
După lungi discuții, 
pariamentări și negocieri de toate 
nuanțele, iată că putem respira, 
în sfârșit, ușurați. Bordul FMI s-a 
îndurat să ne aprobe împrumutul 
stand by promis de mai multe ori, 
dar amânat mereu în fapt. Dacă 
nu ni se aproba, ministrul 
Finanțelor, Traian Decebal 
Remeș, era ferm decis, cum a 
amenințat joi seara la televiziune, 
să-și dea demisia. De acum 
poate să fie deci liniștit până la 
expirarea mandatului nemai- 
putând să-l clintească nimeni de 
pe postul ce-l ocupă.

Ne-au chinuit destul FMI-știi 
până ce s-au înduplecat, 
punăndu-ne tot felul de condiții, 
care mai de care mai greu de 
realizat, ceea ce nu prea s-a 
întâmplat când a fost vorba de

“Speriat" de demisia ministrului Remeș

Bordul FMI ne-a acceptat
împrumutul

acordarea unor astfel de 
împrumuturi pentru alte țări cu 
credibilitate la fel de îndoielnică 
precum și a noastră.

Fără să cedeze din 
recomandările făcute, FMI 
urmărește cu perseverență să 
fie îndeplinite clauzele impuse. 
Problema Bancorexului fiind 
considerată ca și rezolvată, acum 
se urmărește obținerea 
împrumutului de către țara 

noastră în valoare de 350 milioane 
dolari de pe piața de capital privat, 
în același timp, se are în vedere 
încadrarea în deficitul de 3,5 la sută 
și în inflația de până la 40 la sută. 
Firește, s-a spus că împrumutul 
se va acorda în patru tranșe, într- 
o perioadă de 8 luni de zile.

Bine ar fi, cum afirmă puterea, 
ca acest împrumut, venit ca un 
colac de salvare, să fie utilizat 
pentru mereu râvnita 

macrostabilizare. Dar mai cu 
seamă ne așteptăm să fie un 
semnal favorabil pentru venirea 
buluc a investitorilor străini pe 
care președintele Constantinescu 
i-a anunțat cu mare pompă după 
vizitele făcute prin America și pe 
la alți capitaliști.

Trecând peste alte 
considerente, nu ne rămâne 
altceva de făcut decât să 
așteptăm și să vedem cum acest 

împrumut stand by se va regăsi 
în niște rezultate concrete, 
deoarece tot ceea ce s-a luat 
până acum, plus ceea ce a 
rezultat din vânzarea de 
societăți comerciale s-a cam 
topit în consum, cu toate că nu 
s-a simțit nici o facere de bine în 
privința nivelului de trai. Din 
contră, s-a mers din rău în mai 
rău, deși s-a promis că după 
închiderea "găurilor negre" vom 
prospera și noi. Când 
"gospodarii" se împrumută, dar 
n-au o conduită corectă și nu 
știu ce să facă, sacul fiind gol și 
cu prea multe spărturi, evident 
că sărăcia se adâncește și 
eforturile pentru redresare sunt 
zădărnicite.

Nicolae TÎRCOB

Caravana eclipsei 
la Castel

Duminică (8 august), 
ultimul popas al caravanei 
Centrului de educație prin 
astronomie din cadrul 
Colegiului de Informatică 
“Traian Lalescu” din 
Hunedoara va fi în curtea 
Castelului Corvineștilor. în 
așteptarea eclipsei, echipa 
Centrului oferă posibilitatea 
amatorilor de senzații inedite 
să privească bolta cerească 
prin obiectivele instrumen
telor din dotare (telescoape 
și lunete).(G.B.)

Semnificațiile 
spațiului în 

arta plastică
„ Semnificațiile spațiului 

în arta plastică" este tema 
primului colocviu de artă 
organizat de Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva, în zilele de 5-6 august. 
Lucrările primei părți a 
manifestării s-au desfășurat în 
sala festivă a Prefecturii, după 
care colocviul s-a continuat, 
joi după-masă și vineri 
dimineață, la Secția de artă a 
muzeului.

în cuvântul de deschidere 
dna dr. Adriana Pescaru, 
directorul muzeului, preciza 
că în județul nostru se 
păstrează dovezi ale lungului 
drum al artei plastice în 
evoluția sa de la arta rupestră 
și ceramica pictată până în 
zilele noastre. Cuvinte de 
salut și urări pentru buna 
desfășurare a acestui prim 
colocviu de artă au adresat 
participanților specialiști și 
muzeografi din București, 
Sibiu, Timișoara, Arad și 
Deva, artiști plastici sau 
persoane interesate, dnii luliu 
Winkler, subprefect, Dumitru 
Gîlcescu, viceprimar al 
Devei, și loan Pavel, din 
partea Inspectoratului pentru 
Cultură al județului.

După deschiderea oficială 
au urmat comunicările legate 
de tematică, foarte 
documentate și interesante 
pentru audiență. Dna Mihaela 
Varga, de la Casa de licitație 
,,Alice" București, în expozeul 
,,Spațiul mioritic în arta 
românească", a pornit de la 
precizarea că problema 
specificului național n-a putut 
fi abordată în perioada 
dictaturilor ce s-au succedat 
înainte de '89. Concluzionând, 
dna Varga a spus; „conștient 
sau inconștient, în pictura 
românească s-a optat pentru 
spațiul mioritic, „gură de rai", 
cu mult înainte ca Blaga să fi 
definit acest concept”. O 
ilustrare a modului cum a 
evoluat conceptul de spațiu în 
pictură - de la elemente de 
peisaj introduse (în portrete

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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Farmacii de serviciu
Sâmbătă, 7 și duminică, 8 

august, va fi deschisă la 
Deva farmacia „Asclepios” 
din strada M. Eminescu 
(Micro 15).

La Hunedoara, în același 
interval de timp, va funcționa 
farmacia „Diantus”, situată pe 
strada G. Enescu. (E.S.)

Fotbal la Hunedoara, 
Deva, Brad și Certei

La acest sfârșit de 
săptămână pe stadioanele 
din Hunedoara, Deva , Brad 
și Certej, suporterii echipelor 
de fotbal Corvinul (Divizia B, 
sâmbătă, de la ora 11) și 
Cetate, ASA Aurul și Minerul 
(Divizia C - duminică, de la 
ora 11) își susțin meciurile 
din etapa a ll-a din

PUNCTE DE VEDERE

PNR, la... Cataramă
cu PDSR

Neîndoios, politicianul și 
miliardarul Viorel Cataramă este 
un personaj dinamic, 
perseverent, cu idei. Intrat până 
în gât în afaceri după 1990, și-a ales 
și o formațiune politică pe măsura 
aspirațiilor sale - Partidul Național 
Liberal, în care a promovat repede 
până în structurile de conducere. 
Cum ideile și opțiunile nu i-au prea 
fost agreate de colegi, iar 
tentativele de urcare mai sus n-au 
avut succes, și-a luat tălpășița de 
la PNL și, în doi timpi și trei mișcări, 
cu sprijinul amicului său mai vechi, 
Virgil Măgureanu, s-a înscăunat 
președinte al Partidului Național 
Român. Când e vorba de putere și 
influență nimic nu mai contează.

Mai de curând, văzând că PDSR 
punctează în opțiunea 
electoratului, Viorel Cataramă a 
abandonat și bruma de opțiuni 
liberale pe care le mai avea și s-a 
apropiat decis de formațiunea lui 
Ion Iliescu. A și avut inițiativa unei 
întâlniri cu liderul PDSR, cu care a 
dezbătut chestiuni arzătoare: 
convocarea unei mese rotunde, cu 
participarea PDSR, PUNR, PRM, 
PNR, ApR, UFD și ANCD, pentru 
adoptarea unei poziții comune în 
chestiunea retrocedărilor 
imobiliare și funciare - care va face 
obiectul unei sesiuni 
extraordinare a Parlamentului în 
ultima săptămână a acestei luni, 
înaintea întoarcerii oficiale din

vacanță a deputaților și senatorilor 
- și necesitatea organizării de 
alegeri anticipate, pentru 
scoaterea țării din impas și 
propulsarea ei pe calea dezvoltării 
și progresului.

După cum apreciază analiștii, s- 
ar putea ca într-o nouă rânduială la 
conducerea țării să se refacă 
patrulaterul roșu, dar cu PNR în 
formație, în locul PSM, alături de 
PDSR, PUNR și PRM, deoarece 
Alianța pentru România și-a 
manifestat deja echidistanța, iar 
Uniunea Forțelor de Dreapta și 
Alianța Națională Creștin- 
Democrată au poziții cu totul 
diferite față de PDSR și aliații săi. 
Ele nici n-au participat la amintita 
masă rotundă. însă despre 
posibile alianțe, fuziuni, absorbții 
sau detașări va mai fi timp de 
vorbit. Deocamdată surprinde 
graba cu care Viorel Cataramă îl 
curtează pe Ion Iliescu, dorind să- 
i fie primul aliat în eventualitatea 
câștigării alegerilor, simțind că 
apropierea i-ar aduce oarecari 
avantaje: și politice șl de protecție 
a capitalistului prosper care a 
devenit. Numai că mai are de 
așteptat un timp. Alegerile antici
pate nu sunt considerate de către 
mulți politicieni, chiar din opoziție, 
o alternativă, în ciuda faptului că 
țara se afundă tot mai mult în haos 
și nesiguranță.

Dumitru GHEONEA

De tonte 
pentru toți

campionat: Corvinul - Gaz 
Metan Mediaș, Cetate Deva - 
Min. Lupeni, Aurul Brad - 
Univ. Arad și Min. Certej - 
Caromet Caransebeș. (S.C.)

Joi a avut loc

Lansarea albumului
— monografie 

,,rUrăștie 775”
în ajunul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 775 de ani de la 

atestarea documentară a municipiului Orăștie, în prezența a numeroși 
invitați, joi a avut loc, la Complexul comercial Rivera din localitate, 
lansarea albumului - monografie „Orăștie 775".

Cu acest prilej, dl Pavel Laza, directorul Editurii „Omnia", a adus, în 
numele firmei, mulțumiri autorilor și realizatorilor monografiei. De 
asemenea, primarul municipiului, losif Blaga, dr. Vasile lonaș, 
directorul filialei Hunedoara a Arhivelor Naționale, dr. loachim Lazăr, 
Carol Varga, directorul SC Grapho Tipex Deva, și prof. Gligor Hașa au 
avut aprecieri elogioase la adresa realizatorilor monografiei, subliniind 
rigurozitatea ei științifică și ținuta de excepție a acesteia. (N.T.)

g WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480, 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!

X Ia 30 de zile - 
60% /an 

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

62% /an 
prin capitalizare - 78%/an

> ......

Deva - vârstele cetății i;u plete de tui (1)
împletindu-și uneori firul prin 

colb de cronici, drumeagul nostru 
întru aflarea semnelor timpului 
care vor fi marcat viețile 
oamenilor aici, în puternica 
cetate-castel a Devei, continuă.

în toamna anului 1550 târgul 
este devastat, iar cetatea 
asediată de către un corp de 
oaste otomană format din 200 de 
călăreți. Castelanul din 
Hunedoara, loan Torok, vine în 
ajutorul devenilor și atacă prin 
surprindere avangarda

•___ ______________________________  

turcească în locul numit ,,La 
barieră”. Lupta este deosebit de 
violentă, fiind măcelăriți 88 turci 
împreună cu begul Feru, 
conducătorul acestora.

