Continuare în pag. 2)

SFÂRȘIT DB

Sfințire
Duminică, 1 august, 

are loc sfințirea primului 
nivel al Bisericii ortodoxe 
din Parcul "Opera" Deva. 
La oficierea Sfintei Li
turghii în acest lăcaș va fi 
prezent și P.S. Timotei, 
episcopul Aradului și Hu
nedoarei. (V.R.)

Farmacii de 
serviciu 

în zilele de 31 iulie - 1 
august va fi de gardă, în 
Deva, farmacia "Artemis" 
din Bulevardul Decebal, 
bloc 24.

în același interval de 
timp în Hunedoara va func
ționa farmacia "Lu-Ka” din 
zona pieței "Obor”, telefon 
717194. (E.S.)

‘s f

Fotbal pe 
micul ecran
Conform programării, 

sâmbătă, postul de tele
viziune Antena 1 
transmite meciurile FCM 
Bacău - Rapid (ora 17) și 
Steaua Rocar (20.30), iar 
duminică, de la ora 17, 
F.C. Argeș - Petrolul 
Ploiești. (S.C.)

în miezul unei zile fier
binți de vară simți nevoia 
să te adăpostești la umbră. 
Așa a procedat și bunicul 
din imagine duminică, 25 
iulie, după ce urcase dealul 
ca să ajungă la platoul 
Lacuri unde se desfășura 
Târgul meșterilor populari 
de la Obârșa. în lipsa co
pacilor, s-a așezat pe pos
tamentul monumentului, la 
umbra crucii, ridicată spre 
a-i proteja pe sătenii de la 
poalele dealului.

Bunicul ce urcase voini
cește coasta se numește 
Leontin Nedea. “Am împli
nit 90 de ani” - a fost pri
mul lucru pe care mi l-a 
spus. A mai precizat că ur
carea pantei nu-i totuși o 
problemă pentru el, adău
gând “mă pot sui și acolo 
sus”, arătând cu degetul o 
culme mult mai înaltă. Are

moșul picioare bune și se 
mișcă repede, e chiar sur
prinzător de sprinten la 
anii săi. E doar puțin îndoit 
de spate și recunoaște că 
“mă doare în șale când 
merg, da’ când stau jos 
nu”.

Pentru că i-am spus că 
sunt uimită cât de bine se 
ține, a început să-mi po
vestească prin câte a tre
cut. Abia atunci am avut cu 
adevărat motive să fiu im
presionată, atât de încer
cările grele trăite cât și de 
memoria pe care-o are, re
latând totul cu lux de amă
nunte, cu date și nume. în 
cel de-al doilea război 
mondial a fost prins îm
preună cu camarazii săi în 
încercuirea din Crimeea, 
“de la Sântă Mărie până la 
Paști”. Au scăpat pe mare, 
în vaporul cu care s-au în
tors în țară erau vreo 800 
de soldați și doi preoți. 
Atunci când avioanele au 
început să bombardeze va
sul, preoții au început să 
se roage, cerându-le tutu
ror să îngenuncheze. “Și a 
dat Dumnezeu că antiae
riana noastră a doborât do
uă avioane și celelalte au 
plecat”. Așa au scăpat te
feri, chiar dacă âu mai avut 
emoții că vor fi atacați din 
nou în cele 3 zile pe mare.

După ce a fost pe fron
tul de est, când ne-am

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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CONCEDIUL UNUI JENTIMENTAL RATAT (3)
0e to^te 

pentru toț
X

Odată terminate for
malitățile de pe peron - 
complimente, celulare, 
suflat în ...etc.- am aflat 
că nu trebuia să coborâm, 
deoarece acceleratul ne
ar fi dus până la Mangalia, 
adică exact unde aveam 
noi de mers.

- Parcă suntem Proștii 
lui Rebreanu, s-a enervat 
Claustrina.

- Sau Idiotul lui Dosto
ievsky mi-am spus și eu pă
rerea.

- Nu te mai da important,
\___ __________________

că mă inervezi, mi-a arun
cat peste umăr.

Avea dreptate.
- Mergem cu taxiul, a 

hotărât, că doar n-o să ne 
ia o sută de mii...

Iar din privirea ochilor ei 
albaștri și frumoși am în
țeles că divorțul era mereu 
aproape, cu mult mai 
aproape decât Antena 1...

Taximetristul era un tip 
cu simțul umorului și s-a 
minunat:

- la uite ce românaș!...
- Sunt pui de dac nu

românașl, s-a îmbățoșat 
fiu-mi-o.

- Și cum te cheamă?a 
fost curios șoferul.

- Șvarțeneger - Ion Ro
naldo.

Nume care i-a provocat 
un șoc taximetristului din 
moment ce la prima inter
secție a vrut să treacă 
printr-un autobuz. Noroc că 
nevastă-mea a țipat:

- Ce faci, domnule? Ne 
omori aici ca pe niște tâmpiți.

- Eu, doamnă?! s-a ener
vat el. M-am răsturnat de

cinci ori cu mașina și uite- 
mă-s teafăr...

Adevărul e că nu pă
rea.

Par, până la urmă, că
lătoria a fost fascinantă: 
am vizitat cam optzeci la 
sută din Constanța, după 
ce șoferul ne-a întrebat 
dacă suntem din provin
cie, fiindcă ne-a crezut tu
riști abia sosiți din Pata
gonia de Vest.

Dumitru HURUBĂ
(Continuare in pag. 2)

înapoi iii 
reforms!

Recent a avut loc reuniu
nea Consiliului Superior al Cor
pului Experților Contabili și Con
tabililor Autorizați din România 
(CECCAR), la care au participat, 
pe lângă membrii Consiliului 
Superior, și conducerea (pre
ședinții și secretarii) celor 41 
de filiale ale Corpului. A fost 
analizată situația creată de 
apariția Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.75/1999 privind 
activitatea de audit financiar și 
au fost stabilite măsuri.

în urma dezbaterilor s-au 
desprins o serie de concluzii, 
între acestea, Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.75/ 
1999 privind activitatea de audit 
financiar este un act profund 
ilegal și anticonstituțional care 
prejudiciază membrii Corpului, 
răpindu-le un drept câștigat 
deja prin legile existente, în 
speță Ordonanța Guvernului 
nr.65/1994, cu modificările ulte
rioare, și anume dreptul de a 
desfășura activitate de audit 
financiar. în plus, deoarece or
donanța a intrat în vigoare de la 
publicarea sa în Monitorul Ofi
cial, cei peste 9000 de membri 
ai Corpului care au încheiat 
contracte de prestări de servicii 
de audit financiar ce se află în 
curs de executare cad sub inci
dența legii penale, ordonanța 
pedepsind ca infracțiune exe
cutarea unor asemenea lucrări 
de către persoane care nu 
sunt membre ale nou înființatei 
Camere a Auditorilor. Ordo
nanța constituie un pas înapoi 
în procesul de reformă prin re
aducerea sub controlul statului 
a unei activități esențialmente 
independentă și liberală; a fost 
emisă prin inducerea în eroare 
a Guvernului, realizată tocmai 
de autoritatea care ar fi trebuit 
să vegheze la corectitudinea și 
legalitatea reglementării.

Trebuie subliniat faptul că 
CECCAR nu este împotriva cre
ării de noi organisme în domeniul 
profesiei contabile, cu condiția 
ca acestea să fie independente 
și nu sub controlul Ministerului 
Finanțelor, care are sarcina 
organizării și exercitării contro
lului în numele statului, iar impli
carea și în organizarea și 
exercitarea controlului indepen
dent nu face decât să diminu
eze autoritatea acestei instituții 
a statului și să creeze confuzii 
în mediul de afaceri, aducând 
totodată o atingere gravă prin
cipiului independenței în pro
fesia contabilă.

Toți participanții au aprobat 
în unanimitate măsurile între
prinse de organele de condu
cere ale Corpului și au hotărât 
continuarea acestora prin pu
nerea în aplicare a unei strategii 
imediate de mediatizare la nivel 
național și a forurilor interna
ționale din care CECCAR face 
parte, precum și la Banca Mon
dială. Totodată s-a stabilit că 
este normală introducerea unei 
acțiuni în justiție pentru anularea 
acestui act normativ, iar experții 
contabili să nu se grăbească 
să se înscrie în această nouă 
instituție de control a statului, ei 
trebuind să rămână profesio
niști independenți. (O.T.)
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La Cernăuți

Limba română are 
nevoie de ajutor

O delegație formată din 
treizeci de profesori de limba 
și literatura română din regi
unea Cernăuți (Ucraina) se 
află de la începutul acestei 
săptămâni în județul Hune
doara, într-un schimb de ex
periență desfășurat sub pa
tronajul Ministerului Educației 
Naționale.

Membrii delegației (con
dusă de profesorul Mihai 
Petre), majoritatea beneficiari 
și ai altor cursuri similare 
desfășurate în țară, se află 
pentru prima dată în județul 
nostru, poposind în mai multe 
orașe (Hunedoara, Deva, 
Brad, Orăștie) și vizitând câ
teva dintre cele mai semni
ficative locuri istorice și 
obiective turistice din zonă.

Miercuri (28 iulie), pro
fesorii din Cernăuți au fost 
oaspeții Inspectoratului Școlar 
al județului Hunedoara, unde 
au fost salutați de subprefec
tul județului luliu Winkler și 
de inspectorii general șef și 
general adjunct Ionel Moș și, 
respectiv, Dorin Crișan. întâl
nirea a reprezentat și un bine
venit prilej de a face cunos
cute principalele probleme cu 
care se confruntă cele nouă
zeci de școli din Cernăuți și, 
în general, învățământul româ
nesc din Ucraina, în speranța 
că măcar o mică parte dintre 
ele ar putea fi rezolvate și cu 
ajutorul dascălilor hunedo- 
reni. Cel mai dureros subiect 
ar fi chiar cel referitor la si
tuația limbii și literaturii ro
mâne, introdusă în procesul 
de învățământ în urmă cu 
aproximativ șapte ani. La ora 
actuală elevii nu prea au după 
ce învăța ori ce citi, fiindcă 
manualele școlare și cărțile

S7AMM MED/ULUJ
Poluanții gazoși analizați 

(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au și pentru 
perioada 19.-25 iulie 1999 va
lori medii și maxime, care se 
încadrează în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de cali
tate a aerului 12574/1987. Va
lorile maxime s-au înregistrat 
pe zona Hunedoara în data de 
19 iulie a.c. pentru dioxidul de 
azot și în data de 21 pentru 
dioxidul de sulf, amoniac și 
fenoli.

Pulberile în suspensie au 
prezentat valori medii care s- 
au încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24h la toate 
punctele de control din județ. 
Valoarea maximă la acest indi
cator s-a înregistrat pe zona 
Hunedoara la data de 21. iulie 
'99 și depășește limita admisă 
menționată.

Pulberile sedimentabile înre
gistrează depășirea limitei ad
mise (de 17,0 g/mp/lună) doar 
pe zona Chișcădaga de 2,25 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab
sorbite se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru factorii 
de mediu analizați: aer (depu
neri atmosferice și aerosoli 
atmosferici), apă (apa brută din 
râul Mureș și potabilă), sol și 
vegetație.

Comparativ cu valorile de 
atenție de 200,0 Bq/mp/zi, sta
bilite pentru depunerile atmos
ferice și de 10 Bq/mc/aer pen
tru aerosoli atmosferici, pentru 
această perioadă s-au obținut 
valori medii de 0,61 Bq/mp/zi și 
de 2,37 Bq/mc aer. 

de literatură - mai ales la cla
sele superioare - sunt ca și 
inexistente; or, un asemenea 
fapt nu poate duce decât la 
accentuarea dificultăților de 
exprimare ale elevilor, în 
special ale celor care doresc 
să își continue studiile 
superioare în limba română. 
De altfel, o tânără profesoară 
afirma că “cel mai mare spri
jin pentru școlile românești 
din Cernăuți este tocmai 
această șansă a elevilor de a 
continua studiile în România, 
căci altfel părinții ar fi nevoiți 
să-și dea copiii la școli 
ucrainene".