După numai un an fortăreața 
este ocupată de către primul 
comandant militar al Transilvaniei, 
generalul austriac Giovanni 
Battista Castaldo. Orașul va avea 
de suferit crunt de pe urma 
acțiunilor de jaf ale celor 60.000 
de mercenari care formau armata 
imperială cantonată la Deva, 

aceștia necruțând „nici hainele 
de pe oameni".

Banatul este transformat în 
pașalâc la 1552. Iarna aceluiași 
an aduce cu sine la Deva noi 
valuri de păgâni - sub 
îndrumarea unui preot, 600 de 
turci și 400 tătari vor încerca 
zadarnic să cucerească 
meterezele cetății. Dincolo de 
scutul de piatră al zidurilor se 
aflau trei batalioane germane și 
unul spaniol sub ascultarea lui 
Pavlodi Zara.

încă o dată castrul de la 
Deva s-a dovedit a fi de 
neîngenuncheat, confirmând 
ceea ce avea să consemneze 
mai târziu Nicolae Bethlen: 
„Cetatea Deva este cea mai 
mare și cea mai reușită 
fortificație din Transilvania și 
aș putea spune că e cea mai 
rezistentă din Europa înaintea 
descoperirii armelor de foc.”

Dorin PETRESC
(Continuare în pag. 2)
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Itiiilbiriiziiii IPiorieer 
se iimipuiin

Zilele trecute, specialiștii Oficiului Județean 
Hunedoara de Consultanță agricolă și de la centrele 
locale a OJCA, împreună cu di loan Dărăbanț, director 
al Zonei a Vil-a centrale a firmei Pioneer, au făcut o 
vizită de documentare la Băcia, unde ferma condusă de 
dna ing. Anamaria Udrescu (aparținând SC Marmosim 
Simeria) are organizat un lot demonstrativ cuprinzând 
20 de hibrizi de porumb Pioneer. De menționat că un lot 
asemănător este organizat și la câmpul din localitatea 
Aurel Vlaicu. Astfel de loturi, dar nu cu toți hibrizii, mai 
există și în alte zone ale județului nostru.

Participanții la acțiune au avut posibilitatea să vadă 
pe viu evoluția hibrizilor și au luat cunoștință despre 
tehnologia aplicată.

La Băcia a fost însămânțat porumb cu două coduri 
din hibrizii Evelina și Clarica, urmărindu-se rezistența 
la dăunătorul Piransta, precum și (pentru prima dată în 
județul nostru) încercarea de erbicidare cu două coduri 
modificate în Austria. Referitor la tehnologie, este de 
notat că toate lucrările nu s-au făcut decât la intervenția 
mecanizatorilor (fără nici o prașilă), utilizându-se la 
erbicidare 3 kg Onezin, 1 I Frontiero și 100 g Merbin la 
ha.

Cu acest prilej, dl ing. Dărăbanț a prezentat hibrizii 
de porumb recomandați a fi cultivați în județul nostru 
în primăvara anului 2000.

Nicolae TÎRCOB

Menument 
medieval românesc

Biserica din Streisân- 
georgiu este și ea o 
mărturie a existenței 
ortodoxismului pe pământul 
românesc, din cele mai 
vechi timpuri.

Așezată în mijlocul 
Cimitirului Ortodox din 
Călan, înconjurată de 
monumente de marmură 
sau simple cruci din fontă 
ori lemn, bazilica este 
parcă o copie în miniatură 
a falnicei Biserici Ortodoxe 
aflată nu departe de ea și în 
care se oficiază azi slujbe 
religioase.

A fost construită dinainte 
de sec. al Xll-lea de cnejii 
din familia Balea, pe locul 
unei biserici din lemn de 
aceleași dimensiuni, dar 
mult mai veche, întemeiată 
după unele opinii în sec. VII, 
VIII și purtând hramul 
Sfântului Gheorghe. în jurul 
acelei bisericuțe s-a 
organizat și satul, care și 
astăzi mai există și care 
poartă numele de 
Sângeorgiu. Nu este greu 
de observat legătura 
etimologică dintre hramul 
lăcașului și numele satului.

O serie de elemente
\______ ____________

dovedesc că ne aflăm în 
prezența celui mai vechi 
monument medieval 
românesc: inscripția
slavonă din anii 1313 - 
1314, monedele din 
vremea regelui Bela 
(1131 - 1141) decoperite 
în cele 2 morminte de 
lângă zidul bisericii.

A fost refăcută în 1408 
- 1409 de către cneazul 
Cândrași și soția sa 
Nistora, fiind pjctată de 
meșterul Teofil. în secolul 
al XV-lea a fost repictată, i 
s-a modificat chiar și 
arhitectura, iar după trei 
secole i s-a adăugat o 
tindă.

Chiar dacă a trecut și 
printr-un incendiu, tabloul 
votiv care reprezintă 
familia cnejilor Cândrași 
a rămas aproape intact. 
Exteriorul a fost refăcut în 
ultimii 10 ani, pentru 
interior fiind însă nevoie 
de mult mai mulți bani.

Indiferent de starea 
actuală, biserica rămâne 
deschisă celor care 
doresc să ♦viziteze.

Elena CRIȘAN

Semnificațiile spațiului 
în arta plastică

(Urmare din pag. 1) 

ori scene religioase sau de altă 
natură) până la ample 
panorame, a făcut prin 
expunerea sa ,,Peisajul 
renașterii italiene în Pinacoteca 
Brukenthal” dna dr. Olimpia 
Tudoran Ciungan de la muzeul 
sibian. Prima parte a colocviului 
s-a încheiat cu expunerea 
,,Spațiul simbolic în pictura lui 
Ion Țuculescu", susținută de 
dna dr. Florența Ivaniuc, de la 
Muzeul Național de Artă 
București. Perioadele din 
creația pictorului (abstractă, 
folclorică, expresionistă), 
efectele cromatice, abundența 
totemurilor și a reprezentării

ochilor, prin care e prezentă 
figura umană, au fost 
prezentate și ilustrate (printr- 
o casetă video).

Peisajul în picturile 
franceză, germană sau 
olandeză, în cea ortodoxă 
bănățeană, spațiul în 
arhitectura barocă din Banat 
sunt doar câteva din lucrările 
din timpul colocviului care au 
suscitat atenție din partea 
celor prezenți. Doamnele de 
la muzeul devean Maria 
Basarab, Cristina Ploscă și 
Doina lonescu, șefa secției de 
artă, inițiatoarea acțiunii - ca 
gazde - și-au prezentat 
comunicările în finalul 
reușitului colocviu de artă.

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA l
9

organizează___________
“MAREA LICITAȚIE DE TOAMNA*

pentru vânzarea ne masă lemnoasa din producția 
anilor 1999 și 2000.

Licitația este deschisă și va avea loc în data de 7 septembrie 1999, 
ora 10,00, la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 10.

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

Masa lemnoasă ce se oferă la această licitație se află în raza 
următoarelor ocoale silvice:

- Pentru anul 1999
- Baia de Criș: partizile 31, 159, 18, 179
- Brad: partida 1225
- Dobra: partizile 52, 113, 170, 185
- Hunedoara: partizile: 401, 636, 506, 521, 607, 693, 583, 474B, 461, 

319, 158, 691.
- Ilia: partizile 1018, 993, 1012
- Lupeni: partizile 391,406, 408, 470, 473, 471, 474
- Petroșani: partizile 475, 480, 483
- Pentru anul 2000
- Baia de Criș: partizile: 141, 152, 158, 719, 515, 44, 156, 724
- Baru: partizile: 58A, 59. 60, 253, 256, 257, 258, 262
- Brad: partizile 30, 31,42, 43, 879
- Dobra: partizile: 120, 220, 221, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 242, 

622, 636, 374, 163, 723, 799
- Geoagiu: partizile: 504, 505, 508, 510
- Grădiște: partizile: 253, 300, 375, 376, 379, 380, 382, 383, 384, 385
- Hațeg: partizile: 375, 376, 377
- Hunedoara: partizile: 705, 706, 408, 248, 404, 274, 494, 493, 619, 

731, 707, 239, 703, 638, 637, 702, 708, 684, 762
- Ilia: partizile: 917, 1017 ,40, 46, 1004, 32, 50, 71, 686, 887, 999
- Lupeni: partizile: 383, 504, 505, 506, 507, 508, 509
- Orăștie: partizile: 119, 461,462, 463, 471, 472
- Petrila: partizile: 853, 940, 942, 943, 988, 989, 990, 991
- Petroșani: partizile: 473, 476, 477, 481, 482
- Pui: partizile: 370, 376, 212, 377, 378, 379, 380, 228
- Deva: partizile: 699, 703, 706, 707
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru 

exploatarea lemnului potrivit HG nr. 342/ 1995, HG nr. 70/ 1999 sau HG 
404/ 1999, și îndeplinesc condițiile ordinului MAPPM nr. 30149/ T.Gh./ 
12,05.1999, referitor la dispozitivele de marcat material lemnos.

Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au datorii față de 
Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine, sau care sunt 
nominalizați ca debitori de către Regia Națională a Pădurilor.

Masa lemnoasă neadjudecată la această licitație va fi oferită din nou la 
licitație în data de 28.09.1999.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate numerar la casieria unității 
sau în contul nostru nr. 2511.1 - 16.1/ ROL, deschis la BCR Deva.

Preselecția agenților economici, conform HG nr. 695/ 1998, se va face 
în data de 31.08.1999, ora 10,00, la sediul Direcției Silvice Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor și fișele 
tehnico-economice se pot pune la dispoziția agenților economici începând 
cu data de 25.08.1999.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/ 224649, 225199.

DEPUNERI DE COROANE 
LA LUPENI

Ieri la amiază la Lupeni a avut loc ceremonia depunerii 
de coroane de flori la monumentul eroilor căzuți în 1929, 
precum și la cimitirul unde au fost înmormântați cei 22 
de mineri uciși în urma unei explozii la mina din 
localitate.

Depunerea de coroane s-a făcut din partea unor 
formațiuni politice și civice de la nivel central și local, a 
unor instituții județene și din Valea Jiului. La ceremonie 
au fost prezenți dnii Ion Iliescu, președintele PDSR, 
precum și Teodor Meleșcanu, președintele PApR, aflat 
în vizită particulară în zonă.

Cu același prilej, în organizarea sindicatului, a avut loc 
lansarea cărții ,,Lupeni ’29". (N.T.)

Deva - vârstele cetătii...
9

(Urmare din pag. 1)

Coasa necruțătoare a morțiftiecimează populația Devei în timpul 
epidemiei de ciumă din 1554. Inscripția epigrafică, păstrată în incinta 
Bisericii reformate, relatează că printre victime s-au numărat soția 
și fiul lui Dominic Dobo, căpitan al cetății și „vicevaivoda dacorum 
monticolasque getarum" (vicevoievod al „dacilor” și „geților” din 
munți). Prin folosirea numelui de „geți" și „daci” pentru locuitorii din 
munți, se recunoștea astfel continuitatea în vatra strămoșească a 
oamenilor pământului - românii.

Nu o dată rolul de închisoare al fortului de pe culme va 
predomina în fața adevăratului rost al unei citadele. Așa se va 
întâmpla și în a doua jumătate a veacului al XVI-lea când, pe fondul 
disputelor religioase, va fi întemnițat în cetatea Devei și se va 
stinge în anul 1579 fondatorul bisericii unitariene - episcopul David 
Ferencz.

Printre posesorii cetății regăsim în anul 1581 pe Francisc 
Gesthy,....domnu de steagu vestit, viteazu alesu hotnogiu Ardealului
și Teriei ungurești, locuitoru în Deva”, care va smulge orașului toate 
privilegiile dobândite. Acest om avar și violent, cum îl caracterizau 
contemporanii, este cel care va finanța tipărirea Paliei de la Orăștie 
la 1582. în urma morții subite a lui Gesthy, despre care se zvonea 
că fusese otrăvit la masa principelui Sigismund Bathory, stăpânirea 
Cetății Deva îi revine în 1595 baronului losica Ștefan.

în toamna anului 1600, deslușind fuioarele cele încurcate ale 
drumurilor împărăției, avea să treacă prin Deva spre curtea imperială 
de la Praga voievodul tuturor românilor- Mihai Viteazul. Cei de aici 
se vor dovedi potrivnici, după cum avea să mărturisească însuși 
Viteazul domn:.... în multe locuri săriră pe oamenii mei și-i uciseră
fără nici o considerațiune. Din cetatea Deva îndreptară tunurile 
asupra mea și înecară în Mureș mai mulți dintre ai mei...”

Până către sfârșitul perioadei Principatului numele cetății va fi 
în asociere directă cu cei mai însemnați exponenți ai asupririi și 
oprimării poporului, astfel că, așa cum remarca Nicolae lorga, 
fortăreața Devei avea să devină un „cuib de tiranică stăpânire”. 
Vom aminti succint doar pe unii dintre aceștia: Sigismund Bathory, 
George Borbely, George Basta: autorul asasinării lui Mihail Viteazul, 
principele Gabriel Bathory, Gabriel Bethlen. Acesta din urmă va 
întreprinde noi lucrări de consolidare și construcție la cetate. După 
moartea principelui, domeniul cetății revine fratelui acestuia - Ștefan 
Bethlen, iar ulterior văduvei sale, Maria Szechy.

Castelana de la Deva este implicată într-un episod ce prinde în 
șirul întâmplărilor parfumul de epocă. Tânără văduvă se 
recăsătorește în anul 1634 cu nobilul Kun Ștefan, urmându-și noul 
soț la moșia sa. La scurtă vreme aceasta îl părăsește, întorcându- 
se la Deva. Soțul înfuriat sosește într-o noapte de februarie, 
împreună cu o ceată de călăreți, la poarta palatului de la poalele 
măgurii. Alarmată de zgomotul atacatorilor, curajoasa doamnă sare 
pe fereastră și se refugiază în cetate, de unde se trag salve de tun 
și foc de armă asupra „musafirului" nepoftit. Acțiunea îndrăzneață 
a castelanei pune în dificultate pe atacator, care este nevoit să se 
recunoască înfrânt și să se retragă.

în anul 1640 Maria Szechy vinde cetatea pentru 6000 taleri lui 
Gheorghe Rakoczy I.

<
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Tauri pentru 
reproducție

Recent Primăria comunei Șoimuș a 
contractat de la o fermă de specialitate 
din județul Arad trei tauri de reproducere.

Fiind încă prea tineri (8 luni) pentru 
importanta activitate de tauri comunali, 
cei trei au fost lăsați în grija fermei 
arădene pentru o perioadă de încă șase 
luni, după care vor fi aduși la Șoimuș și 
puși la treabă.

bO z

Exces de apă
Din cele 1966 ha teren arabil de pe raza 

comunei Șoimuș 173 ha au rămas 
neînsămânțate. Motivul principal al acestei 
„risipe” o constituie excesul de apă, multe 
terenuri din zona Mureșului, satele Bejan 
și Bălata fiind până la 1 iulie - data limită a 
însămânțărilor, îmbibate cu apă, astfel încât 
proprietarii nu le-au putut lucra. în plus, 
agricultura nu mai e rentabilă și probabil 
dacă n-ar fi obligați să asigure hrana 
animalelor și implicit a lor, oamenii s-ar limita 
la a cultiva grădina de legume din jurul 
casei.

Scade numărul 
animalelor

luliana Baloși de la Centrul Agricol Șoimuș 
aprecia că la nivelul comunei numărul animalelor 
este într-o scădere continuă și vertiginoasă. Se 
pare că oamenii consideră că creșterea 
animalelor nu mai e rentabilă, prețul unui litru de 
lapte fiind mai mic decât cel al unei sticle de 
Coca-Cola (0,251), iar prețul cărnii în viu - 8- 
9000 lei fiind sfidător în comparație cu cât se 
vinde carnea în magazine (30.000-40.000 lei). în 
plus, la nivelul comunei se constată o îmbătrânire 
acută a forței de muncă din agricultură, fapt care 
generează la rându-i dezinteres față de 
activitatea de creștere a animalelor.

Nu mai sunt bani pentru 
utilaje

în anii ’95-’96 comuna Șoimuș se afla pe 
locul doi după Romos, într-un clasament statis
tic întocmit în funcție de numărul de tractoare 
aflate în proprietatea oamenilor. Dar de atunci 
abia dacă s-au mai achiziționat 2-3 tractoare, 
oamenii nemaiavând bani pentru utilaje agricole, 
sărăcia și nerentabilitatea agriculturii 
nemaipermițând astfel de investiții.(C.M.)

FAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale poluanților 

gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat și pentru 
perioada 26.07 - 1.08.1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de calitate al aerului nr. 
12574/ 87. Valorile maxime s-au înregistrat pe 
zona Hunedoara în datele de 26 iulie a.c. pentru 
dioxidul de azot, în 27 iulie pentru amoniac. 
Pentru dioxidul de sulf valoarea maximă s-a 
înregistrat pe zona Călan la data de 26 iulie '99.

Pulberile în-suspensie au prezentat valori 
medii și maxime care s-au încadrat în limita 
admisă de 0,15 mq/ mc aer/ 24 h la toate 
punctele de control din județ. Valoarea maximă 
s-a înregistrat pe zona Zlaști la data de 28 iulie 
a.c.

Pulberile sedimentabile s-au încadrat în 
limita admisă de 17,0 gr/ mp/ lună la toate 
punctele de control din județ, cu excepția zonei 
Chișcădaga, unde s-a determinat o depășire de 
1,39 ori.

Nivelul radioactivității beta globale și al 
dozei gama absorbite se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu analizați. Pentru sol 
și vegetație, în comparație cu valorile medii 
(1998) de 0,38 Bq/ gr. sol și 0,66 Bq/ gr de 
vegetație, în perioada menționată s-au obținut 

valori de 0,35 Bq/ gr sol și, respectiv, 0,24 Bq/ 
gr/ vegetație.

Materiile în suspensie pe râul Jiu au avut 
pentru aceeași perioadă o valoare medie de 
470,0 mg/1 și o valoare maximă de 1035,0 mg/ 
I, înregistrată la data de 27 iulie.

Din datele primite de la Compania 
Națională “Apele Române” privind noxele 
evacuate în cursul anului 1998 în apele de 
suprafață cuprinse în cele 3 bazine 
hidrografice - Mureș, Jiu și Criș - odată cu 
volumul total de ape uzate de 466, 402 mii. 
mc, au rezultat următoarele:

- cantitatea totală de noxe evacuate a fost 
de 80.809,691 t (cu 14.231,191 t mai mult decât 
în 1997), din care 2125,65 t reprezintă 
substanțe organice exprimate in CB05, 
1002,537 t reprezintă încărcare organică 
exprimată în CCO - Mn, 19.748,05 t materii în 
suspensie, 55.723,331 t total săruri dizolvate, 
substanțe extractibile 569, 42 t, detergenți 
18,964 t, metale grele 55,025 t, fenoli 3,554 t și 
cianuri 0,378 t.

Comparativ cu 1997, se constată reduceri 
la încărcarea organică, la materiile în 
suspensie (cianuri, fenoli, fier, plumb, cadmiu, 
zinc, cupru) și cresc valorile pentru încărcarea 
organică exprimată in CCO -Mn, reziduu 
filtrabil, detergenți și substanțe extractibile.

Agenția de Protecția Mediului Deva
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Sâmbătă
7 august

TVR 1
8.30 Mica sirenă (d.a) 9.05 

Povești de adormit copiii (s)
9.30 Duhul lămpi] (f. pt. copii 
SUA 1997) 11.00 întâlnirea de 
sâmbătă 13.30 A doua 
alfabetizare 16.00 Careul 
cu... 5 ași 17.20 Star Trek (s, 
ep. 22) 18.20 Săptămâna 
sportivă 18.35 Aproape per
fect (s, ultimul ep.) 19.00 
Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Farmece (s, ep. 14) 21.20 
Stăpânul jocului (dramă SUA
1994)

TVR 2
8.30 Vorbește-mi despre 

școala ta! 9.00 Bzzz. Magazin 
pentru copii 10.35 Toate 
pânzele sus (s. pt. copii)
12.30 TVR Timișoara 14.00
Trei familii (s) 14.45
Videoclipuri 15.00 Un secol 
de cântec francez (do) 16.00 
Grecia (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.35 S.O.S. la 
capătul lumii! (d.a) 18.00 
Documentar National Geo-

V_________________________

Duminică
8 august
TVR I

8.00 Personaje celebre 
(d.a) 8.30 Ursulețul Winnie 
(d.a) 9.05 Klkl Rikl Mlki... 
11.00 Viața satului 14.10 E 
șansa tal (div.) 16.20 Atlas
16.45 Mistere și minuni (s)
17.30 Super Gol Show 18.15 
Duminică sportivă 18.30 O 
familie ciudată (s, ep. 32) 
19.00 Ivanhoe (s. BC 1997, 
ep. 1) 20.00 Jurnal. Meteo 
21.00 Greșelile inimii (dramă 
SUA 1986) 22.45 Vizitatorul 
(s, ep. 8) 23.40 Dintre sute 
de catarge

TVR 2
8.00 Miracol (r) 8.30 

Vorbește-mi de școala tal 
(do) 9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 9.30 Arca Iul Noe (r)
10.30 Integrale Queen & 
Blondie 11.25 TVR lași 13.30 
Știrile... XXL 14.00 Trei familii 
(s) 14.45 Videoclipuri 15.00 
Mărturisirile escrocului Felix 
Crull (s) 16.00 Grecia (s)

Luni
9 august

TVR 1
12.05 Ivanhoe (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 19.05 
Corectl 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 505) 20.00 Jurnal. 
Meteo.Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Preotul și 
cârclumărlța (s) 22.45
Ordinea publică 23.00 Jurnal 
de noapte. Sport

TYR2
12.00 Sensul tranziției

13.10 Căsuța din prerie (s) 
14.00 Conviețuiri 15.00 
Rebelul (s, ep. 115) 16.00 
Grecia (s, ep. 118) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Sighișoara 
- dialoguri medievale (p. IV) 
18.00 Primul val (s, ep. 13) 
19.00 Oameni care
19.30 Mapamond 
Marile meciuri<____________

au fost 
20.00 
(em.