Problema de fond, în pri
vința căreia inclusiv școala 
hunedoreană ar putea da o 
mână de ajutor, rămâne însă 
absența materialului didactic 
atât pentru elevi, cât și pentru 
profesori, care susțin progra
ma școlară din România. 
Conducerea inspectoratului 
școlar al județului nostru, 
.răspunzând sugestiei profe
sorilor din Cernăuți, a propus 
și modalitatea concretă de a-i 
sprijini; pe de o parte, inspec
toratul va încerca să colec
teze o serie de cărți și manu
ale pe care le va trimite în 
cursul lunilor următoare șco
lilor românești reprezentate 
de membrii delegației; pe de 
altă parte, dl Dorin Crișan 
propunea inițierea unor relații 
de parteneriat cu unități șco
lare din județul nostru, ceea 
ce ar putea fi o cale mult mai 
eficientă în perspectiva dez
voltării acestui schimb de 
experiență și nu în ultimul 
rând în cea a păstrării spiri
tului românesc dincolo de 
granițele țării.

Georgeta BÎRLA

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu au avut pentru această 
perioadă o valoare medie de 
1030,0 mg/l și o valoare maximă 
de 2423,0 mg/l, valoare înre
gistrată în data de 24 iulie a.c.

Din datele primite de la Com
pania Națională Apele Române, 
privind situația calității apelor de 
suprafață, a rezultat pe bază de 
analize că din cei 437 km de râuri 
urmărite calitativ în cursul lunii 
iunie 1999, 339 km s-au încadrat 
în categoria I de calitate și 98 km 
în categoria a ll-a. De menționat 
este încadrarea în categoria I de 
calitate a celor 437 km privind 
încărcarea organică, iar în pri
vința regimului de mineralizare 
429 km de râuri se încadrează 
în categoria I de calitate și doar 8 
km în categoria a ll-a.

Analizând valorile medii ale 
indicatorilor de calitate a aerului 
la finele lunii iunie 1999, în com
parație cu cele din luna mai, si
tuația s-a prezentat astfel: polu
anții gazoși prezintă reduceri sau 
creșteri nesemnificative, toate 
valorile încadrându-se cu mult în 
limitele admise. Pentru zona Hu
nedoara s-au constatat creșteri 
la amoniac și fenoli la punctele 
de control din apropierea combi
natului siderurgic. Pulberile în 
suspensie au înregistrat redu
ceri pe zonele: Mintia-Deva, Hu- 
nedoara-Călan și Chișcădaga și 
creșteri doar pe Valea Jiului, iar 
pulberile sedimentabile au înre
gistrat reduceri pe zonele: 
Mintia-Deva, Hunedoara, Brad și 
Baru Mare și creșteri pe zonele 
Chișcădaga, Călan și Valea Jiului.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

VETERANUL
(Urmare din pag. 1)

schimbat aliații, a luptat și 
alături de ruși împotriva 
nemților, fiind rănit în Ce
hoslovacia. Spune chiar că 
ar fi primit două medalii 
dar le-a pierdut așa că 
primește doar o pensie 
de veteran de război de 60 
de mii de lei lunar.

Acești bani sunt sin
gurul său venit. A mai lu
crat la școală (ca forfetar) 
și paznic la cooperativă. 
Dar anii lucrați nu-l în
dreptățesc la pensie de 
stat. Noroc că fiica sa are 
pensie de urmaș, chiar 
dacă nu-i prea mare, și 
câștigă nepoții, așa încât 
moș Leontin poate supra
viețui (numai din pensia 
lui sigur n-ar reuși). Și 
mai are noroc că se poate 
mișca și mai face câte 
ceva util. Până cu 2 ani în 
urmă mergea după vaci 
cale de 10 km.

Are vreun secret lon
gevitatea și vioiciunea lui 
Leontin Nedea, văduv de 
20 de ani, care în urmă cu 
un deceniu și-a condus la 
groapă ginerele? Cu sigu
ranță faptul că n-a fumat, 
pentru că țigările îi lăsau 
un gust rău în gură, și nu 
s-a îmbătat niciodată, chiar 
dacă într-o vreme “beam în 
toată ziua câte-un păhărel”. 
Nonagenarul are o foarte 
bună sănătate (nu-l doare 
nimic în afară de șale), e 
cumpătat, se mișcă mult 
și trăiește într-un loc pito
resc și nepoluat, lucruri ca
re pot explica ușurința cu 
care se deplasează și me
moria sa bună.

r
Cătun părăsit

Casele răsfirate, drumurile de pământ și lipsa curentului 
| electric sunt doar câteva din elementele specifice - culmea, în 
I mileniul III - satelor de deal și munte.

în cătunul Baștea, aparținător comunei Lăpugiu de Jos, nu 
| mai locuiește nimeni. Dacă în 1977 la Baștea existau în jur de 15 
I gospodării, azi au mai rămas doar 4 case în picioare, și acestea 
■ nelocuite. Tineri și bătrâni deopotrivă, altădată legați de glie, au 
| ales viața la oraș, sau cel puțin în alte localități mai emancipate, 
■ mai prospere, capabile să le ofere condiții normale de trai.
1 Cr. CÎNDA

(Urmare din pag. 1) 

proprietatea lui lancu de Hunedoara. Sunt zorii unei perioade 
scurte de timp în care atât târgul cât și castrul dobândesc o 
serie de privilegii. Ținând seama de sărăcia locuitorilor orașului, 
voievodul ardelean îi scutește începând cu anul 1449 de cele 
trei feluri de dări ce i se cuveneau.

lancu de Hunedoara se stingea la trei ani după căderea 
Constantinopolelui - "Cetatea împăraților", iar zidirea cu me
tereze de la Deva trece succesiv în proprietatea soției -

Deva - vârstele cetătii 
cu plete de foc (IV)

Elisabeta, cumnatului acestuia - Mihai Szilagyi și până în 1504 se 
află în stăpânirea lui loan - fiul nelegitim al lui Matei Corvin.

Noul voievod al Transilvaniei, loan Zapolya, o adaugă în lista 
posesiunilor chiar la începutul domniei, astfel că la 1514, în timpul 
revoluției lui Gheorghe Doja, se refugiază aici nobilimea din 
comitat. Mișcarea de eliberare a celor năpăstuiți este reprimată 
cu o cruzime nemaiîntâlnită, anticipând sub aspectul teroarei 
exterminările declanșate de către acei "conquistadores” ai lui 
Cortez și Pizzaro, sau poate deconspirând nudă sminteala unei 
lumi înfeudate, așa cum o înfățișa Erasm cu trei ani mai înainte în 
"Laudă Prostiei".

La nunta sa, în 1539, loan Zapolya dăruiește domeniul și 
Cetatea Devei tinerei soții - Isabella, fiica regelui Poloniei.

Se încheia epoca voievodatului. Regele Ungariei, loan 
Zapolya, suveranul unei țări ocupate de turci după dezastrul de 
la Mohacs, moare la Sebeș în 1540. Cu prilejul fastuoaselor 
funeralii, defunctul este adus împreună cu coroana regală în 
Cetatea Devei, unde este vegheat timp de trei săptămâni, după 
care un cortegiu de 500 soldați îl va însoți în Ungaria otomană. 
Stăpâna deplină a domeniului și Cetății devine Isabella, regina 
văduvă la 21 de ani, împreună cu moștenitorul tronului - loan 
Sigismund.

La Siderurgica 
Hunedoara a început 

plata salariilor 
suplimentare pentru 

disponibilizați 
în pofida zvonurilor alar

miste, la SC Siderurgica SA 
Hunedoara a început plata, 
celor 4-5 salarii suplimentare 
(în funcție de vechime), pe 
lângă cele 6-9-12 salarii com
pensatorii acordate disponi
bilizărilor la cerere din unitate. 
Directorul general al societății, 
Gheorghe Pogea, a informat 
zilele trecute presa că a 
semnat deja statele de plată 
a salariilor suplimentare pen
tru 600 dintre cei peste 3500 
de salariați care și-au depus 
cererile de disponibilizare. Vor 
veni la rând și ceilalți.

“Dorim ca procesul de re
structurare să se desfășoare 
fără convulsii sociale", a spus 
dl Gheorghe Pogea. (D.G.)

înlesnirile fiscale 
sporesc veniturile 

la buget
Mai mult de 27.000 de 

agenți economici, majoritatea 
întreprinderi mici și mijlocii, 
cumulează dătorii la bugetul 
statului, de circa 25.000 de 
miliarde de lei, din care 12.300 
miliarde sunt majorări la întâr
ziere. Prin aplicarea Ordonan
ței de Urgență nr.68/1999 pri
vind acordarea unor înlesniri 
fiscale la plata datoriilor res
tante la buget se speră ca 
veniturile la buget rezultate 
din debite restante să însu
meze, până la sfârșitul aces
tui an, 15.000 de miliarde de 
lei, aproape dublu decât se 
prevedea prin Legea buge
tului de stat pe 1999. (D.G.)

n
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La titularizarea personalului didactic

DEZECHILIBRU ÎNTRE 
CERERE SI OFERTĂ

Noile planuri de învă
țământ realizate în cadrul 
reformei învățământului ro
mânesc creează vrând-ne- 
vrând premisele dezvoltării 
ponderii unor anumite dis
cipline, în paralel cu re
strângerea altora. Urmarea 
aproape firească se con
cretizează în apariția ori ac
centuarea unui dezechili
bru între cererea și oferta 
posturilor didactice la ni
velul fiecărei discipline. Că 
așa stau lucrurile, o confir
mă și rezultatele recente 
ale concursului de titula
rizare a cadrelor didactice 
și repartizarea pe post a 
candidaților admiși, desfă
șurat în cadrul acțiunii de 
mișcare a personalului di
dactic organizată de In
spectoratul Școlar al ju
dețului.

După cum ne informa 
dl Simion Molnar, preșe
dintele comisiei de specia
litate și inspector general 
adjunct, pentru cele 638 de 
posturi publicate au optat 
458 de cadre didactice 
(dintre care 79 nu s-au mai 
prezentat la concurs). în 
urma susținerii acestuia, 
331 de candidați au obți
nut media peste 5, parti
cipând în continuare la re
partizarea pe posturi. în fi
nal, au fost titularizate pe 
post 207 cadre didactice, 
majoritatea în mediul ur
ban (158), respectiv în Va

CONCEDIUL UNUI 
/ENTIMENTAL 

RATAT (3)
(Urmare din pag. 1)

Și, n-aș putea să jur, 
dar cred că am ajuns la 
un moment dat chiar la 
Petromidia unde un grup 
de domni turci de la firma 
Akmaya jucau alba - nea
gra cu Radu Vasile, Radu 
Sârbu, Radu Berceanu, 
Radu Mamii și Radu - Mă - 
Cheamă... Ai noștri erau 
cam pârjoliți de soarele 
tranziției, însă jucau pu
ternic, susținuți frenetic 
de galeriile de la Comtim 
Timișoara și Tepro lași. 
Puțin mai la o parte, Bill 
Clinton trăgea la o poartă 
apărată legitim și necesar 
de domnul Emil Constan- 
tinescu sub privirile ma
terne ale doamnelor Zoe 
Peter și Madeleine 
Albright. Și am fi mai stat 
acolo, însă Șverțeneger - 
Ion - Ronaldo a zis că vrea 
afară, doleanță care suna 
în vocea lui mai amenin
țător decât o guvernamen
tală ordonanță de urgență, 
în limbajul nostru de fa
milie impus de soacră- 
mea - o ardeleancă văn- 
joasă, conservatoare și 
cu accent maghiar în grai 
- “afară” înseamnă ve- 
ceu. l-am explicat șoferu
lui situația, iar el a zis 
foarte bine dispus: “nici o 

lea Jiului. Diferența dintre 
ultimele două cifre se ex
plică tocmai prin faptul 
amintit în rândurile ante
rioare, în sensul că au exis-^ 
tat discipline la care numă
rul candidaților înscriși a 
fost mult mai mare decât 
cel al posturilor disponibile; 
la fizică, spre exemplu, au 
candidat 49 de profesori pe 
5 posturi iar în cazul chi
miei raportul a fost de 26 la 
3, al matematicii de 70 la 
19, al disciplinelor tehnice 
de 23 la 12, în timp ce în
vățătorii, în număr de 148, 
au concurat pe 93 de pos
turi. Pe de altă parte', dis
cipline ca limba și literatura 
română și limbile străine 
(engleză și franceză) au 
avut de la 97 până la 71 de 
catedre disponibile, dar 
candidați mult mai puțini - 
între 31 și, respectiv, 10. 
Cele mai deficitare au ră
mas muzica instrumentală 
și educația muzicală (37 de 
posturi), la care nu s-au 
prezentat decât 2 candidați.

Odată finalizată, etapa 
titularizărilor este urmată în 
această perioadă de cea a 
detașărilor iar 1a mijlocul 
lunii august de repartizarea 
suplinitorilor calificați, pen
tru ca în încheierea acestei 
acțiuni să fie testați și titu
larizați pe post suplinitorii 
necalificați.

Georgeta BÎRLA 

problemă”, și a făcut o 
plecare de pe loc încât 
Mika Hakkinen cu 
McLaren și Michael Schu
macher cu Ferrari cu tot 
ar fi rămas căpiați. Am 
traversat Constanța spre 
Agigea, după cum am 
aflat mai târziu, șoferul a 
oprit lângă niște boschețl 
și i-a zis puștiului:

-Aici.
- Pot să cobor și eu pu

țin? a întrebat nevastă- 
mea cu timiditate și cu 
mutră de fecioară violată.

-Vai de mine, domniță! 
Poftiți - poftiți, a îndem
nat-o șoferul începând să 
fluiere ceva între geam- 
parale și-o horă maramu
reșeană.

După nici un minut, de 
după tufa de boscheți am 
auzit țipetele disperate ale 
Claustrinei învărstate cu 
un hohot gros de râs și 
cuvintele liniștitoare:

- Noa, șăzi fain, dom- 
nucă și fă-ți treaba, că noi 
am mai văzt de-aestea, 
nu-i nici un bai doară... 
Zâua bună, dragă...

Claustrina s-a întors 
la mașină cu sfoara biki- 
neză în mână și m-am 
bucurat că nu avea la
sere în loc de ochi - că n- 
aș mai fi scris aceste 
rânduri...
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ÎVR 1
7.00 Matinal național 8.30 

Micuța sirenă (d. a) 9.05 Povești 
de adormit copiii (s, ep. 35) 9.30 
Micuța fantomă (f. pt. copii SUA 
1996) 11.00 întâlnirea de sâm
bătă 13.00 Tineri interpreți ai 
muzicii populare 13.30 A doua 
alfabetizare 14.10 Arca... Mari
nei ancorează pe litoralul Mării 
Negre 17.10 Star Trek (s, ep. 
21) 18.20 Săptămâna sportivă 
18.35 Aproape perfect (s, ep. 
22 19.00 Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Farmece (s, 
ep. 13) 21.20 Anti-tero (f.a. 
SUA 1994) 23.05 Vedete în 
concert: James Brown

O
8.05 Sailor Moon (r) 8.30 

Vorbește-mi de școala ta! (do) 
10.40 Toate pânzele sus (s. pt. 
copii) 11.30 Pas cu pas 12.30 
TVR Timișoara 14.00 Trei familii 
(s, ep. 35) 14.45 Refrenele verii 
16.00 Grecia (s) 16.45 Santa 

\Barbara (s) 17.35 S.O.S la
■ — . 

capătul lumii! (d.a) 18.00
Documentar National Geographic: 
„Cobra regală" 20.00 Teatru TV 
prezintă: „Comedie de modă" 
21.30 Spectacolul lumii: Egiptul (II) 
23.00 Meridianele dansului

AblTSblA 1
7.00 Legea lui Burke (s, ep. 

23) 8.00 Teo și Mircea Șou 11.15 
Fir întins 11.45 Roata de rezervă 
(mag.) 12.15 Casa de piatră 12.45 
Constelația cinema (mag.) 13.15 
Nightman (s, ep. 5) 14.11 Inspi
rația Carolinei (s, ep.42) 14.40 Pe 
cont propriu (s, ep. 43) 15.30 Buni 
prieteni 15.50 Fashion Club 16.00 
Leonela (s, ep. 107) 17.00 Fotbal 
FCM Bacău - UFC Rapid Bucu
rești (d) 19.00 Observator 20.00 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.30. 
Fotbal Steaua București - Rocar 
București (d) 22.00 Observator 
23.00 Party Time - în direct de la 
Olimp

PRO TV i
7.00 Aventurile lui Papirus 

(d.a) 8.30 Povestiri din Marea Su
dului (s) 9.30 Lois și Clark (s, ep. 
34) 11.00 ProMotor 11.30 Audi
ență națională (talkshow) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 Susan (s,

ep. 21) 13.35 Bebe (s, ep. 27) 
15.15 Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 39) 16.00 Lumea filmului
16.30 ProFashion (mag.) 17.30 
Aripile pasiunii (s, ep. 50) 18.30 
Inimă de țigancă (s,ep. 56) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Rețeaua (s, 
ultimul ep.) 21.00 Expertul (s, ulti
mul ep.) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Oglinda spartă (f. p. Anglia) 
23.45 Crime în stil englezesc (s, 
ep. 8)

< ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 13.15 Maria (s) 14.00 O 
moarte suspectă (r) 16.00 Pre- 
ciosa (s) 17.00 Celeste se în
toarce (s) 18.00 Dragoste și pu
tere (s) 18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s) 20.15 
înger sălbatic (s, rezumatul 
săptămânii) 21.15 Lanțurile iubirii 
(s, ep. 20) 22.10 Milady (s) 23.00 
După-amiază de câine (f. p. SUA 
1975)

PRIMA TV
7.00 Em. 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)

- Duminică
1 august

rvR i
8.00 Ursulețul Winnie (d.a) 

9.05 Kiki Riki Miki... (mag. pt. 
copii) 11.00 Viața satului 14.10 
E șansa ta! (div.) 16.20 Atlas 
16.45 Mistere și minuni (s, ep. 
4) 17.30 Super Gol Show (cs) 
18.15 Duminica sportivă 18.30 
Aproape perfect (s, ep. 23) 
19.00 Mireasa cerșetoare (s) 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 Fericire târzie 
(co. Franța 1995) 22.45 
Vizitatorul (s, ep. 7)

Mărturisirile escrocului Felix Crull 
(s, ep. 3) 16.00 Grecia (s, ep. 
110) 16.45 Santa Barbara (s) 
18.30 Karaoke kids 19.00 
Decumentar istoric 20.00 Un 
secol de cinema: Paul Newman 
20.45 Retrospectiva Premiilor 
APTR 22.15 Sportmania (mag.) 
22.50 întoarcerea la izvoare 
(dramă Fr./Canada/Ger. '93, ultima 
parte)

ANTENA I

Abracadabra (s, ep. 5) 11.00 
Babylon 5 (s, ep. 11) 12.00 
Oamenii secolului (do) 13.00 
Știrile PRO TV 13.15 Ministerul 
comediei 15.00 Auto Marele 
Premiu de Formula 1 al Germaniei 
(d) 17.00 Echipa mobilă 17.30 
Aripile pasiunii (s, ep. 51) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 57) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Cupid (s, ep. 
1) 21.00 O lume perfectă (dramă 
SUA ’93) 23.30 Procesul etapei

TVR 2
8.00 Miracole (r) 8.30 

Vobește-mi de școala ta! (do) 
9.00 Cronica Amazoniei (do) 
9.30 Arca lui Noe (r) 11.25 TVR 
lași 14.00 Trei familii (s, ep. 36) 

^14.45 Videoclipuri 15.00

7.30 Spirit și credință 8.00 
Teo și Mircea Șou 11.15 Tot 
înainte - Agenția matrimonială 
(co. SUA 1970) 13.00 Duminica în 
familie (mag.) 17.00 Fotbal FC 
Argeș - FC Petrolul Ploiești (d) 
19.00 Observator 19.50 Salutări... 
Vouă 22.00 Lawless (s.a. SUA 
1997, ep. 2) 23.00 Fotbal Club 
Antena 1 - Meciul Meciurilor

AGASA
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 13.45 
După-amiază de câine (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 Căsuța
poveștilor 19.30 Jackie Collins: 
Hollywood 20.00 Poirot (s) 21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 21)

PRO TV PRIMA TV
8.00 Conan Aventurierul (d.a)

8.30 Tom și Jerry (d.a) 9.00 Super
7.00 Emisiune pentru copii

10.00 Tia și Tamera (s) 10.30

Luni
2 august

TVR 1

19.00 Oameni care au fost 19.30 
Mapamond 20.00 Marile meciuri 
(em. sportivă) 22.30 Prea târziu 
(dramă România 1995)

12.30 Sport Magazin 14.00^ 

Jerry Springer Show 14.30 
Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y 16.30 Motor 
Plus 17.00 Cinemagia 17.30 Apel 
de urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă 19.00 Frasier 
(s) 20.00 Crocodile Dundee II 
(f.a. Australia 1988) 22.00 Real 
TV 22.30 Știri 23.00 Zborul 174 
(dramă SUA 1995)

10.00 Franklin (d.a) 10.30 
Războiul fiarelor (s) 11.00 Zâna 
Măseluță (co. SUA 1997) 12.30 
Unde ne sunt bărbații? (co. SUA 
’95) 14.45 Dentistul (horror SUA 
1997) 16.15 Stargate (s) 17.00 
Jaful (thriller SUA 1996) 18.45 
Un zâmbet ca al tău (co. sUA 
1997) 20.30 Focul din adâncuri 
(f.a. SUA 1997) 22.15 Vampirul 
din Brooklyn (co. horror SUA 
’95) 0.00 Curcubeul (dramă 
SUA 1989)

PRO TV - DEVA
07.50-08.00 Știri locale (r) 

08.009.00 “Ghici cine bate la 
ușă?" talk-show 14.30 - 15.30 
“Alo, generația Pro!” (coproducție^

Malcolm și Eddie (s) 11.00 Gre
gory Hines Show (s) 11.30 
Lumea lui Dave (s) 12.00 Motor 
Plus (r) 12.30 Povești de iubire 
14.00 Duminica cu Prima 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Nopți în Harlem (co. 
SUA '89) 21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de noapte

10.00 în timp ce tu dormeai 
(co. romantică SUA 1995) 11.45 
Evadare din Absalom (f.a. SUA 
1994) 13.45 Matilda (co. pt. copii 
SUA) 15.30 Cele două fețe ale 
dragostei (co. romantică SUA
1996) 17.45 Stargate (s) 18.30 
Misiunea (thriller SUA 1997) 
20.30 Un tată în plus (vo. SUA
1997) 22.15 Crime la indigo 
(thriller SUA ’95) 0.15 O vară 
neobișnuită (co. SUA 1994)

PRO TV - DEVA

Hetescep
Perioada 31 iulie - B august

12.05 Mireasa cerșetoare 
(r) 13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r) 15.00 
Tradiții 15.30 Ecoturism 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 500) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 20.45 
Camera misterelor 21.00 Preotul 
și cârciumărița (s) 21.45 Teatru 
TV prezintă: „Inelul cu briliant" 
22.50 Ordinea publică 23.00 
Jurnal de noapte. Sport 23.15 
Planeta Cinema

ANTENA I
de

TVR 2

7.10 Cafea cu parfum 
femeie (s) 8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri 11.00 Kelly (s) 11.30 
Aventuri în junglă (s) 12.00 Tropi
cal Heat (s, ep. 21) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Nash Bridges (s) 
14.00 Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 91) 16.10 Luz 
Maria (s, ep. 61) 17.00 Știri 17.25 
Sșlutări... Vouă! 17.28 Leonela (s, 
ep. 108, 109) 19.00 Observator 
20.03 Pericol iminent (s, ep. 41)
20.50 Raven (s, ep. 18) 21.45 
Burlacul (s, ep. 26) 22.15 Obser
vator 22.48 Viața pe muchie de 
cuțit (suspans SUA ’87)

in America (r) 15.00 Familia 
Bundy (s, ep. 142) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 71) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 801) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 52) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 58) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Tineri asasini 
(dramă SUA 1997) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
68) 23.00 Millennium (s, ep. 22)