graphic: „Vulpile din 
Kalahari” 20.00 Teatru TV 
prezintă: „O scrisoare 
pierdută” 21.30 Spectacolul 
lumii: Egiptul (III) 23.25 
Clepsidra cu imagini

ANTENA 1
7.00 Legea lui Burke (s, 

ep. 24) 8.00 Teo și Mircea 
Șou 11.15 Poveștile 
prietenilor mei 12.15 Casa 
de piatră 12.45 Constelația 
cinema (mag.) 13.15 Night
man (s, ep. 6) 14.10
Inspirația Carolinei (s, ep. 43) 
14.40 Pe cont propriu (s)
15.30 Buni prieteni 15.50 
Fashion Club 16.00 Leonela 
(s, ep. 117) 17.00 Fotbal FC 
Argeș - FCM Brașov (d) 19.00 
Observator 19.45 Sâmbete și 
zâmbete (div.) 20.15 Fotbal 
FC Steaua - UFC Rapid (d)
22.30 Observator

PRO TV
7.00 Aventurile lui Papirus 

(d.a) 8.30 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 9.30 Lois și Clark 
(s, ep. 34) 11.00 ProMotor
11.30 Piedone zbirul (co. 
Italia/Franta 1973) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.10 Susan (s) 13.35 
Bebe (s) 14.00 Benny Hill

16.45 Santa Barbara (s) 18.30 
Rumba-Sumba... și copiii 
cântă ce vor ei 20.00 Un secol 
de cinema 20.45 
Retrospectiva Premiilor 
APTR 22.05 Sportmania 
(mag.) 22.35 Călătorie 
sentimentală (f. SUA 1983)

ANTENA I
7.30 Spirit șl credință 8.00 

Teo șl Mircea Șou 11.15 
Creatorul de stele (s. SUA 
'81, ep. 1) 12.15 Tot înainte - 
în vacanță (co. Anglia) 14.00 
Familia în vacanță 16.00 
Leonela (s, ep. 118) 17.00 
Fotbal FC Dinamo - FC 
Extensiv Craiova 19.00 
Observator 22.00 Lawless 
(s-.a. SUA 1997, ep. 3) 23.00 
Fotbal Club Antena 1 - 
Meciul Meciurilor

PRO
7.00 Aventurile lui Papirus 

(d.a) 8.00 Conan
Aventurierul (d.a) 9.00 Su
per Abracadabra/Lassie II 
(s, ep. 6) 11.00 Babylon 5 (s, 

sportivă) 22.30 Vulpe 
vânător (dramă România 
1993)

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 Kelly 
(s) 11.30 Aventuri în junglă 
(s) 12.00 Tropical Heat (s, ep. 
25) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 96) 16.10 Luz 
Maria (s, ep. 65) 17.00 Știri 
17.28 Leonela (s, ep. 119, 
120) 19.00 Observator 20.03 
Pericol iminent (s, ep. 42) 
20.50 Raven (s, ep. 19) 21.45 
Burlacul (s, ep. 27) 22.15 
Observator 22.48 Ucenicia Iul 
Duddy Kravitz (f.a.SUA ’74)

PRO TY
7.00 Buna dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Interviu 
cu un vampir (r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.15 Micul vârcolac 
(r) 15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 76) 
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 59)

15.30 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 40) 16.00 
Lumea filmului 16.30 
ProFashlon (mag.) 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 57)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
63) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Last Don (s, ep. 1) 21.00 
Robocop 3 (f. SF SUA 1993) 
23.00 Până la capătul lumii 
(dramă Australia/Germania/ 
Franța)

AGASA
7.00-11.45 Filme și seriale 

(reluări) 12.45 Maria (s)
13.30 Cel mai mare 
spectacol (r) 16.00 Preciosa 
(s) 17.00 Celeste se întoarce 
(s) 18.00 Fotbal 19.55 Căsuța 
poveștilor 20.15 înger 
sălbatic (s, rezumatul 
săptămânii) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 27) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Expresul de la 
miezul nopții (dramă SUA 
1978)

PRIMA TV
7.00 Em. 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 familie (s) 12.30 

ep. 12) 12.00 Vânătorii de 
eclipse (do) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.15 Ministerul comediei
16.30 Benny Hill 17.00 Echipa
mobilă 17.40 Aripile pasiunii 
(s, ep. 58) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 64) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cupid (s, ep. 2) 
21.00 Interviu cu un vampir 
(horror SUA ’94) 23.15
Procesul etapei

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 13.45 
Expresul de la miezul nopții 
(r) 16.00 Preciosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 18.00 
Fotbal Premier League 19.55 
Jackie Collins: Hollywood 
20.20 Poirot (s) 21.15
Lanțurile Iubirii (s, ep. 28)
22.10 Milady (s) 23.00 De la 9 
la 5 (co. SUA 1980)

PRIMA TV w
7.00 Emisiune pentru copil 

10.00 Tia și Tamera (s) 10.30 
Malcolm și Eddie (s) 11.00 
Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s) 12.00

18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 65) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dolores Claiborne 
(thriller SUA 1995) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 72) 23.00 
Millennium (s)

AC/*
ș<7.00-12.45 Filme 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 De la 9 la 5 (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) 21.05 Concursul 
„Stai Acasă!” 21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 29)
22.10 Milady (s) 23.00 în 
vizită pe planeta Pământ 
(co. SF SUA 1960)

7.00 Trăiește vara cu 
Nadine (r) 8.00 Dimineața 
pe plajă 12.00 Karaoke 
Show 13.00 Pretutindeni cu 
tine (r) 14.00 Nimeni nu e 
perfect (s) 15.00 Jerry 
Springer Show 16.00

Sport Magazin 14.00 Jerry 
Springer Show 14.30 
Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y 16.30 Mo
tor Plus 17.00 Cinemagia
17.30 Apel de urgență 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Frasier (s) 20.00 
Mititica (dramă SUA 1978) 
22.00 Real TV 22.30 Știri

HB©
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războiul fiarelor (s) 11.00 
Uimitoarele aventuri ale 
unui urs panda (f.a SUA
1995) 12.30 Gotti (dramă 
SUA ’96) 14.30 Războiul 
troian (co. SUA 1997) 16.00 
Linia erotică (co. Spania
1995) 18.00 Vremea 
răzbunării (dramă SUA
1996) 20.30 Star Trek: 
Generații (f. SF SUA 1994)
22.30 Weekend cu un mort
(f.a. SUA 1989) 0.15
Legendele toamnei (dramă 
SUA 1994)

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

08.00-9.00 “Ghici cine bate la 
ușă?” talk-show 14.30 - 15.30 
“Alo, generația Pro!” (coproducție^

Motor Plus (r) 12.30^
Povești de Iubire 14.00 
Duminica cu Prima 18.00 
Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 Eroul 
din Los Angeles (f.a. SUA 
1988) 21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de ■’oapte

10.00 Prieten și 
dușman (thriller SUA 1997)
11.45 Răpirea (co. SUA 
1996) 13.15 Echipa de fotbal 
(pt. copii SUA 1995) 15.00 
Gașca (dramă SUA ’97)
16.45 Teoria conspirației 
(thriller SUA 1997) 19.00 
Dracula: Un mort iubăreț 
(comedie SUA 1995) 20.30 
Specialitatea casei: Roșii 
verzi prăjite (dramă SUA 
1992) 22.45 Inamicul pu
blic (acțiune SUA 1997) 0.30 
Intrusul public (acțiune 
SUA 1997)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No comment' și 

“Vorbiți aici!” realizator Alin Bena

Pretutindeni cu tine (s)^ 
17.00 Trăiește vara cu 
Nadine 19.00 Brooklyn 
South (s) 20.00 Dosarele 
Y 20.50 Real TV 21.00 
Karaoke Show 22.00 
Show-ul de noapte

fHB©
10.00 Dentistul horror

SUA 1997) 11.30 Rațiune 
șl simțire (dramă SUA
1995) 13.45 Războiul
fiarelor (d.a) 14.15
Michael Collins (biografic 
SUA 1996) 16.30 Foamea 
(3): „Surpriza" 17.00 
Echipa de hochei 3 (f.a. 
SUA 1996) 20.30 Devon și 
Trent (dramă SUA 1997) 
22.15 Olimpiada sub 
teroare (acțiune SUA
1996)

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 j

Perioada 7-9 august

O BERBEC
Condiția fizică de invidiat 

vă permite să înaintați rapid 
spre realiz'area dorințelor. 
Profesional aveți doar succese. 
Duminică trebuie să vă faceți 
ordine în viață, fără să uitați că 
dacă ați stricat ceva în doi tot 
așa trebuie să remediați. Doriți 
să fiți în topul evenimentelor la 
început de săptămână când 
sunteți foarte activi. Anturajul e 
potrivit, vă ajută să fiți veseli.

O TAUR
Dacă e nevoie de o 

intervenție chirurgicală nu vă 
temeți căci va fi ușor. Nu vă 
necăjiți că partenerul nu vă ia 
în seamă sentimentele. Pentru 
a evita conflictele datorate 
diferențelor de păreri discutați- 
le cu atenție. Și viitorul cuplului 
se poate discuta. Luni vă 
concentrați cu greu asupra 
sarcinilor de serviciu căci vă 
preocupă relațiile cu ceilalți.

2 GEMENI
Faceți o ieșire în societate 

și redescoperiți micile plăceri 
ale vieții pe care le-ați neglijat în 
ultima vreme. Duminică vă 
puteți bucura de calm dacă 
relația cu partenerul a rezistat 
furtunii din ultimele zile. Puteți 
repara ce ați stricat. 
Săptămâna începe bine căci 
eforturile vă vor fi răsplătite, 
dar nu vă angajați la mai mult 
decât puteți face.

3 RAC
încercările de a vă cuceri 

sunt zadarnice căci nu aveți 
ochi decât pentru persoana 
iubită. în profesie survin 
schimbări benefice. Ar trebui 
să aduceți mai mult umor în 
viața personală, duminică, 
încercați să vă reluați obiceiul 
de a râde cu partenerul. 
Câștiguri mari la locul de 
muncă sunt posibile luni. Puteți 
face astfel călătoria mult 
visată.

□ LEU
Totul vă supără și dacă 

nu vă supravegheați ați putea 
jigni persoane apropiate, ați 
putea comite greșeli mari care 
să dăuneze prestigiului dv. 
Duminică e o zi reușită. Mai 
prudenți trebuie să fie cei 
născuți în primele zile ale lui 
august, ceilalți fiind protejații 
Fortunei. Prietenii vă fac 
promisiuni deșarte, deci 
atenție cui acordați luni 
încrederea dv. Evitați 
cheltuielile inutile.

3 FECIOARĂ
Fizic sunteți într-o formă 

excelentă. începeți o relație 
promițătoare, călătoriți, legați 
prietenii. Doamnele să caute 
să uite cât mai repede micile 
neplăceri duminică. Nu banii 
sunt cei mai importanți în 
viață; nu forțați rezolvarea 
unor afaceri la locul de 
muncă, ajungeți la un 
compromis cu partenerul. Fiți 
atenți să nu observe colegii 
că sunteți uituci, că vă 
plângeți mereu.