7.00-12.45 Filme și seriale 
(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 Un 
caz de dragoste (r) 16.00 
Preciosa (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. 22) 22.10 
Milady (s)

12.00 Sensul tranziției 
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 
80) 14.00 Conviețuiri 15.00 
Rebelul (s, ep. 105) 16.00 
Grecia (s, ep. 111) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 927) 17.30 
Sighișoara - dialoguri medievale 

^(p. III) 18.00 Primul val (s, ep. 9)

PRO TV PRIMA TV

7.00 Bună dimineața, PRO TV 
al tău! 10.00 Tânăr și neliniștite

(r) 10.45 O lume perfectă (r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 Made

8.00 Dimineața pe plajă 12.00 
Karaoke Show 13.00 Pretutindeni 
cu tine (r) 14.00 Nimeni nu e per
fect (s) 15.00 Jerry Springer 
Show 16.00 Pretutindeni cu tine
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08.00-09.00 "No comment" și 
'Vorbiți aici!” realizator Alin Bena,

(s) 17.00 Trăiește vara cu 
Nadine 18.00 Știri 19.00 Brook
lyn South (s) 20.00 Dosarele Y 
20.50 Real TV 21.00 Karaoke 
Show 22.00 Show-ul de noapte

HBG>
10.00 Inamicul public (thriller 

SUA ’97) 11.45 Caracter 
(dramă Olanda 1997) 13.45 Alo, 
aici Denise! (co. SUA 1995) 
15.00 Iubitul meu se însoară 
(co. SUA 1997) 16.45 Fetele 
rele cuceresc Vestul (w. SUA 
1994) 18.30 Inseparabilii (hor
ror SUA 1988) 20.30 Intrusul 
(thriller SUA 1995) 22.00 Calea 
spre extaz (dramă SUA 1997). 
23.45 Cum ți-e scris (co. 
romantică SUA 1994)

O BERBEC
Ceva din trecutul vostru 

îndepărtat, o persoană sau 
o întâmplare, revine în 
viața voastră. Trebuie să 
fiți pregătiți pentru orice, 
mai ales în momentul în 
care va trebui să “dați 
socoteală” în fața unei 
instanțe sau a unei 
persoane oficiale.

O TAUR
Vă așteaptă câteva zile 

în care cu greu vă veți găsi 
liniștea. încercați să 
treceți mai ușor peste 
ceea ce vi se întâmplă, 
altfel riscați să vă epuizați 
întreaga energie. Or mai 
aveți încă destulă nevoie 
de ea, inclusiv la serviciu, 
unde sunteți foarte 
solicitat.

O GEMENI
Șarmul vostru

acționează ca o vrajă. 
Aveți mari șanse, dacă 
sunteți singuri, să întâlniți 
pe cineva care să se 
potrivească perfect cu voi. 
Chiar dacă din punct de 
vedere financiar nu stați 
tocmai pe roze, veți 
rezista fără prea mari 
eforturi.

O RAC
Ar fi bine să deveniți 

mai exigenți cu 
persoanele din anturajul 
vostru dar și cu voi înșivă. 
Lăsați să treacă totul pe 
lângă voi, de parcă nimic 
nu mai contează. Această 
atitudine nu face decât să 
vă plafoneze în activități 
neproductive.

O LEU
Ca și săptămâna 

trecută, echilibrul
financiar nu ar trebui să 
sufere vreo schimbare, 
nici în bine nici în rău. Și 
totuși, un prieten sau o 
rudă apropiată vă va ajuta 
să aveți o oarecare șansă 
și să faceți alegeri bune în 
ceea ce privește 
cumpărăturile sau
investițiile.

Z> FECIOARA

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale y

Dragostea nu ar trebui 
să vă pună probleme, dar 
nici nu trebuie să vă
așteptați la o perioadă 
euforică. Din când în
când, totuși, aveți 
tendința să vă retrageți în 
carapace și să rămâneți 
singuri, doar cu gândurile

\voastre.

O BALANȚA I
Profitați de voia bună 

de care ați cam dus lipsă 
în ultima vreme. Vă 
așteaptă zile fierbinți și 
pline de împliniri senti
mentale. Problema esen
țială este să nu trișați 
pentru că totul se va 
distruge în câteva 
secunde, ca un joc de 
Domino.

O SCORPION
Ar fi bine să vă feriți 

de dușmani. Nu-i 
cunoașteți? Căutați-i, 
pentru că vă sapă, fără 
rușine, pe la spate. 
Sunteți invidiați pentru 
reușitele voastre
financiare, așa că faceți 
bine și protejați-le.

O SĂGETĂTOR
Sunteți influențat de 

superiorii voștri să 
munciți fără odihnă. S-ar 
putea să resimțiți acest 
lucru cât de curând. Nu 
este exclus să ajungeți 
și la medic. Nu vă 
speriațl, nu este ceva 
grav, dar cu oboseala nu 
e de glumit.

O CAPRICORN
Păstrați simțul 

măsurii. Doința voastră 
de a face totul ca la 
carte s-ar putea să se 
transforme într-un 
eșec. E limpede că în 
prezența unor prieteni 
care vă susțin 
neîncetat să nu aveți 
de gând să vă opriți din 
activitatea voastră. 
Dacă vă simțiți în stare 
să faceți față oricăror 
solicitări n-aveți decât 
să vă puneți cu burta 
pe treabă.

O VĂRSĂTOR
Fericirea vă bate la 

ușă. Deschideți-o larg 
și primiți-o cu brațele 
deschise. Săptămâna 
viitorul totul merge ca 
pe roate. Nimic nu vă 
va împiedica să vă 
impuneți punctul de 
vedere. Atenție doar la 
starea voastră de 
nervi.

O PEȘTI
Vă așteaptă o 

perioadă mai puțin 
fastă, dar trecătoare. 
Cu răbdare veți reuși 
să rezolvați toate 
necazurile. Atenție la 
riscul ca ceea ce pare 
la prima vedere o 
simplă încurcătură să 
nu fie un adevărat 
dezastru.
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Escrocheria ochelarilor 
pentru eclipsă se joacă 

periculos cu ochii 
noștri!

Ochelarii pentru eclipsă produși de 
unele firme nu îndeplinesc condițiile mini
me necesare. Petre Ispas, președintele 
Centrului Consumatorului din România 
(CCR), a făcut cunoscut la o conferință de 
presă un studiu realizat de centrul său în 
legătură cu firmele producătoare de oche
lari pentru eclipsa totală de soare din 11 
august a c.

Conform acestui studiu, ochelarii reali- 
Izați de "Alfa Optic” SRL și Clubul Alpin Ro

mân "Transilvania" nu îndeplinesc condi
țiile minimale de a putea fi folosiți pe tim
pul eclipsei pentru că densitatea lor optică 
minimală 5 nu este realizată; fenomenul 
nu poate fi urmărit, deoarece iluminarea 
(strălucirea) este extrem de puternică, 
soarele nu este redat corect, având contu
rul extrem de difuz și folosirea cu pauze de 
30 de secunde nu este recomandată de 
nici o normă. Ochelarii realizați de "Badi 
Prod” SRL îndeplinesc condițiile minimale 
de folosire pe timpul eclipsei, dar se reco
mandă să fie folosiți cu pauze, deoarece 
pot afecta vederea. Ochelarii produși de 
"EBA Optics” îndeplinesc condițiile mini
male de folosire pe perioada eclipsei, dar 
în ciuda designului plăcut, mesajele pe 
care le transmit prin inscripționarea făcută 
nu sunt relevante, ba chiar conțin unele 
lucruri nereale. Principala parte slabă a 
acestor ochelari este strălucirea puternică, 
preluată de ochi. în concluzie, ochelarii pot 
fi folosiți, dar cu multă precauție și cu pa
uze mai mici de un minut. Ochelarii pro
duși de "Arcada Trading Serv” SRL pot fi 
folosiți în perioada eclipsei. Se recomandă 
a fi folosiți cu pauze, după un rrwnut!

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

Miere, sare și albuș de ou 
pentru entorse

Pentru ameliorarea durerilor în cazul unor 
leziuni musculare sau articulare (întinderi, entorse 
etc.) puteți apela la unul dintre remediile po
pulare pe care vi le prezentăm mai jos. • Unul 
dintre acestea, care are drept “materie primă” 
portocala, reduce umflătura. Curățați o portocală 
și aplicați pe locul dureros partea din interior a 
cojii; puteți, eventual, să fixați cu un bandaj. • Sau 
puteți lega câteva felii de ceapă în jurul gleznei 
sau al degetului scrântit pentru a preveni sau a 
reduce umflătura. • Bateți o lingură de miere, una 
de sare și albușul de la un ou și aplicați amestecul 
pe entorsă sub formă de compresă.

Educația muzicală 
stimulează 

memoria
Adulții care au studiat muzica înainte 

de vârsta de12 ani sunt norocoși. Memoria 
lor auditivă este în mod sigur mai bună 
decât a celorlalți. Se cunoaște că, la mu
zicieni, aria cerebrală numită lobul tem
poral stâng este.mai voluminoasă, mai 
dezvoltată. Tot aici sunt localizate meca
nismele memoriei auditive. Cercetătorii 
universității din Hong-Kong au vrut să afle 
dacă există o legătură între dezvoltarea 
lobului temporal și funcțiile cognitive am
plificate numai la muzicieni. Psihologii au 
făcut un test pe 60 de subiecți, din care 30 
studiaseră muzica în copilărie. Fiecare 
participant a fost supus la două probe, una 
pentru memoria auditivă și alta pentru 
memoria vizuală. La testul de memorie 
auditivă muzicienii bineînțeles că au ex
celat. în schimb, performanțele obținute la 
al doilea test erau comparabile, între cele 
două grupe. Aceste rezultate arată că edu
cația muzicală precoce ascute și stimu
lează permanent memoria auditivă.

Tratament împotriva 
transmiterii virusului HIV 

la copil
Un nou tratament eficient pentru evitarea 

transmiterii SIDA de la mamă la copil mai puțin 
costisitor a fost pus la punct, grație unor teste 
efectuate în Uganda, de cercetători de la In
stitutele Naționale Americane de Sănătate.

Potrivit unui studiu final elaborat de cer
cetătorii respectivi, o singură doză de nevirapină 
antiretroviral, medicament administrat pe cale 
orală mamei, în timpul nașterii, și o doză admi
nistrată nou-născutului în primele trei zile de la 
naștere sunt suficiente pentru a diminua la jumă
tate rata transmiterii SIDA, în comparație cu un 
tratament similar incluzând administrarea medi
camentului AZT, foarte scump și greu de aplicat. 
Grație noului tratament, în țările în curs de dez
voltare ar putea fi evitată, anual, infectarea a 
300.000 - 400.000 nou-născuți cu virusul HIV.

Tratamentul cu nevirapină costă de două 
sute de ori mai puțin decât un tratament de lungă 
durată cu AZT.

Potrivit lui Anthony Fauci, director al Insti
tutului Național pentru alergii și boli infecțioase 
din Washington, noua descoperire reprezintă 
progresul cel mai promițător în direcția elaborării 
unei strategii aplicabile în întreaga lume pentru 
evitarea transmiterii SIDA de la mamele infectate 
la copiii acestora.

Cifre oficiale ale ONU arată că, zilnic, în țările 
în curs de dezvoltare, se nasc 1800 de copii 
infectați cu HIV. în regiunile afectate în mod 
deosebit de SIDA, până la 30 la sută dintre 
femeile însărcinate sunt infectate cu HIV și 25-35 
la sută din copiii lor moștenesc virusul.

' —

SE CERCETEAZĂ UN VACCIN 
CONTRA BOLII ALZHEIMER

Cercetătorii societății Elan Corporation (SUA) 
au pus la punct un vaccin experimental împotriva 
bolii Alzheimer, care a dat rezultate pozitive. 
Experimentul a fost făcut pe șoareci modificați 
genetic și purtători ai maladiei. Vaccinul a redus 
sau a împiedicat formarea plăcilor amiloide, 
depozite bănuite că au un rol important în dege
nerarea neuronilor, caracteristică bolii Alzheimer. 
Vaccinul, numit AN-1792, acționează prin ata
carea cu aminoacizi a proteinei, pgptida amiloidă- 
beta (AB-42), aflată la originea formării plăcilor 
amiloide, numite și „plăci senile". El a fost injectat 
în creierul unor șoareci „bolnavi" și al unora 
sănătoși. în cazul primilor, depozitele s-au retras, 
iar la a doua categorie nu a apărut nici un 
depozit. Laboratorul Elan vrea să înceapă încă din 
acest an teste clinice pe subiecte umane. Dacă 
rezultatele sunt satisfăcătoare, vaccinul ar putea 
fi lansat pe piață peste cinci ani.

Rămâne totuși o necunoscută: oamenii de 
știință nu au stabilit încă dacă plăcile amiloide 
sunt cu siguranță cauza maladiei sau doar un 
simptom al ei. Boala Alzheimer este o degenerare 
progresivă a creierului, asociată cu depozitele 
amiloide și dispariția celulelor nervoase. Afectând 
în principal persoanele în vârstă, ea poate duce 
la o formă acută de demență senilă. Aproximativ 
o persoană din zece în vârstă de peste 65 de ani 
este atinsă de maladie, iar 40 la sută din cele de 
Dește 85 de ani suferă de Alzheimer.

• Din proprie, amară și îndelungată 
experiență G. Călinescu ne spune: "La 
maturitate poți citi cât poftești. Dar la înce
puturi important este să-ți așeze cineva 
inteligența cât e mintea fragedă. Așa face 
și moașa care potrivește cu mâinile ca
petele moi ale celor noi-născuți. Fără ea 
am avea toți țeste pătrate.” Și: "Dante dis
prețuia - pe drept cuvânt - pe cei vinovați 
de lene sufletească și-i scotea și din Iad 
și din Rai.” «La radio se explică de ce ve
dem cerul albastru. Explicația științifică 
anulează POEZIA CERULUI, dar lămu
rește de ce nu vedem o boltă galbenă 
sau roz. Nu pot traduce în trei vorbe ce-a 
explicat domnul de la radio. Rămân să 
privesc prin ochii POETULUI minunea 
albastră și spectacolul fascinant al no
rilor... «într-un diabolic contratimp, Viața 
îmi dă alune când eu nu mai am dinți. «în 
zori, în de-acum "tradiționalul” meu drum 
după ziare, trăiesc o senzație ciudată: e un- 
tip de dedublare, e de parcă aș fi un alt 
om într-un alt oraș. Aproape totul în jur are 
o altă culoare, sunt scame de somn în 
aer, liniștea străzii accentuează starea de 
ireal. Apoi, lectura jurnalului cald pe stra
dă mă euforizează cu un alcool inefabil. 
Totul până la întâlnirea cu primul cunos
cut care - cu un zâmbet tâmp - îmi face 
țăndări zorii': "Mai lasă-le dracului de zia
re! Ce minciuni mai scriu?...’’ «înmulțesc 
un chiulău cu un milion și am răspunsul 
la multe întrebări privind degringolada 
politico-economică din țara mea. Vorba 
unui nepot de-al meu: "Sunt atâția oa
meni în jurul nostru care n-au muncit, nu 
muncesc și-i exclus că o vor face vreo
dată..." • Un pui de NOR: "Sufletul, ca o 
pasăre speriată, se zbuciumă și se iz
bește de pereții înguști ai câte unei zile."

Hie LEAHU 
\_________ /

Calviția poate fi 
învinsă

O nouă metodă de a scăpa de 
calviție este așa-numita tehnică 
“dense packing”, adică o metodă de 
microtransplant. Din regiunile cu 
păr se prevalează fire de păr pentru 
zonele lipsă. 3000 de grefe pot fi 
transplantate într-o singură ședință 
pe o zonă de mărimea unei palme.

ȘTIM SĂ FOLOSIM 
OFODOllANTELE?

----- '

La masă cu Balzac

Peste 70 la sută dintre femei utilizează 
deodorantele. Eficiente, estetice, practice și 
economice, ele par a avea toate calitățile. Cu 
condiția să știm care ni se potrivesc și în ce 
condiții se folosesc.

Din multitudinea de produse propuse cum 
să reperăm deodorantul care ne convine? Pen
tru a vă ajuta să alegeți între aerosoli, stickuri,. 
versiuni cu sau fără alcool, iată o serie de 
răspunsuri la întrebări pe care cu siguranță vi 
le-ați pus.

Există mal multe feluri de deodorante. 
Este adevărat. Formulele clasice, numite și 
bactericide, distrug bacteriile care apar în urma 
transpirației, fără a împiedica totuși sudoarea să 
se scurgă. Rezultatul: nu scăpăm de mirosul 
neplăcut. Antiperspirantele au în schimb în 
compoziție săruri de aluminiu. Ele acționează mai 
în profunzime, diminuând diametrul canalului 
glandei sudoripare, ceea ce permite încetinirea 
ritmului transpirației.

Un deodorant se utilizează întotdeauna 
după epilarea subțiorilor. Fals. Altfel bărbații 
nici nu le-ar mai folosi. Este adevărat că senzația 
de prospețime și curățenie este mai pregnantă 
pe o piele epilată. Dar chiar dacă se mențin firele 
de păr tot e bine să le folosim. Important pentru 
ca deodorantul să fie eficient este să ne spălăm 
înainte de a-l folosi.

Cu cât un deodorant este mai parfu
mat, cu atât este mai activ. Fals. Parfumul nu 
vă oferă decât o singură garanție: maschează 
mirosul neplăcut dar nu rezolvă problema de 

bază, nu acționează în nici un fel asupra trans
pirației. Pentru un rezultat optim optați deci 
pentru o formulă antiperspirantă, chiar dacă nu 
este cine știe ce parfumată.

Putem utiliza un deodorant clasic pen
tru picioare. Este adevărat. Proprietățile dezo- 
dorizante și antiperspirante pot atenua o trans
pirație excesivă, datorată unui “marș” mai înde
lungat. Diferența între un deodorant normal și 
unul pentru picioare este de formă ( pentru 
picioare nu putem folosi un stick sau un deo
dorant cu bilă) și de textură. Deodoranții speciali 
pentru picioare se prezintă adesea sub formă 
de pudră sau de talc, care le mărește puterea 
de absorbție.

Ne putem împrumuta deodorantul ori
cui. Adevărat, dar și fals. Dacă vă doriți un deo
dorant de familie, alegeți o formulă cu aerosoli. 
Dacă nu, este bine să evitați să vă împrumutați 
stickul, chiar dacă se spune despre el că elimină 
bacteriile. Riscurile nu sunt însă niciodată nule.

Formulele cremă sunt mai eficiente 
decât aerosolii. Este adevărat. înainte de toate 
pentru că sunt mai ușor de aplicat, având for
mula apă plus ulei, foarte plăcută pilelii, a cărei 
suprafață este plină de adâncituri sau pori ieșiți 
în relief. Ele sunt și mai concentrate în săruri de 
aluminiu, care reglează volumul de transpirație.

O apă de toaletă poate înlocui un deo
dorant. Nu este adevărat. Ea maschează poate 
mirosul transpirației, dar nu îi controlează volumul. 
Nu conține nici un principiu activ care să aibă și o 
eficacitate deodorantă și una regulatoare.

O sfidare: așezați-vă la acest ospăț gar- 
gantuelesc, pe care Balzac l-a devorat în fața 
editorului său, Edmond Werdet.

Antreuri: Brânză albă, turtă cu carne (porc, 
vită, ficat), budincă de carne în unt, friptură de 
vită în aluat, ouă moi. Vinuri de Touraine. Stridii - 
opt duzini. 12 cotlete de miel, un pește sol din 
Normandia, cu ciuperci pariziene, trufe și creveți. 
Rață și potârnichi prăjite, prăjitură cu ciocolată, 
spumă de nucă de cocos, biscuiți cu zmeură și 
12 pere de Doyenne.

A fost Balzac un gurmand? Mai curând un 
căpcăun, un titan al mesei. Dar să vedem mai 
bine ce a povestit după ospăț editorul său. “Eu 
sufeream de gastrită acută de aceea am cerut 
doar o ciorbă și un piept de pui prăjit. El a co
mandat stridii de Ostende, 12 cotlete de miel, o 
rață cu ciuperci, o pereche de potârnichi prăjite, 
un pește sol de Normandia. Fără a mai pune la 
socoteală antreurile, fanteziile, felurile secun
dare, perele. Toate stropite din belșug cu vinuri 
fine, delicate, din cele mai renumite podgorii, 
cafea și lichioruri".

O masă demnă de Gargantua, pe care mân
căul secolului XX o privește cu disperare. Ape
titul lui Balzac ar face orice gurmand să dea 
înapoi. Cum poți înghiți atâtea feluri? Ce poftă de 
mâncare fantastică te poate face să îți umpli 
burdihanul cu atâtea bunătăți? “Totul a fost 
înghițit până la ultima firimitură, mărturisește 
Werdet. Nu au rămas decât oasele, iar după ce a 
mâncat m-a întreabat dacă am ceva bani la mine. 
M-a făcut praf!".

Dandy, nobil fals, falimentul editorilor, un 
ocnaș al scrisului, împărat al exceselor...Gras, 
îndesat, rotund ca un ou de Paști, el celebra prin 

mise ale pântecului terminarea fiecărui roman. Iar 
la 40 de ani avea peste o sută de kilograme.

Din cartea pe care i-a consacrat-o Gon- 
zague Saint-Bris aflăm și despre pasiunea 
prozatorului pentru vinurile de Touraine și des
pre visul lui, niciodată realizat, de a avea o plan
tație de ananas.

Opera lui este însă cea care ne vorbește 
mai bine decât orice maestru despre bucătăria 
secolului XIX. Omletele cu dulceață din “Vărul 
Pons" sau perele coapte cu ghimbir din “Moș 
Goriot"...Sau mesele delicate și costisitoare 
oferite de Marsay sau Lucien de Rubempre, la 
Very sau Vefour, descrieri copioase, adesea 
răzbunarea scriitorului care nu avea întot
deauna bani pentru ospețe..

Paradoxal, acest gurmand intra în lungi 
perioade de abstineță.de fiecare dată când 
lucra la vreo carte. Se trezea la 12 noaptea, se 
închidea în casă și lucra câte 12 ore. Câte 
două luni, bântuit de personaje și replici, se 
hrănea numai cu ouă moi, chiftele și fructe, mai 
ales pere, pe care le adora. Se îndopa în 
schimb cu cafea neagră, fără zahăr, pe care o 
făcea din trei feluri de arome: bourbon, mar- 
tinique și mocca. "Cafeaua îți cade în stomac, 
explica Balzac. Și totul începe să se agite. 
...Sunt prezente toate amintirile, îți vin în minte 
toate trăsăturile umane care te-au marcat, apar 
figuri, iar hârtia începe să se umple de cer
neală”. Odată opera terminată, apetitul revenea, 
feroce: "Bună ziua prieteni, am terminat. Este 
superb! O să plângeți când o să citiți! Dar nu 
mai pot sta cu voi, am o foame periculoasă”. S- 
a și văzut. A murit la 51 de ani. Din cauza 
incredibilei sale pofte de a trăi.

abstine%25c8%259b%25c4%2583.de
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“Este ceva diavolesc 
să te bucuri de răul întâm
plat altuia. Nu este semn 
mai sigur al unui suflet rău 
și al unei adânci nedem- 
nități morale decât un 
sentiment de bucurie la 
vederea nenorocirii altuia. 
Ocolește întotdeauna pe 
acela la care vei vedea un 
asemenea semn”.