O BALANȚĂ
încercați să fiți realiști în 

disputa din cuplu. Nu are rost 
să vă stricați sănătatea de 
dragul lumii. Dacă altfel nu se 
poate, mai bine divorțați. 
Duminică evitați bârfele cu 
vecinii, căci vă aduc necazuri. 
Dacă se arată norocul, nu-l 
ratați. Adevăratul caracter al 
partenerului începeți să-l 
cunoașteți luni, când înțelegeți 
că nu-i greu să-l faceți fericit.

3 SCORPION
Nu vă lăsați dărâmați de 

nesiguranță. Veștile bune vă 
fac să uitați de necazuri. Un 
eveniment care să vă 
schimbe viața este posibil. 
Problemele financiare tulbură 
liniștea familiei dv duminică. 
Atenție cum încercați să le 
rezolvați, ca să nu declanșați 
conflicte. Trebuie să 
gândească realist nativii 
primei decade, doamnele să 
evite vorbele neplăcute.

Z SĂGETĂTOR
Sunteți meditativi, simțiți 

nevoia acută a unei schimbări, 
atenția fiind canalizată spre 
găsirea iubirii. Șanse pozitive 
au nativii primelor două 
decade. Duminică vă simțiți 
înșelați datorită absenței unui 
ajutor promis. O știre vă 
întunecă și mai mult starea de 
spirit. O zi dificilă vă așteaptă 
luni, mai ales pe cei născuți în 
12 și 18 decembrie.

Z CAPRICORN
Vă supraapreciați 

posibilitățile materiale și porniți 
ceva care vă depășește. Pot 
apare discordanțe în cupluri. 
Proasta dispoziție vă dispare 
și încercați să-l faceți pe 
partenerul dv să uite de 
necazuri. Sensibilitatea vă 
permite să vă puteti pune ușor 
în situațiile altoraT Nu trebuie 
să preluați, luni, în totalitate 
problemele celorlalți.

O VĂRSĂTOR
Puteți avea probleme de 

sănătate, așa că se 
recomandă prudență. Iubiți 
mult banii și soarta v-ar putea 
scoate în cale un partener cu 
avere. Duminică e bine să nu 
uitați proverbul “nu lăsa pe 
mâine, ce poți face azi.” 
Planurile de viitor sunt 
fanteziste și veți avea 
dezamăgiri. Pretențiile dv 
exagerate duc la certuri cu 
colegii, deci schimbați-vă stilul 
de lucru.

Z PEȘTI
încercați să păstrați 

persoana iubită cu cadouri, 
tactică ce reușește arareori 
și pentru scurt timp. Noroc 
că sunteți optimiști! Duminică 
nu sunteți răsfățații astrelor 
și pentru că vreți prea multe 
și nu aveți răbdare să 
așteptați momentul potrivit 
pentru împlinirea planurilor. 
Doriți să seduceți o 
persoană care vă era 
indiferentă înainte. Nu aveți 
încredere în nimeni. j
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Soarele, steaua cea mai apropiată de 
Terra, situată la “numai” 149,6 milioane de 
kilometri, față de 410 milioane de kilo
metri, câți ne despart de Proxima Centaur, 
este încă învăluit în cel mai deplin mister, 
relatează AFP.

Astronomia spațială a început totuși să 
ne ofere informații inedite, de trei ani în
coace, când a fost lansat satelitul euro- 

I american SOHO.
Ca toate stelele obișnuite, Soarele 

este un reactor nuclear determinat și con
dus de propria sa gravitație, în care hidro
genul se transformă în heliu, emițând 
energie, adică lumina și căldura care 
ajung și la noi.

Interiorul Soarelui, sferă de gaz de talie 
modestă - masa stelelor “normale” este 
de 0,2 până la 100 de ori mai mare - cu 
un diametru de 1,39 milioane de kilometri, 
este compus din 90 la sută hidrogen, heliu 

I și urme de gaze rare, iar gravitația se 
opune presiunii gazului și celei datorate 
exploziilor de fotoni și particule de materie.

Acest echilibru structurează interiorul 
Soarelui în trei regiuni: nucleul, unde au 
loc reacțiile nucleare, o zonă radiativă și 
una convectivă, afectată de mișcările mate
riei.

în inima stelei sistemului nostru solar 
temperatura variază între 15 și 17 milioane 
de grade. La suprafață se află fotosfera, un

/............. ............... ~

strat subțire, de 400 de kilometri, care nu 
are “decât” 5.500 de grade.

Multă vreme învăluite în mister, petele 
solare sunt zone întunecate, de 5.000 
până la 50.000 de kilometri, care cores
pund unor puncte de trecere a fluxului 
magnetic. Acestea se ridică dintr-o pată, 
formează o buclă în atmosfera solară și 
coboară apoi într-o altă pată.

Omniprezent, numai magnetismul ar 
explica diferențele de temperatură dintre 
suprafața Soarelui și zona de turbulență 
care îl înconjoară, vizibilă de pe Pământ în 
timpul eclipselor, și denumită coroana 
solară. în această zonă temperatura atinge 
două milioane de grade. încălzirea coroa
nei ar putea rezulta din șocul între forțele 
câmpului magnetic.

Un alt fenomen misterios este vântul 
solar, un flux de particule, în general elec
troni și protoni, emiși încontinuu, care este 
prezent în tot sistemul solar. Au fost puse în 
evidență două regimuri ale vântului: unul 
rapid și altul lent. Cel rapid, potrivit obser
vațiilor SOHO, își are sursa în rețeaua 
magnetică cromosferică, ceea ce contra
zice modelele avansate până în prezent.

Deși ne este atât de “apropiat”, Soarele 
ne este încă străin. După o viață de cer
cetări, un astronom spunea: “Soarele este 
o stea relativ ușor de observat dar teribil de 
greu de înțeles”. y

■**

Rolul condimentelor în
alimentație

I

USTUROIUL: Diuretic, tonic 
și energizant, curăță și purifică 
sângele.
. MĂRARUL: Ceaiul de mă
rar este diuretic. (O linguriță 
de plantă uscată la o cană cu 
apă).

ANASONUL: Diuretic și to
nic pentru inimă (infuzie - o 
linguriță la o cană cu apă). Se 
bea dimineața și seara pentru 
a înlătura agjsimile.

ANASON STELAT: Diuretic 
și tonic pentru inimă (infuzie).

SCORȚIȘOARĂ: “Limpe
zește” sângele, este stimu
lativă pentru aparatul respi
rator, are efect digestiv. Este 
un tonic general care influ
ențează pozitiv întregul orga
nism (infuzie).

CHIMEN: Diuretic, stimulent, 
tonifiant (infuzie).

HASMAȚUCHI: Diuretic, sti
mulent pentru ficat și sistemul 
digestiv. Purifică sângele dacă 
este consumat crud. Ceaiul de 
hasmațuchi curăță tenul.

LĂMÂIȚĂ: Are efect diure
tic. în secolul al XVIII-lea, ne- 

\____________ ______________

:iPăpuși anatomice* 
pentru copii
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Pentru a explica mai i 
ușor copiilor operațiile pe • 
care le vor suporta, doctorii J 
apelează la păpuși ana-, 
tomice. Spre exemplu, ur-1 
sulețul Benny poate fi dise-1 
cat pentru a ajunge la or-, 
ganele sale și a explica co- ■ 

i

o 
a 

urechii, inimii... Toate pot fi 
văzute pe Internet, acce
sând site-ul instituției Ame
rica’s Health Network.

i (http://www.AHN.com)

\ 

•^piilor operațiunea.

*
i
■
i

Operații pe♦ 
internet

Un transplant de păr, 
operație pe creier,

i
i

a

i
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gustorii de plante vindeau, în 
special primăvara, frunze de 
lămâiță care se consumau în in
fuzie pentru a “pune la treabă” 
stomacul leneș.

CORIANDRU: Menționat și în 
cartea Exodului, era consumat 
zilnic de Carol cel Mare care 
avea încredere deplină în vir
tuțile acestei plante. El și-a obli
gat supușii să cultive coriandru 
în întreg Imperiul. Este digestiv și 
stimulativ.

TARHON: Diuretic, tonifiant 
și energizant.

DAFIN: Diuretic
LEUȘTEANUL: Diuretic, pu

rifică sângele. Grăuntele de 
leuștean stimulează digestia.

MAGHIRANUL: Diuretic, sti
mulativ pentru aparatul digestiv.

MIEREA: de lavandă - Diu
retică și energizantă

de rosmarin - nutritivă 
de tei - ușurează cir

culația sângelui
Se consumă două lingurițe pe 

zi. Mierea este și un adevărat 
emolient pentru ten. Estompează 
vizibil ridurile și redă pielii noastre

z“
Caiirnpauriie die presai, faurâ

în toamna 1959, studiou
rile "20th Century-Fox” pregă
tesc comedia muzicală “Let’s 
Make Love” (Hai să ne iubim) 
în regia lui George Cukor, 
protagoniști, Gregory Peck și 
Marilyn Monroe.

După o primă lecturăKa 
scenariului, Gregory Peck 
acceptă rolul, însă Monroe 
solicită modificări... în care 
Gregory Peck nu se mai 
"regăsea” ca protagonist!

în astfel de condiții și 
"gentleman" cum era întot
deauna renunță la rol, moti
vând că înainte de a fi soli
citat era angajat pentru “The 
Guns of Navarone" (Tunurile 
din Navarone) - în regia lui 
John Lee Thompson.

Căutările unui înlocuitor 
se opresc la Rock Hudson, 

suplețea. Tamponați-vă tenul cu 
apă călduță pentru a se des
chide porii. întindeți apoi un strat 
subțire de miere și lăsați să ac
ționeze 15 minute. îndepărtați 
masca de miere cu un jet de apă 
rece. Faceți acest tratament de 
două ori pe săptămână.

MACRIȘUL: Diuretic, tonic 
și energizant. Infuzia de măcriș 
este ideală pentrd tenul acneic.

PĂTRUNJELUL: Este de 
neînlocuit în echilibrul alimentar. 
Este tonic și energizant. Curăță 
tenul.

ROSMARINUL: Diuretic și 
stimulează secreția biliară, acti
vează sistemul nervos. Este un 
tonifiant excelent, un dușman 
al oboselii și al stresului. Curăță 
tenul. Fierbeți câteva grăunțe 
de rosmarin în 250 ml de vin alb. 
Utilizați această soluție pentru a 
vă spăla pe față. Este un anti- 
rid excelent.

ȘOFRANUL: Diuretic și to
nic pentru inimă. Stimulativ.

SALVIA: Ușor diuretic, ac
celerează circulația sângelui. 
Tonic și energizant.

y

efect
însă pentru “Universal” acesta 
nu era... "împrumutabil”! Ieși
rea din impas vine din partea 
lui Marilyn Monroe care-l vă
zuse recent pe Broadway într- 
un “musical” pe Yves Montand, 
aplaudat la scenă deschisă. 
Un telefon la Paris, o discuție 
cu Simone Signoret și soții 
Yves Montand - Simone Sig
noret ajung la Hollywood și 
devin "vecini” cu soții Arthur 
Miller - Marilyn Monroe, la 
"Beverly Hills Hotel”.