Schopenhauer

£1^212

“De omul rău și diavolul 
se ferește”.

Proverb albanez

“Omului rău dă-i cămașa 
și fugi”.

Proverb românesc

“Omul cinstit nu va face nici
odată de bunăvoie ceva rău".

Aristotei

“Se atrage ura făcând 
bine ca și făcând rău".

N. Machiavelli

+ PULBERE DE STELE
* * *

"bife/rc/un/
înzestrat cu un talent nativ, 

Cristopher Plummer, născut la 13 
decembrie 1927 în Toronto - Canada, a 
demonstrat o uimitoare trecere de la 
registrul comic la cel dramatic, de la 
insinuare la sentimentalism, a dovedit 
un larg registru interpretativ, începând 
cu rafinamentul și terminând cu 
nonșalanța...

între 1950 - 1958 face o intensă 
carieră teatrală, după care debutează în 
film cu “Stage Struck” (Febra scenei) - 
1958, regia Sidney Lumet, alături de 
Henry Fonda. Superproducția istorică 
de mare montare "The Fall of Roman 
Empire" (Căderea Imperiului Roman) - 
1964, regia Anthony Mann, îi “netezește” 
drumul spre deplina afirmare.

“The Sound of Music" (Sunetul 
muzicii) - 1965, regia Robert Wise și 
“Triple Cross” (Eddie Chapman - agent 
secret) - 1966, regia Terence Young, cu 
Romy Schneider și Yul Brynner, au 
constituit două mari succese personale, 
care l-au “îndreptățit" să fie prezent și în 
spectaculara superproducție “The Battle 
of Britain” (Bătălia Angliei) - 1969, regia 
Guy Hamilton.

Obținând statutul de star, este 
distribuit în diferite filme de diverse 
genuri, cum a fost “Aces High” (Aleșii 
înălțimilor) - 1976, regia Jack Gold, cu 
Trevor Howard sau "Hanover Street” 
(Strada Hanovra) 1979, în regia lui 
Peter Hyams, cu Harrison Ford și Lesley 
- Anne Down (premiera în România în 
anul 1981).

Trecându-i în "revistă” filmografia, 
se poate afirma că este un bun 
profesionist în adevărata accepție a 
termenului. A mai fost prezent în “The 
Man Who Would be King” (Omul care 
voia să devină rege) - 1975, regia John 
Huston sau “Murder by Drew" (Crimă la 
comandă) - 1978, regia Bob Clark.

Adrian CRUPENSCH!
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TauĂaĂe
“Răul ce și-l face omul 

singur nimeni altul n-ar putea 
să i-l facă”.

Anton Pann

“Răutatea pentru a se 
face și mai rea ia masca bună
tății”.

Publius Syrus

“Cel mai mare rău 
deprinderea cu răul".

Ai. Viahuță

e

Selecție de Hie LEAHU
J

Citate și locuțiuni 
celebre ’

• "Ave Caesar” ( sau “Ave imperator, mori- 
tori te salutant!”) se traduce prin “Slavă ție, împărate! 
Cei ce se duc la moarte te salută!" - cuvinte 
menționate de istoricul latin Suetoniu în lucrarea sa 
“Vitae imperatorum", o culegere de anecdote 
despre viața a 12 împărați romani. în capitolul privitor 
la viața lui Claudiu, istoricul povestește că gladiatorii, 
înainte de a începe luptele în arenă, defilau în fața 
lojei imperiale și pronunțau cuvintele de mai sus, ca 
un ultim omagiu.

• “Ave Marial” - rugăciune numită și salu
tare angelică sau bunavestire. Expresia a fost 
popularizată de compozițiile celebre care poartă 
acest titlu, ale lui Schubert și Gounod. Astăzi, din 
ce în ce mai rar, aceste cuvinte sunt întrebuințate 
cu semnificația lor originară, ca un salut adresat 
unei femei ce merită un respect deosebit.

• “Avocatul diavolului” - se spune despre 
un critic răutăcios. Vine de la “Advocatus diaboli”, 
persoana însărcinată să conteste, chiar prin argu
mente absurde, cererea unui candidat la canonizare 
în fața conclavului papal. în opoziție cu “Advocatus 
Dei" (Avocatul Domnului), persoana care sprijinea o 
asemenea propunere.

• “Restitutio in integrum” (Restabilirea 
totală a situației inițiale) - conform “Codului lustinian”, a 
reda cuiva deplina posesiune, știrbită temporar, a unei 
proprietăți; a-i acorda funcția deținută anterior, 
pierdută în urma unei decizii arbitrare, a unui abuz.

Grupaj de /. LEAHU
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Este liniște în țară 
Iar cei mari aleșii țării 
Au vacanță parlamentară 
Și grijile le-au dat uitării.

Să-și refacă sănătatea 
După-atâta stat în bănci 
E greu să lupți cu dreptatea 
Și clănțănitul din fălci.

Munca desigur tot aia 
Cum a fost și pân-acuma 
Mai fumează, citesc foaia 
Și vine leafa cu luna.

Mai fac câte-a retușare 
Legilor de la Vasile 
Și să vadă de votare 
în rest țara merge bine...?

loan BUȘTEA,
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OecaTogurTerieșilor
1. Așteptați răbdător să fiți pus la muncă, nu faceți nimic din 

proprie inițiativă.

2. Adoptați o poziție de repaus care să dea impresia că 
tocmai v-ați oprit din lucru.

3. Fiți relaxat și suportați liniștit inactivitatea, oricât de mult ar 
dura ea.

4. Dacă vă place un lucru bine făcut, lăsați-i pe alții să-l facă.

5. Dacă unii iubesc munca, trebuie să iubească cineva și 
odihna. Asumați-vă acest partizanat!

6. Prezentați-vă fără jenă să vă ridicați salariul, chiar dacă 
toată luna n-ați mișcat un deget!

7. Cereți mereu măriri de salariu. Colegii vă vor simpatiza că 
le susțineți cauza și vă vor face de bună voie treburile, doar- 
doar veți reuși ceva.

8. Fiți conștient de faptul că se înregistrează multe accidente 
de muncă, dar nici unul de... odihnă.

9. Munca este o invenție bună, nu fiți egoist și lăsați-o altora!

10. Munca vă uzează: păstrați-vă tinerețea!

Scaui.ul electric a fost inventat de un
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dentist.
>

cel puțin alte rouă milioane de persoane.
> La întrebarea ce ați face pentru 10 

milioane de dolari, unul din patru americani a 
răspuns că ar fi în stare să-și părăsească familia 
și prietenii.

> 70% dintre femeile care au pisici, își 
hrănesc mai întâi animalele și apoi soții.

> 50% dintre femei nu admit să iasă din 
casă fără să se machieze.

> Recordul la așezarea cărămizilor a fost 
stabilit în 1937 de către Joseph Ragion din Illinois 
(SUA), care la construcția unei case a așezat în 
zid 3472 de cărămizi într-o oră, deci aproape 58 
pe minut.

> în 1846, John Banvard a terminat “Pano
rama fluviului Mississippi". Realizat pe un rulou de 
pânză măsurând 1524x3,65 metri, tabloul reprezenta 
fluviul și peisajul înconjurător pe o lungime de 1930 
kilometri. Pânza, având o suprafață de 0,52 hectare, 
a fost mistuită de un incendiu, cu puțin înainte de 
moartea pictorului (1891).

Fiecare om își împarte ziua de naștere cu

ORIZONTAL: 1) Șatre estivale 
cu nomazi de ocazie; 2) Popasul 
estival al boabelor pe drumul cald al 
pâinii - Purtător de însemne ale tim
pului trecut; 3) Mirajul estival al 
plajelor marine - Remarcabilă ca 
valoare în arealul nudismului; 4) 
Formulă agrestă pentru unii desco
peritori - Ciclop de carton în lumea 
hazardului - Copilăria pâinii mângâ
iată de razele estivale; 5) Local esti
val cu clientelă mioritică; 6) Primul 
afectat al băilor de soare excesive 
- Simbol chimic cu efect eferves
cent - înscris de hrisov cu puteri 
voievodale; 7) Loțiuni de față extra
se din flori! - Periodic de mare tiraj, 
marcat de arșița estivală - Expo
nent marcanți din vară-n vară; 8) 
Tip de comandă întâlnit pe litoral - 
Apelativ înaripat al unei soliste esti
vale; 9) Atributul mult dorit al băutu
rilor estivale - Grăunte de nisip pe 
plaja eternității (pl.); 10) Plecate de 
la mare, urcă într-un decor montan.

Vinul previne accidentele 
cerebrale

au urmărit, timp de 16 ani, 
13.329 de subiecți, având 
între 45 și 84 de ani. !n 
acest interval, ei n-au avut 
voie să consume bere sau 
spirtoase. Concluzia? Nu 
alcoolul, ci vinul face bine 
sănătății.

Specialiștii danezi au 
publicat în "British Medica! 
Journal’’ un studiu care 
arată că băutul moderat de 
vin (între 1 și 7 pahare pe 
săptămână) reduce cu 30 ia 
sută riscul accidentelor cere- 
bro-vascuiare. Cercetătorii

© Seara, într-un mo
ment de tandrețe, Gogu cu
getă cu glas tare:

- Mioara mea, dacă unul 
dintre noi moare, eu mă 
călugăresc...
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Haralambie Paiuș 
sosește pe neașteptate 
acasă:

- Nu ți-e rușine, Ma- 
ricico, așa îl tratezi tu pe 
domnul director? îl bagi 
sub pat când intru eu în 
casă?

© - Și eu am mașină 
“la scară", nu numai parla
mentarii, se laudă 
Dumitruț.

- La ce scară?
-La 1/1000...

© - Ei, domnu Bozu,
te-a ajutat pastila de Via
gra, pe care ți-am prescris- 
o?

- Cum să nu, domnule 
doctor? A făcut minuni! Mă 
simt ca la douăzeci de ani!

- Foarte bine! Și soția 
ce zice?

- Nu știu. De când am 
luat pastila n-am mai dat 
pe acasă...

© - Gigele, care este 
imperfectul verbului “a 
vorbi”?

- Cred că “a se bâlbâi!"

© - De regulă, spune 
profesorul, un nebun poate 
pune mai multe întrebări 
decât poate să răspundă 
un om înțelept.

- Păi, nu e de mirare că 
pică atâția la examenul 
dumneavoastră, domnule 
profesor...

© -De ce spui, Mihăiță, 
vecinul nostru e un omcă 

rău?
- Păi, dacă n-ar fi rău, de 

ce l-a încuiat mămica în 
șifonier când te-ai întors 
matale din delegație?!

© - Domnișoară, de
când te-am văzut, mi-am 
pierdut capul...

- Dacă nu ți-ai pierdut 
portofelul, cheile de la apar
tament și de la mașină, nu-i 
nimic grav!

© - Nevastă-mea nu 
are deloc simțul umorului...

- A mea e mereu pusă 
pe șotii. Uite, ieri noapte și-a 
închis în debara un văr, pe 
care nici nu știa prea bine 
cum îl cheamă...

VERTICAL 1) Dezmierdare estivală cu sărutări de 
foc; 2) Estradă estivală pentru soliștii unui concert cam- 
pestru - Punct de asistență pentru escale de vacanță; 3) 
Mesagera nostalgiilor de vacanță servită la domiciliu - 
Fragment de viață prinsă în umbre de cortină; 4) Primul 
avansat într-o întreprindere comercială (înv.) - Fardate 
vara la logodna soarelui cu marea; 5) Rigid străjer, costu
mat vara în haine verzi - Ambalajul neprotocolar al ofertei; 
6) Scurtă precizare a poziției într-un șir - Dormitor single 
pentru vilegiaturiștii estivali - Apărut sub soare din golul 
neființei; 7) Călăuză perfidă în căutarea paradisului pierdut 
- Estivalul cântec de greier al picăturilor - Redate pe unde
într-un fel mai aparte!; 8) Rezultate scontate ale unor 
răcoriri estivale - Discrete călăuze spre umbroase refugii 
estivale; 9) Hoinăreli pe itinerariile unui pierde-vară; 10) 
Amfitrion la înălțime pentru petrecerea unei vacanțe - 
Staționar la munte în sezonul estival (pl.)

Dicționar: INI, PEI.
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4) PELINAT-CO; 5) ORE-AMOR-R; 6) ZC-CR-RARI; 7) I | 
IUDAIC-NAZ; 8) TIRS-ASIZA; 9) IRONIZATOR; 10) 
VETERINARI.

Vasile MOLODEȚ 
Dezlegarea careului “ALTMINTERI" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) DISPECERAT; 2) INTIMIDARE; 3) SCENA-ICAR;

© - Chelner, în lista 
de bucate scrie că serviți 
“caviarul săracului". Ce-i 
asta?

- Ceva foarte simplu. 
Vă aduc o farfurie de orez 
fiert și o pereche de oche
lari fumurii...

© - De ce îți înșeli ne
vasta cu vecina? a fost în
trebat un scoțian. Nu poți 
găsi o femeie în celălalt 
capăt al orașului, unde nu 
te știe nimeni?

- Și banii pentru me
trou?

© - Ospătar, în halba 
mea e o muscă!

- Ei, nu fiți așa de 
zgârcit! Cât poate să bea o 
muscă?

Culese și prelucrate de 
Iile LEAHU

MATÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției:
Alb: Ra2, Th1,
Ca6, Cc7, p:b4
Negru: Ra4, Cc4

Soluția proble
mei din nr. 
trecut:
1. Dg8l! -
2. Da2 mat

i ■ 
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Nb4. b6
2. Tb4, b6 mat
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Acțiune de popularizare 
a evenimentului 

astronomic din 11 august
Echipa Centrului de ex

celență pentru educație 
prin astronomie al Colegiu
lui de Informatică “Traian 
Lalescu” din Hunedoara a 
inițiat o acțiune de popula
rizare a evenimentului as
tronomic ce va avea loc 
peste mai puțin de două 
săptămâni. Până la eclipsa 
totală de soare din 11 au
gust, centrul hunedorean 
oferă prilejul celor intere
sați să poată observa bolta 
cerească prin intermediul 
celor mai cunoscute instru
mente astronomice.

O astfel de încercare (re
ușită) a avut loc cu două zile 
în urmă, pe platoul din in
cinta Liceului “Traian" din 
Deva. Aici au fost puse la 
dispoziția “publicului”, atât în 
cursul după-amiezii, cât și 
seara târziu, o lunetă și trei 
telescoape (printre care și 
cel mai mic telescop exis
tent în lume la ora actuală - 
în greutate de 4,1 kg), filme 
video și filme sintetizate pe 
computer, imagini și o serie 
de materiale informative 
utile pentru cunoașterea și 
înțelegerea unor elemente 
astronomice de referință. 
Pentru toți cei care au po
posit fie și numai pentru câ
teva minute în curtea Lice
ului “Traian", șansa de a 
privi soarele, spre exemplu, 
prin dispozitive care măresc 

de 40 sau de 60 de ori ima
ginea sa s-a dovedit o expe
riență inedită iar pentru unii 
de-a dreptul impresionantă. 
Vor putea avea parte de 
ceva asemănător, în perioa
da zilelor următoare, și lo
cuitorii orașelor Simeria și 
Orăștie, precum și elevii din 
tabăra de la Costești, loca
lități care alcătuiesc traseul 
caravanei ce duce cu ea 
“vestea” eclipsei de soare.

După cum am mai in
format în paginile ziarului 
nostru, Centrul de excelen
ță pentru educație prin as
tronomie (coordonat de 
prof. Mircea Nistor) face 
parte, prin Colegiul de In
formatică din Hunedoara, 
din amplul program națio
nal “Ora astrală a Româ
niei", inițiat de Institutul de 
Astronomie din cadrul Aca
demiei Române. Alături de 
alte cinci centre din țară, el 
beneficiază de o dotare 
modernă și performantă, 
finanțată de Fundația So
ros, și are ca scop funda
mental educația prin astro
nomie a copiilor și tinerilor, 
în primul rând prin integra
rea în procesul de învăță
mânt a temelor legate de 
astronomie, potrivit preci
zării coordonatorului aces
tui centru.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Eclipsa de soare poate 11 privită doar 
prin ochelari speciali

Deoarece ochelarii de 
soare obișnuiți nu asigură 
protecția necesară pentru 
a putea privi, fără riscuri, 
eclipsa totală de soare 
din 11 august 1999, cetă
țenii trebuie să poarte 
ochelari speciali. Acești 
ochelari au ramele din 
carton și sunt alcătuiți din- 
tr-un filtru opac ce atenu
ează 99,99 la sută radiația 
luminoasă.

în România, ochelarii 
de soare pentru eclipsă ca
re se comercializează poar

Caravana eclipsei la Deva, în cadrul acțiunii de popularizare a evenimentului 
astronomic din 11 august

Foto: Traian MÂNU

tă inscripția “ CS", iar pe eti
chetă au înscrise urmă
toarele: unitatea producă
toare, denumirea produsu
lui, standardul de execuție, 
numărul avizului de produ
cere și comercializare avizat 
de MMPS. Agenții economici 
avizați sunt: IOR București, 
EBA Optics SRL București, 
Corporația TOP SRL 
Pucioasa, SC ALFA OPTIC 
SRL București, S.C. PAR
TENER PLUS SRL Bucu
rești și SC EDIPRES TIPO 
SRL Tg. Mureș.

Specialiștii avertizează 
că cei care nu utilizează 
ochelarii de eclipsă pe toată 
durata acesteia se expun la 
riscuri majore (arsura cen
trului retinei și tulburări pro
gresive de vedere). Copiilor, 
persoanelor operate de ca
taractă, diabeticilor și hiper
tensivilor li se recomandă 
protecție maximă. Este ab
solut necesar ca ochelarii 
speciali să fie purtați de la 
începutul eclipsei până la 
reapariția totală a soarelui.

Cristina CÂNDA

Din inițiativa primarului 
municipiului Brad, domnul 
Aurel Benea, în perioada 
19-24 iulie s-a organizat 
acțiunea “Oameni pentru 
oameni”, constând din co
lectarea de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și fonduri bă
nești pentru ajutorarea po
pulației afectate de cala
mitățile naturale produse în 
zonele Râu Mare Retezat și 
comuna Râu de Mori.

Cantitatea ajutoarelor, 
impresionant de mare, în 
special a obiectelor de îm
brăcăminte și de încălță
minte pentru bărbați, femei 
și copii, precum și suma 
de 3 milioane de lei s-au 
predat în ziua de 27 iulie 
1999 personal de domnul 
primar Aurel Benea colec
tivului de organizare și re
partizare a bunurilor do
nate, la care a fost de față 
și domnul Aurel Pop, șef 
șantier Râu Mare Retezat.

Pentru populația afec
tată din comuna Râu de 
Mori s-a predat domnului 
viceprimar Ion Oprean su
ma de 3.400.000 de lei, 
urmând a fi repartizată ce
lor ce au avut de suferit, în 
funcție de situațiile în care 
se află cei în cauză.

iANCU iOAN 
inspector protecție civilă

"La momentul în 
care discutăm, 
primăria nu mai 

are un leu în cont"
O stafie bântuie în a- 

cest an instituțiile adminis
trației publice locale. “Fali
mentul primăriilor”, sintag
mă neobișnuită chiar și în- 
tr-o țară unde doar zborul 
berzei e la adăpost de 
perspectiva bancrutei, pu
ne sub semnul mirării în
săși baza instituțională a 
democrației.

Trendul economic ne
gativ transformă, contabili- 
cește vorbind, “puiul” de 
autonomie financiară din 
venit în pierdere în cele 
mai multe dintre consiliile 
locale. Fără bani, rolul pri
măriei, ca instituție, abili
tată să gestioneze complet 
localitățile arondate- inves
tiții, urbanism, ambient etc 
- se reduce la o simplă re
prezentare onorifică.

Este și cazul Primăriei 
din Lăpugiu de Jos. Decla
rația domnului losif Pogan, 
primarul comunei, este de
zarmantă: “La momentul în 
care discutăm, primăria nu 
mai are un leu în cont. Bu
getul planificat în acest an, 
de 510 milioane de lei, s-a 
terminat. La “dezechilibra
rea” lui a contribuit în acest 
an preluarea pe statele de 
plată ale instituției a veteri
narilor. Pe trei luni, salariile 
acestora au reprezentat o 
cheltuială de 50 de mili

oane de lei în condițiile în 
care cheltuielile salariale 
planificate pentru 1999 n- 
au depășit 200 de milioane 
de lei”.

Lipsa banilor a obligat 
la sistarea iluminatului pu
blic, costul lunar al aces
tuia, de 6 milioane de lei 
lunar, fiind echivalent cu 
indemnizația de ședință a 
celor 11 consilieri cât are 
Consiliul local din Lăpugiu 
de Jos. O comună ce abia 
numără 1700 de suflete 
este, cum se vede, bine 
"echipată” la capitolul con
silieri. Pentru completarea 
peisajului mai trebuie spus 
că din cele 10 sate ale co
munei d'oar două au tele
fonie și aceea funcționând 
prin intermediul unei cen
trale telefonice din anii ’50.

Colacul de salvare pe 
care contează primarul losif 
Pogan este rectificarea de 
buget de la începutul lunii 
august. Fără un sens po
zitiv al acesteia, Primăria 
din Lăpugiu de Jos va func
ționa, de luna viitoare, pe 
alte principii decât cele în
cetățenite prin tandemul 
muncă-salarizare. Va fi o 
întoarcere la nepieritoarea 
muncă supranumită și vo
luntară. Bineînțeles, cu re
zultatele corespunzătoare...

A.SĂLĂGEAN

Liceenii și studenții 
americani vor să învețe 
la școală și cum să reușească 

în căsătorie, pentru că de 40 de 
ani încoace numărul mariajelor 
în Statele Unite nu încetează să 
scadă, transmite AFP.

“Am învățat totul despre 
lume, în afară de modul în care 
să construim o relație stabilă", a 
declarat la congresul anual al 
Coaliției pentru căsătorii, Les 
Parrott, fondatorul Centrului 
pentru dezvoltarea unei relații 
familiale. Psiholog și profesor la 
Universitatea Pacific, din Seattle,

Americanii 
învață cum să 
reușească în 

căsătorie
el a mai spus că sunt din ce în 
ce mai multe unitățile școlare și 
universitare americane care au 
instituit “cursuri de mariaj", în 
care tinerii să învețe cum să își 
construiască o relație armoni
oasă și durabilă.

Americanii au și de ce să 
fie îngrijorați, pentru că un ra
port al National Marriage Project 
de la Universitatea Rutgers, din 
New Jersey, dat publicității 
relevă că din 1960 rata maria
jelor a scăzut sub 43 la sută. 
Potrivit aceleiași surse, în anii 70 
53 la sută dintre persoanele 
căsătorite se declarau satis
făcute de căsătoria lor, față de 
37,8 la sută astăzi. Profesorii 
sau părinții interesați își pot pro- 

'cura numeroase broșuri de ge
nul “Să ne salvăm mariajul chiar 
înainte de a ne căsători", sau 
casete video dezvăluind “Șapte 
secrete pentru o relație sănă
toasă și durabilă”.

Cursurile susținute de Les 
Parrott pun accentul pe impor
tanța dezvoltării unui echilibru 
personal care să determine 
viața de zi cu zi în cuplu. "Este 
mai bine să lucrezi la construi
rea unei echilibru în căsnicie 
decât să încerci să combați di
vorțul atunci când el este imi- 

k nenf, crede Parrott.
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CĂUTAT ANUAR DE PUBLICITATE 
DIN ROMÂNIA

Un Indispensabil Instrument 
de lucru pentru toți agenții eco
nomici, unitățile administrative 
și instituțiile de învățământ, cul
tură, sănătate

Până la sfârșitul lunii august 
a.c. în toate județele țării se 
desfășoară acțiunea de înscriere 
în ediția 2000 a catalogului

“PAGINI NAȚIONALE", cea mal completă și actuală imagine 
asupra afacerilor din România.