Pe platou nu au apărut 
probleme deosebite, Marilyn 
întârzia mai rar și ... cei doi 
protagoniști au început să 
fie văzuți la câte un “party” - 
și câteodată numai în doi. în 
mai 1960, Simone Signoret 
se întoarce acasă pentru un 
film, iar presa începe o

Castelul Peleș este vizitat 
zilnic de mii de turiști

Castelul Peleș din Sinaia este vizitat zilnic de aproximativ 
2500 de turiști, informează PRO TV Sinaia.

Renumele castelului și valoarea sa artistică determină, în 
fiecare zi, mii de turiști să-l viziteze. Uneori turiștii stau la coadă 
ore în șir pentru a vedea reședința familiei regale a României. 
Faptul că în muzeu trebuie respectate condițiile de conservare îi 
împiedică însă pe muzeografi să prelungească programul de 
vizitare pe măsura solicitărilor. în plus, pentru fiecare grup timpul 
de vizitare trebuie să rămână același.

Pentru o taxă de 25.000 de lei pentru vizitatorii români și 
60.000 de lei pentru cei străini, turiștii rămân de-a dreptul 
impresionați de multitudinea de stiluri în care sunt decorate 
încăperile castelului.

Deși face greu față mulțimii de turiști care vin să viziteze 
muzeul, administrația pregătește pentru perioada de eclipsă o 
ofertă specială. Astfel, muzeul ar putea rămâne deschis și în 
zilele de luni și marți, înaintea eclipsei, perioadă în care de obicei 
nu poate fi vizitat. De asemenea, la Peleș au fost instalate 
standuri cu materiale care promovează eclipsa, dar și muzeul.

Castelul Peleș, reședința regală de vară, a fost construit între 
anii 1875-1883.

V.____________________________________
Z------------------------------------------------------------------------------------

Dușmănia dintre lupi si oi
Autoritățile franceze 

au fost nevoite să recu
noască faptul că în Alpi 
dușmănia dintre lupi și 
turmele de oi este o rea
litate crudă, care trebuie 
luată în considerare, 
transmite AFP.

"Creșterea oilor, așa 
cum se practică în 
Franța, este incompati
bilă cu prezența lupilor", 
a declarat Daniel Cheva-

• -

Bucătăria britanică nu 
este apreciată de restul 

europenilor
Bucătăria britanică ră

mâne fidelă reputației sale: 
■ cea mai proastă din Eu
ropa, arată un sondaj citat 
de AFP.

Potrivit sondajului efec
tuat de lanțul britanic de 
restaurante Beefeater, în 
patru țări europene -Franța, 
Germania, Spania și Italia 
- mâncărurile englezești 
tradiționale sunt cele mai 
indigeste.

Dintre francezii chestio
nați, numai doi la sută con
sideră că bucătăria brita
nică are o bună reputație, 
în Germania, acest procent 
este de numai unu la sută.

în schimb, 90 la sută 
dintre francezi și 54 la sută 
dintre germani sunt con
vinși că rețetele franțuzești 
sunt cele mai grozave, în 
timp ce 75 la sută dintre

*

"ofensivă" la care cei doi 
resping toate speculațiile. 
De altfel și Simone Signo
ret în cartea sa autobio
grafică “La nostalgie n’est 
plus ga, quelle etait” ("Nos
talgia nu mai este, ceea ce 
a fost odată”) respinge ale
gațiile. Premiera filmului a 
avut loc la 8.IX.1960. După 
două luni, un redactor de la 
"New York Post” îl sună la 
Paris pe Yves Montand și îl 
întreabă dacă știe că 
Marilyn va divorța și dacă 
are în vedere ca ea să de
vină soția sa?

"Nu am nimic de spus, 
în afară de Good Bye Sir...", 
a fost răspunsul lui Yves 
Montand.

Adrian CRUPENSCH! 

y

lier, deputat socialist din 
Hautes-Alpes.

El a luat poziție în con
dițiile în care recent, în ur
ma unui atac al unei haite 
de lupi, au murit aproxima
tiv 160 de oi, majoritatea 
căzând într-o prăpastie, 
lângă frontiera cu Italia.

în această situație cres
cătorii din zonă au preferat 
să-și coboare turmele în 
stână, pentru a le proteja.

— —.

spanioli apreciază arta 
culinară a propriei lor țări.

în ceea ce privește sim
bolurile gastronomice ale 
britanicilor, majoritatea ce
lor chestionați a menționat 
celebrul pudding. în acest 
clasament sui generis, bu
dinca a fost urmată îndea
proape de ouăle cu șuncă, 
peștele cu cartofi prăjiți și 
de friptura de vacă.

Englezii nu sunt deran
jați de felul în care este 
percepută arta lor culinară 
în Europa. Ba chiar consi
deră că trebuie să fie mân
dri de “marea bucătărie 
britanică”. Acesta a fost co
mentariul directorului lan
țului de restaurante Beef
eater, care a adăugat că 
este timpul ca britanicii să 
le “schimbe europenilor 
opiniile perimate”.

y
"S

Floare gigantică, 
urât mirositoare

O floare de 1,80 metri, care 
are particularitatea de a degaja 
un miros de came aflată în putre
facție, a înflorit într-o grădină 
botanică în apropiere de Los 
Angeles, pentru a 11-a oară în 
America de Nord, transmite AFP.

Originară din Sumatra, 
această floare pestilențială al 
cărei nume științific este, datorită 
formei sale, Amorphophallus tita- 
num, a înflorit sâmbătă. Floarea, 
care are un metru în diametru, nu 
trăiește decât trei zile.

Peste 7.000 de persoane au 
vizitat într-o duminică grădina 
botanică pentru a admira trecă- 
toarea minune.

Botaniștii au știut că apariția 
florii se apropie în momentul în 
care planta a început să fie în
conjurată de muște, atrase de 
mirosul ei. Potrivit specialiștilor, 
acest miros este atât de puternic 
în momentul de înflorire maximă, 
încât poate fi simțit pe o rază de 
cinci sute de metri în jurul plantei.^

Z------------------------------>
Din lumea

proverbelor
"Cine vorbește vinde; 

cine ascultă cumpără.” 
Proverb Indian

"Cel care nu face plă
cere când vine, face plă
cere când pleacă.”

Proverb francez

"Virtutea e înțelepciu
nea înțelepților; de ea să te 
ții.”

Proverb românesc

"Nu vă încredeți în fe
meia care vorbește de 
virtutea sa.”

Proverb slovac

"Iubirea este chioară, 
ura este oarbă.”

Proverb german

"Cine bea pe datorie se 
îmbată de două ori.”

Proverb albanez

"Ceea ce este în inima 
celui treaz este pe limba 
bețivului."

Proverb grec

”Un cuvânt binevoitor 
este ca o zi de primăvară.”

Proverb rusesc

"Cu ochii altora poți să- 
ți vezi mai bine defectele.” 

Proverb chinez

"Unii oameni sunt ca 
orologiile care arată o oră 
și sună alta.”

Proverb danez

"Gluma trebuie să 
muște ca un miel și nu ca 
un câine."

Proverb italian

Selecție de Hie LEAHU
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eea mai
o Cea mai mică mo

nedă cunoscută în lume 
este moneda nepaleză din 
argint lawa. Ea măsoară 
2x2 mm și cântărește 0,008 
grame. Minimoneda a fost 
pusă în circulație în anul 
1740, în timpul domniei lui

| Jeye PrakaSh Mella.

o Unicul soi de nuc | 
din lume ale cărui fructe | 
au exact forma unei inimi, ■ 
crește în Japonia. ‘

O Cel mai vechi măs- 1 
lin din lume se află la Atena. I 
El a fost plantat de Platon și | 
atinge respectabila vârstă de ■ 
2500 de ani.

O Cele mai mari nuci . 
din lume sunt cele de cocos * 
"Lodoicea", lungi de 50 cm, | 
cu o greutate de 25 kg și cu | 
un singur sâmbure, uriaș. ■ 
Din el se pot face recipiente ■ 
pentru apă de 7-8 litri. înainte I

| de maturizarea fructului pe | 
i arbore, care durează mai | 
! mulți ani, în interiorul acestuia ! 

1 se găsesc cam 3 litri de "lap- ■ 
I te de cocos”, foarte gustos. | 

Pe măsură ce fructul se coa- | 
ce laptele își pierde apa, se ■ 
transformă într-un miez pufos ’ 
și ușor, de culoare albă, cu o 
bogată concentrație de zahăr | 
și grăsimi.

O Cel mai mare bu- i 
tuc de viță de vie din lume . 
se afla, în anul 1937, la ■

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

I
I
■
I

I
I
I
!______
I Santa Barbara, în Califor-1 
| nia. Trunchiul său avea o | 
■ grosime de 3 metri și o ■ 

înălțime de 12 metri. 1

I

http://www.AHN.com
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/Reflecția»

săptămânii I _
Despre Artă

• "Fără artă, totul putre
zește și sfârșește. Arta îmbăl
sămează viața moartă și nimic 
altceva nu se învrednicește de 
un pic de nemurire decât ce-a 
atins, a descris, a pictat, sau a 
sculptat-o."

Edmond de Goncourt
V

• "Arta deșteaptă sentimentele, 
face inima simțitoare și duioasă."

Th. D. Speranția
• "Arta înnobilează sufletul.”

A.D. Xenopot
• "Arta este un copil al acelei 
facultăți creatoare pe care o nu
mim imaginație. Tot ea este și 
mama poeziei, a iluziei și a visului.”

Paul Doumer

• "Orice creație înseamnă 
luciditate interioară și joc liber al 
gândurilor.”

Camil Petrescu
"Arta - adică dragostea•

pentru Frumos și Adevăr, stu
diul și cultul Literelor - este 
ceea ce ne consolează că 
trăim.”

ee(el>e

© Un om de afaceri, pe 
patul de moarte, își îndeamnă

SpWtatw

O ’’FACTOTUM” 
(cuvânt latin, înseamnă “care 
le face pe toate") - A ajuns un 
termen foarte des întrebuințat 
spre a indica o persoană 
însărcinată cu de toate, într-o 
organizație, într-o instituție, 
într-o casă; sau o persoană 
influentă care face și 
desface, leagă și dezleagă 
aproape totul, rezolvând cele 
mai felurite probleme.

Z "RĂU NECESAR”- 
Expresia aparține poetului 
comic grec Menandru (342 - 
292 Î.Ch.) care, vorbind despre 
căsătorie, a spus acest lucru 
într-un distih ce i-a supra
viețuit. Fraza completă, în 
greaca veche, suna astfel: 
“Dacă e să spun adevărul, că
sătoria e un rău, dar un rău 
trebuincios." Se poate extinde 
și la alte domenii, când e cazul.

Z "WATERLOO” 
Vestita localitate din Belgia, 
unde, la 18 iunie 1815, 
Napoleon a fost învins de aliați

și înlăturat de la cârma Franței. 
A devenit un termen care 
semnifică o abdicare, o 
capitulare, o înfrângere de 
mari proporții. Balzac (în 
“Contractul de căsătorie”) 
folosește comparația pentru 
viața conjugală: "Dacă un 
amant poate să facă pe o 
femeie să-și schimbe 
hotărârea luată în ceea ce-l 
privește, în schimb pentru un 
soț o asemenea 
constituie un 
Waterloo.”