Editat în condiții grafice deosebite, difuzat în țară și în 
întreaga lume, catalogul a devenit de-a lungul celor 7 ediții un 
indispensabil instrument de lucru, facilitând alegerea cu 
ușurință a furnizorilor, clienților sau colaboratorilor care 
răspund cel mai bine intereselor dumneavoastră, dar și posi
bilitatea contactării de către potențialii parteneri de afaceri din 
țară și străinătate.

inscriindu-vă în PAGINI NAȚIONALE veți figura gratuit șl în cea 
mai completă bază de date pe CD-ROM.

Agenții economici care nu au încheiat încă contract pentru 
cea de-a opta ediție a catalogului național pot solicita acest 
lucru prin adresă scrisă, fax sau telefonic la sediul Biroului 
județean din Deva, Aleea Păcii, bloc A2, scara III, ap.41, parter, 
telefon/fax 213500 sau în Petroșani, telefon 543806 și în 
Orăștie, telefon 241879.

Costul înscrierii este în funcție de spațiul tipografic solicitat, 
editorul aplicând substanțiale reduceri pentru continuitate și 
fidelitate.

Tariful minim este de 150.000 lei, el incluzând obținerea, în 
momentul încheierii contractului, a catalogului actual șl a unui 
exemplar al ediției următoare, după apariție.



• Cumpăr urgent set 
segmenți cota zero pentru 
motor Moskvici 1500. Tel. 
219529, Deva. (6759)

• Vând societate comer
cială, cu acte la zi, inclusiv 
bilanț 30 iunie 1999. Infor
mații tel. 094/205108 (3112)

7-—

ÎNCHIRIERI

COMEMORĂRI

MATRIMONIALE

• Cetățean străin, 1,82 m, 
49 ani, tandru, sportiv, po
sibilități materiale, doresc 
căsătorie cu doamnă de 
preferință 30-40 ani, iubitoare, 
sportivă, inteligentă, elegantă, 
turistă, ordonată. Aștept 
scrisoare în limbile: franceză, 
engleză sau germană la 
Oficiul Poștal 1, Căsuța 
poștală 238, Deva. (6607)

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

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoara. 
Vindem tuburi Henko, fitin- 
guri cromate, radiatoare 
Stelrad, centrale termice, 
apometre. Apelați cu în
credere la noi, Hunedoara, 
str. Dorobanților 12, tel. 
092/701072 (2834),

• Vând calculatoare și 
imprimante second-hand, tel. 
226644,212684,092/724435 
(3242)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, în apropiere de 
stația “Opera”. Tel. 262911 
(8466)

• A trecut un an de la 
dureroasa și prematura 
despărțire de dragul nostru 
soț și tată

MIHAI OGNER

VREMEA
Vremea va fi în general instabilă, cu cer temporar 

noros. Local vor cădea ploi ce vor avea și caracter de 
aversă, însoțite izolat de descărcări electrice, mai ales în 
a doua parte a intervalului. Vântul va sufla în general 
slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 
de grade, iar minimele între 14 și 18 grade Celsius. (L. 
Micloșoni)

OFERTE DE 
SERVICII

Comemorarea va avea 
loc la Cimitirul Călugăreni 
Deva, azi, 31 iulie 1999, ora 
12,45. Nu te vom uita 
niciodată! (6650)

Tragerea Super Loto

23-25-111-21-14

Tragerea “Expres” din
29.07.1999

21-23-31-24-29-12

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi (1700 mp) și 
bicicletă Pegas nouă, băr
bătească, prețuri negociabile. 
Tel. 216590, după ora 20.

• Vând apartament 2 ca
mere, cart. Dacia, bl.18, et.3. 
Tel. 711128 sau 092/740466.

• Vând apartament 2 ca
mere, cu îmbunătățiri, ne
gociabil, bl. A.6, etaj 2, Gojdu. 
Tel. 225639. (8423)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483,092 712716. (6752)

• Vând garsonieră, Simeria, 
str. Cloșca, bl.16, ap.10. (8425)

•Vând casă, brutărie. Tel. 
094 561822. (6762)

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil 
lângă Cantina “Siderur
gica” Hunedoara. Infor
mații tel. 211275,212157.

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avanta
jos, reduceri 20% și în rate. 
Sebeș, 058/733796, tel. 
094/558716.(8220)

• Familie intelectuali 
angajăm femeie pentru în
grijire copil de un an și 
jumătate. Tel. 092 404084. 
(6645)

• Efectuez transport una 
tonă Renault Trafic, foarte 
avantajos. Tel. 216483,092 
712716. (6752)

• Școala Generală Vața de 
Jos solicită oferte pentru 
lucrări de reparații până la 
data de 05.08.1999, ora 9. 
Informații la Școală și Pri
mărie. (8464)

PIERDERI

• S.C. Imprimeria Gu
tenberg SA vinde spațiu de 
producție și comerț, 300 
mp, toate facilitățile. Deva, 
bd. Decebal, bl. P, parter, 
tel. 094/515460, 094/ 
661254.(8480)___________

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, ultra
central, etaj 2, două bal
coane, Simeria. Tel. 261193 
(8452)

• Vând spațiu comercial, 
zona gării, Simeria, tel. 094/ 
290513(8467)

• Se vinde prin licitație 
publică garsonieră în Hune
doara, str. Zambilelor, nr. 3, 
bl. 17 B, sc.B, etaj III, ap. 33. 
Tel. 094/636445 (OP)

• Vând Raba izotermă, 
10500 DM. Tel. 730302. 
(6751)

• Vând Opel Astra, fabri
cație 1993, Euro 2, preț 11.000 
DM. Tel. 710777 (6761)

• Vând microbuz Merce
des 207 Diesel, 16 locuri, 
microbuz Ford Tranzit, 9 
locuri, înmatriculate, cu CI.

• Vând videorecorder 
Samsung, cu telecomandă, 
stare perfectă, la 1.800.000 
lei. Tel. 260416 (8463)

• Vând cameră frigorifică 
9 mc, 6000 DM și case de 
marcat. Deva, 092/260066. 
(8468).

• Vând mașină înghețată, 
stradală, două cuve, ger
mană. Tel. 213162, după ora 
16.(8467)

• Declar pierdut certificatul 
de acționar nr. 289156 emis 
de SIF Banat Crișana pentru 
1000 acțiuni de la nr. 
283829551 la nr. 283830550 
pe numele Banyai Katalin. 
(6756)

• Pierdut carnet șomer pe 
numele Marian Viorel. Se 
declară nul. (8428)

• Colectivul exploatarea 
electrică al CASIAL SA 
Deva anunță cu nemărginită 
durere în suflete împlinirea 
unui an de la trecerea în 
neființă a celui care a fost 
un conducător deosebit al 
acestui atelier

ing. MIHAI OGNER
îl vom păstra veșnic în 

amintire. Dumnezeu să-l 
odihnească!(6760)

• La trei ani de la trecerea 
în eternitate a iubitului nostru 
fiu

ALIN ADRIAN VIOREL 
amintirea lui este la fel de vie 
în inima noastră. Comemo
rarea va avea loc duminică, 
1 august, la Biserica Orto
doxă Biscaria din Simeria. 
Dumnezeu să-l odihnească 
! (7352)

• A trecut un an de la 
despărțirea de mama mea

LUXANDRA- SANDA 
TAMȘA

Dumnezeu s-o odih
nească. Fiul Sorin. (8427)

/ ____
(^Angajăm)

Operator calculator contabilitate s 
primară

Tel: 054-230793, 219300, până la ora 16

SNP “PETROM” SA BUCUREȘTI 
Sucursala “PECO” Elunedoara-Deva 

Vinde prin stațiile "PECO" oche
lari de protecție contra eclipsei la 
prețul de 17.000 lei/bucata.

Clienții ce achiziționează produse petroliere 
și/sau complementare în valoare de minimum 
300.000 lei conform bonului de casă primesc 
gratuit o pereche de ochelari.

X_________________ _________________________________/

Inspectoratul teritorial de stat 
pentru persoanele cu handicap 

Hunedoara-Deva
Anunță CONCURS în data de 13.08.99 pentru 

ocuparea următoarelor posturi: contabil, maistru, 
șef atelier, infirmier, șofer, muncitor necalificat 
pentru Centrul de integrare prin terapie ocupațională 
Simeria și administrator, psiholog, asistent 
medical (2 posturi) la Căminul spital Brănișca.

Informații la sediul ISTPH Hunedoara, b-dul 
Decebal, bl. P, parter sau la telefon 219451.

Prețul nostru te face X

• Cumpăr mobilă veche, 
peste 80 ani, măsuțe, co
mode, servante, etajere, 
birouri, vitrine, tablouri, 
obiecte artă. Tel. 056/ 
184728,092/397184(8157)

PUBLICITATE 
MMM 

n iTT- ff

• Au trecut 12 ani de la 
dureroasa despărțire de 
dragul nostru soț, tată și bunic

EMIL MARINESCU
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul bun! Soția 
și copiii. (8156)

CONSILIUL LOCAL DEVA
Piața Unirii, nr. 4

Organizează în data de 5 august 1999 selecție de oferte de preț 
pentru lucrarea “Ridicări topografice scara 1:500 cu transferarea 
curbelor de nivel - zona str. Crângului” pe o suprafață de cca 3 ha.

Ofertele de preț se pot depune la sediul Consiliului local Deva, camera 
35, până în data de 4 august 1999, ora 15.00, menționăndu-se:

tipul aparatului 
^precizia de lucru 
^termenul de execuție 
banaliza structurii de preț

Ofertantul, la depunerea ofertei, trebuie să facă dovada că este 
autorizat de către Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și 
Cartografie București.
Informații suplimentare la numerele de telefon: 213435, 218325 - interior 146.

• conectare gratuită.
• două luni de abonament gratuit.**
• valabil și pentru CONNEX START 

cu abonament de numai 5 $.
Până la 31.08 oferta QUASAR:

• te conectezi*** și primești pe loc un

QUASAR - HUNEDOARA, Bd. Dacia, nr.37, 
bl.47, parter, tel. 054-740.647

QUASAR - ORĂȘT1E, Str. Eroilor, Bl. E, 
parter, tel. 054-247.540

QUASAR - BRAD, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517
* Firi TVA, In limita stocului disponibil al numai cu conactara la CONNEX. 

** I, a41-a luni al numai pantru asrvlcllls vocala.
— Firi talafon Batch 608.

—* Firi TVA.

Informații 211856, 216194 
(8458)

• Vând Opel Kadett, 1,3, 
fabricat 1987, negociabil. 
Informații tel. 731206 (8155)

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

• Vând pui Amstaff, cu 
pedigree, vârsta 5 săptămâni. 
Tel. 620831. (8418)

•’ Vând ladă frigorifică 5 
sertare, stare foarte bună. 
Deva, A.VIaicu, nr. 53. (6755)

E» A Mi CA ACBIC9LĂ S.A.
sucursala coordonatoare Deva

anunță că începând din data de 2 august 1999 
utilizează un nou sistem informatic performant la 
nivelul standardelor internaționale, care permite 
diversificarea ofertei de produse și creșterea 
calității serviciilor prestate.
în acest scop programul de lucru la ghișeele 
băncii în perioada 2.08. - 7.08.1999 se va modifica 
astfel:
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri intre orele 8,30 -14,00. 
Sâmbăta este închis.
Mulțumim clienților băncii pentru înțelegere.

loi SIDERURGICA
FT HUNEDOARA

începând cu 1.08.1999, prețurile vor fi majorate cu maximum 
10 % față de prețurile practicate din data de 1.04.1999.

Anexa cu indicii de creștere ai principalelor produse se pune la dispoziția 
tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări - Biroul Facturări

tel.: (054)- 716121, 716131, 716521 int. 1247, 1806, tel./fax: (054) - 711462.
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