O ’’RESTUL
CERE” (în “Hamlet” de Sha
kespeare) - Sunt ultimele cu
vinte pe care Hamlet, rănit de 
moarte, le rostește înainte de-a 
închide ochii. Au devenit o ex
presie prin care se înțelege că 
nu mai urmează nimic: o liniște 
fără de sfârșit.

Hie LEAHU
(după “Dicționarul de 

cuvinte, expresii, citate 
celebre” de I. Berg)

revenire 
adevărat

E TĂ-

Culisele ecranului

După o ascensiunejulge- 
rătoare și o carieră strălucitoa
re între 1939 - 1947, pentru 
Frank Sinatra începutul lui 
1950 a fost cea mai întunecată 
perioadă din viața și cariera 
sa.

La 26 aprilie 1950, în caba
retul “Copacabana” din New 
York, își pierde temporar vo
cea; MGM-ul nu-i mai oferă 
roluri și, în fine, divorțul de 
Nancy Borbato, cu care avea 
o fiică. La finele lui 1951 se 
recăsătorește cu Ava Gard
ner (căsătorie care “ține” a- 
proape doi ani). în sfârșit 
“aude” că “Columbia” intențio
nează să ecranizeze romanul 
“De aici, în eternitate” de 
James Jones.

Citește cartea, își... alege 
rolul - pe soldatul Di Maggio și 
reușește să aibă o întreve
dere cu Harry Cohn mai-ma- 
rele “Columbiei" care îi spune: 
"... ascultă Frank, Di Maggio 
este un rol pentru un actor, or, 
tu ești un cântăreț al localu
rilor de noapte...” Totuși, îi pro
mite că îl va solicita pentru o 
probă.

O însoțește pe Ava Gard
ner în Kenya unde aceasta 
toarnă “Mogambo" în regia lui 
John Ford și ... cărând gea 
mantanele soției, află că Ham, 
Cohn și regizorul Frec* 
Zinnemann au pus “ochii" pe 
Eli Wallach (banditul Calvera 
din “Cei șapte magnifici”) pen
tru rolul “visat" de el! Chemat 
telegrafic, dă proba și Cohn nu 
poate să se decidă, solicitând 
“ajutorul” soției Joan Cohn, ca
re îl... preferă pe Sinatra!

Câștigă “Oscar”-ul pentru 
cel mai bun rol secundar. Pen
tru Sinatra a fost o “reîntoar
cere” în Topul popularității, în 
1954 este declarat cel mai bun 
cântăreț, are numeroase roluri 
în filme și încheie cu rețeaua 
de Radio Tv “ABC” cel mai fan
tastic contract semnat vreo
dată de un artist al estradei 
pentru programele “Sinatra 
Special” și “Frank Sinatra 
Show".

Prosperă cu înregistrările și 
veniturile din rețeaua de hoteluri 
și cazinouri de la Las Vegas...

Adrian CRUPENSCHi
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® UN LINGVIST:
"Dragostea este un 

substantiv frumos în locul 
unui verb urât.”

® UN FILOZOF:
"Din afară vin cei ce 

caută dragostea
Dragostea vine din

lăuntru."

® UN ECONOMIST:
"Dragostea este sin

gura pierdere
Ce-ți lasă impresia de 

câștig.”

® UN POET:
"Până durează - 

dragostea e poezie
Când dispare - începe 

critica."

® UN COPIL:
"Ce este mai 

periculos:
Un nebun îndrăgostit
Sau un îndrăgostit | 

nebun?”

® UN ȚĂRAN:
"Dragostea este 

rouă
Cade din nimic
și tot așa dispare."

Ion Milos

ca

I 
I 
I
I 
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- "Un ticălos poate să 
facă un bine public, atunci 
când acest lucru nu 
contravine interesului 
său.”

- "Este periculos să ai 
dreptate acolo unde 
specialiștii greșesc”.

- "Lumea este un 
teatru uriaș unde aceleași 
tragedii se joacă sub 
nume diferite.” (Voltaire)

- "Durerea noastră ar fi 
mai ușor de suportat, 
dacă nu ar exista bucuria 
vecinului.” (P. Dominique)

- "Munca își poartă în 
ea răsplata: ne izolează de 
lume și de noi înșine”. (J. 
Sandeau)

- "Prostia este 
nezdruncinat; nimic n-o 
poate clinti, totul 
sfărâmă de ea”. (Flaubert)

de

se

- "Fericirea naște 
bunătatea. Cei care rămân 
buni și când suferă, sunt 
sfinți.” (J. Vontades)

- "Vorba prostului este, 
pentru spirit, ceea ce este 
nota falsă pentru ureche."

Din înțelepciunea 
mongolă

"Mai bine să fii o mână 
de praf sub talpa neamu
lui tău, decât diamant în 
inelul asupritorului.

© - Tată, vreau aventuri,
emoții tari, femei frumoase! îmi - 
fac bagajul! Nu-ncerca să mă 
reții!

- Cine te reține? la-mă și 
pe mine cu tine, fiule!

© - Cocuțo, ești fericită 
pentru că ești cu mine la țară?

- Da, iubesc atât de mult 
animalele!

© La un spital dintr-un 
oraș african, un bolnav, un ne
gru atletic, care tocmai a fost 
operat, se trezește și începe 
să înjure de mama focului. Chi
rurgul se apropie, mirat de 
această reacție bizară. O infir
mieră explică:

- Urlă pentru că a fost 
cusut cu ață albă...

© - Doamnă, după câte 
văd, mă tratați ca pe un om de 
nimic!

- Nicidecum. Eu nu judec 
oamenii după prima impre
sie... ■

© Când Abraham Lincoln 
a auzit că se spune despre 
dânsul că arată ca un om de 
rând, a răspuns: "Dumnezeu 
preferă oamenii de rând. De 
aceea a făcut atât de mulți."

© Un polițist găsește pe 
stradă un pinguin. El (polițis
tul!) telefonează la secție 
întrebând ce să facă cu el. 
Șeful îi spune:

- Du-I la grădina zoolo
gică!

A doua zi sună din nou și- 
și întreabă șeful:

- Astăzi pot să-l duc la 
cinema?

- Să fiți întotdeauna co- 
recți și cinstiți. Numai cinstea în 
comerț și corectitudinea în 
afaceri vă vor aduce bună
stare și stimă.

Unul dintre fii vrea să 
spună ceva, dar cel mai mare 
dintre ei îl oprește:

- Lasă-I, nu vezi că e deja 
inconștient? Nu mai știe ce 
vorbește...

© într-un magazin:
- Aș dori un portofel im

permeabil!
- Pentru ce impermeabil?
- Ca să pot păstra bani 

lichizi...

© La tribunal:
- Știi ce te așteaptă pentru 

mărturie falsă? întreabă jude
cătorul pe martor.

- Da, domnule judecător. 
Mi-au promis un Mercedes...

© - Mitică, în ce constă 
superioritatea omului față de 
mașină?

- Nu știu.
- încă nu s-a putut 

inventa o mașină care să nu 
facă nimic...

© - Dragă, până m-am
căsătorit, nu m-a atins nici un 
bărbat...

- Nu înțeleg, acum te lauzi 
sau te plângi?!

© - De ce fugi așa de 
pe plajă, Horică? Te-a prins 
soarele?

- Mai rău, nevastă-mea...

- "Există greșeli pe 
care le scuz și patimi pe 
care le iert: ale mele.” 
(Talleyrand)

Selecție de /. LEAHU

- “Scrie despre câinii ăștia 
vagabonzi ce-mi fac peri albi 
și-mi ucid nopțile, l-aș împușca 
pe toți!” - îmi spune cu ură în 
glas un domn cărunt.

Și eu îi promit că voi scrie 
despre “câinii vagabonzi."

îi înțeleg perfect revolta, 
câinii străzii se înmulțesc vă
zând cu ochii. Acești câini ce- 
și caută hrana 
în containere jW 
sau trăiesc din K! 
mila oamenilor 
buni și dorm în boscheți, pe 
sub conducte sau în subsolul 
blocurilor. în general sunt paș
nici, nu mușcă fără să fie agre
sați. încearcă și ei să-și păs
treze teritoriul - instinct atât de 
bine dezvoltat la animale - în
cearcă să-și formeze o iden
titate, tânjind după un stăpân și 
o casă adevărate. Și cred că 
sunt cu mult mai mulți oameni 
revoltați pe motivul câinilor ni
mănui decât este numărul câi
nilor vagabonzi din oraș. Ar

ajunge un simplu gest de 
adopție a acestora. Dacă s-ar 
găsi acele familii care să pri
mească la casă câte un câine 
hoinar, practic aceștia nu ar 
mai exista pe străzi. Problema 
este însă numărul oamenilor 
care iubesc câinii...

Și cred că nu sunt singura 
care afirm că nici un câine nu e 

mai iubitor și 
credincios de
cât un câine 
hoinar după ce 

a fost adoptat și iubit cu ade
vărat. Desigur e mai ușor să 
ucizi. Soluțiile extreme par a fi 
întotdeauna mai la îndemână și 
mai ieftine. Susțin totuși ideea 
că rezolvarea problemei nu 
este uciderea ci adopția!

Și mă întreb dacă nu cum
va peste un timp cineva îmi va 
spune:

- Scrie despre copiii străzii. 
Vagabonzii ăștia mici ar trebui 
toți împușcati.

Ina DELEANU

' CLEPSIDKAl

ORIZONTAL: 1) A da girul 
conformității; 2) Intrat sui-ge- 
neris în corespondență; 3) 
Pretext pentru o angajare în 
depășire; 4) Preparate cu 
amoniac - Rătăcit demult prin
tre troiene; 5) Elenei îi cânta în 
strună - Se dau mari în bătaie 
de joc; 6) Grupuri diferențiale 
pentru față - Mediu specific de 
cârciumă; 7) Model de limbă 
subțirică - Locul tranziției în 
alimentație; 8) Dispozitive an
grenate în război - Pregătită 
pentru jocuri; 9) Se petrece de 
obicei prin mărțișor - Material 
pentru perdele verzi; 10) Torsul 
cu furca la unele nevertebrate.

VERTICAL: 1) Tip perfect de desfășurare | I 
simultană; 2) Intră în activitate după masă; 3) | | 
Noul val al remanierii; 4) Realizate mereu în j | 
prelungiri - Scos din chinul facerii; 5) Tip de J . 
zonă intercostală - Supliment de viteză; 6) Se ! ’ 
împlinesc după revoluție - înalță rugi spre cer; I » 
7) Coarne date pe spate - Dar venit din partea | |

părinților; 8) Situații la cote superioare - Făcută 11 
praf de perete; 9) Fiertură de zarzavaturi - Des- ■ j 
coperitor al forței aburului; 10) Formulare pen- . . 
tru omologarea invențiilor. ’ ’

Vasile MOLODEȚ I I 
Dezlegarea careului “ESTIVALĂ” apărut în j 

ziarul nostru de sâmbăta trecută: t I
1) CAMPINGURI; 2) ARIE - RIDAT; 3) NISIP - I I 

NETA; 4) INI - AS - LAN; 5) C - VARATIC; 6) UMĂR - ■ ■ 
CA - IC; 7) LO -AN - RARI; 8) ATAMAN - LIE; 9) 1 * 
RECI - ORE - R; 10) ALTITUDINI. î !

O

1.Th4!C~

Controlul poziției:
Alb:Rh1,De3, Nb3,

Nc5, Cg6

Negru: Rg4, p:h4

2. Ca C5 mat

■ ■ t

I ■
I

Soluția problemei 
din nr. trecut:

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
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<! EFECTUL §C©NTAT?
între numeroasele scrisori 
ite pe adresa ziarului nostru, 

am remarcat zilele trecute un 
plic mare, alb, expediat din Deva, 
în 20 iulie, cum reiese din 
ștampilele aplicate de poștă. La 
expeditor - nici o adresă. 
Semnează: “Un grup de 
angajați.”

După ce, în prima parte, face 
aprecieri pozitive cu privire la 
conținutul ziarului, persoana 
care ni s-a adresat se referă 
apoi la patronii “care se 
îmbogățesc peste noapte și sunt 
foarte rău plătitori față de 
angajați. Ei nu măresc salariile 
oamenilor, îi țin pe post de ani de 
zile cu 300 - 800 mii lei, cu toate 
că muncesc.”

Se referă apoi la faptul că 
aceiași patroni nu țin cont de 
vechimea în muncă, cel care are 
o vechime de 20 de ani fiind egal 
cu un începător, de programul 
de lucru al personalului care 
lucrează pe calculatoare. Cităm 
în continuare: “Nu este plătită 
munca celor care lucrează la 
depozite en gros; nu este plătită 
munca celor care lucrează la 
facturarea produselor de la 
depozite en gros; pentru orele 

lucrate peste program și în zilele 
de sărbătoare ar trebui să se 
plătească dublu...”

Suntem apoi îndemnați: 
"Domnilor, scrieți cum știți dv mai 

, bine, în atenția patronilor, poate 
aud și ei, ca eă ne dea niște 
salarii mai bune, că de noi nu se 
îndură nimeni și suntem foarte 
mulți cei care lucrăm la patroni și 
avem familii și copii, iar cu un 
salariu de 300 - 800.000 lei ce 
facem la bloc?"

Nu punem la îndoială 
temeinicia celor așternute pe 
hârtie de mai puțin curajosul ex
peditor. Dar probabil că dumnealui 
(sau dumneaei) "țintea" o singură 
persoană - aceea la care este 
angajat -, de vreme ce cunoaște 
atât de multe amănunte legate de 
relația muncă - salarii.

Stimate anonim, ce efect 
credeți că ar putea avea epistola 
dv dacă nu aveți curajul să o 
semnați cu nume, prenume și 
adresă? Iar dacă ați fi dezvăluit 

și denumirea societății în care 
au loc atâtea probleme de 
natură să nemulțumească 
salariații, era mai corect, mai 
eficient. Vă înțelegem teama de 
repercusiuni, dar alegerea 
acestei modalități de a vă 
adresa presei, generalizând o 
situație, nu este de natură să 
aducă vreo rezolvare pozitivă 
a problemelor.

Am citat fragmente din 
scrisoarea dv., tocmai în 
speranța că vor ajunge sub 
ochii celui care trebuie și, dacă 
bunul simț mai funcționează, se 
va trezi la realitate. S-ar putea 
ca rândurile trimise spre 
publicare să aibă efectul 
scontat, sperăm laolaltă cu dv. 
să-l aibă. Aceasta numai dacă 
mai există puțină conștiință și 
omenie, cinste și respect față 
de semen, dacă mai există 
credință în puterea divină. Să 
ne amintim că lăcomia sau 
asuprirea și neplata lucrătorilor 
sunt păcate grele, pentru care 
până la urmă se plătește, 
indiferent de poziția socială ori 
de bogății.

Vali ARDELEANU.

La Arad, eclipsa se va vedea cel mai 
bine de la ștrand...

Timp de trei zile vor 
concerta trupe foarte 

cunoscute, nume mari din 
țară și din străinătate 
în zilele de 9, 10, 11 august, în spațiul ștrandului 

din Arad vor avea loc o sumedenie de concerte 
dedicate evenimentului eclipsei '99. 
Organizatorul și sponsorul principal al 
manifestării este West Media, iar programul este 
la dispoziția posturilor de radio și televiziune 
ProFM și ProTV Arad.

începând cu ora 19,31, în data de 9 august vor fi 
prezente pe scena de la ștrand trupele RASA și 
Fumătorii (trupe locale), La Familia, Ganja și Mari
juana, iar în încheierea zilei vor fi cei de la BUG 
Mafia. Ziua de 10 august îi va aduce în fața publicului 
pe Laura Stoica, Sarmalele Reci, Compact și Cargo. 
Ultima zi a manifestării îi va încânta cu siguranță pe 
fanii muzicii dance, pentru că, pe lângă trupe 
autohtone ca DJ Pytone, DJ Cool sau DJ Max, ei îi 
vor avea în mijlocul lor pe cei de la Fun Factory din 
Germania și pe două dintre cele mai mari festivaluri 
de muzică dance din Europa, festivalul Love Pa
rade de la Berlin, DJ Gino Manzzoti & DJ Ralph. în 
ziua de 11 august, programul de muzică va debuta 
mai devreme, începând cu ora 12,00.

Gabi BUZNA, 
director general al Agenției 

West Media Arad j

f-----------------------------------------------\

j Diversificarea j 
activității

i ’

comerciale
i De la dl llie Arșanu, administratorul firmei I 
■ SC Quadra SRL, am aflat că, începând din I 
! această săptămână, pe lângă activitatea ! 
I comercială de bază - desfacerea produselor I 
Ialimentare, cosmetice, detergenți ș.a., print 
* magazinul din str. Spitalului nr. 13 - Deva, s-a ! 
I trecut ș/ la vânzarea de îmbrăcăminte și I 
I încălțăminte second hand, articolele respec-1 
J five fiind importate direct din Austria. '
I Magazinul funcționează zilnic între orele 81 
1-78, fiind încadrat cu personal pregătit pentru ■ 
^această activitate comercială. (N.T.)

Câștigătorii premiilor 
de fidelitate

La concursul organizat de Unison 
Press din Hunedoara, câștigătorii 
premiilor de fidelitate “Citești și 
câștigi” din data de 3 august 1999 sunt 
următorii: Rusu Eva - Aleea Oțelarilor, 
nr. 6 - 50.000 lei; Balia Bela - str. 
Streiului, nr. 2 - 50.000 lei; loan Octavia - 
str. Brâncușl, nr. 2 - 50.000 lei; Radu losif 
- set reviste; Major Nicoleta - set 
revjșțe£j D£ak FJorin^șeț revișțe;

rEnoriașii parohiei Roșcani

Oferă ajutor sinistraților 
din Sântămăria - Orlea
Inundațiile din 12 iulie a.c. au afectat grav satele Bărăști, 

Sânpetru, Săcel și Sântămăria - (Mea. Din cele 160 de gospodării 
inundate, 57 de locuințe au fost scăldate de apele râului Sibișel. 
Apa învolburată le-a luat oamenilor agoniseala de-o viață, le-a 
inundat casele, le-a udat lucrurile și le-a compromis culturile agricole.

Celor mai mulți dintre sinistrați li s-au oferit obiecte de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană și bani, ajutoare venite din partea 
oamenilor de suflet din întreaga țară.

Recent, la inițiativa dlui preot Viorel Șuiaga, enoriașii Bisericii 
Ortodoxe Roșcani au adunat o sumă de bani cu care i-au ajutat pe 
cei loviți de soartă. Fondul de 1,5 milioane lei a fost distribuit în mod 
egal la șase dintre familiile oropsite. Banii au fost înmânați de preotul 
Viorel Șuiaga și dl loan Benteu, membru în Consiliul de conducere 
al Bisericii. “Am colectat aceste fonduri din dorința de a ajuta câțiva 
ortodocși, locuitori ai acestei zone grav afectate. Credincioșii din 
Roșcani au răspuns cu bunăvoință și generozitate, în funcție de 
posibilitățile financiare ale fiecăruia", mărturisea părintele.

Pentru bruma de bani oferită din suflet, oamenii au mulțumit cu 
lacrimi în ochi, privind neputincioși urmele dezastrului. Unii dintre ei 
s-au apucat să-și renoveze casele, să facă ordine pe acolo pe 
unde apele au trecut neiertătoare. Cei mai în vârstă spun că nu își 
amintesc de o catastrofă asemănătoare, însă din poveștile bunicilor 
știu că inundații s-au mai abătut asupra acestor locuri doar în urmă 
cu câteva sute de ani.

Pe lângă lungul șir al mulțumirilor sincere adresate locuitorilor 
satului Roșcani de membrii celor șase familii, am reținut cuvintele 
de recunoștință ale dlui loan Victor Filip, primarul comunei 
Sântămăria Orlea: “Toată stima noastră pentru oamenii care se 
gândesc la semenii lor aflați în dificultate. Căci în ziua de azi puțini 
mai fac acest gest. în numele primăriei, precum și al celor care au 
primit acești bani, doresc să mulțumesc locuitorilor din satul Roșcani 
pentru această acțiune mai mult decât umanitară.”
\__________________ Cristina CÎNDAS

Orăstie la 775 de ani

Ștampilă poștală ocazională
Cu prilejul sărbătoririi a 

775 de ani de atestare 
documentară, ce va avea loc 
între 12-14 august 1999, 
Orăștia dispune de o 
ștampilă poștală ocazională. 
Pentru filateliști, dar și 
pentru alți colecționari, 
acesta este un eveniment 
deosebit. Materialele 
poștale datate cu această 
ștampilă au autentificarea în 
timp și prezintă o reală 
valoare filatelică.

Ștampilele de acest gen 
fac parte dintre ștampilele 
speciale, cu inscripții sau 
desene diferite de cele ale 
ștampilelor folosite curent 
și se utilizează pentru a, 
marca aniversări,
evenimente deosebite sau 
cu ocazia unor anumite 
manifestări.

Prima ștampilă specială 
s-a realizat la Londra în 1862, 
cu ocazia unei expoziții 

^industriale internaționale.

Ștampilele poștale 
prezintă importanță datorită 
bogăției de informații 
istorice și de context pe 
care le pot oferi. în evoluția 
în timp a serviciilor poștale, 
ștampilele ocupă cronologic 
primul loc, apariția lor 
precedând cu mult marca 
poștală. Primele ștampile 
de marcare a datei apar în 
Anglia, în 1661, iar la noi în 
1852, în Moldova.

Ștampila ocazională (din 
imaginea alăturată) a fost 
realizată prin grija Cercului 
filatelic Deva, a 
Despărțământului ASTRA 
Orăștie și a Oficiului Poștal 
Orăștie, autorul graficii fiind 
profesorul Miron Simedrea. 
Finalizarea computerizată a 
fost realizată de Florin 
Drăghiciu - redactor șef la 
Revista Orăștiei, iar execuția 
ca atare, de urj bun nivel 
tehnic, a făcut-o Imprimeria 
EMMA din Orăștie.

Asociația Umanitara 
"SETRAS” Deva

- solidară cu cei sinistrati -
*

Dintr-o scurtă convorbire avută cu domnul Alexandru Tokar
- președintele Asociației Umanitare “SETRAS” Deva, am aflat 
că zilele trecute un transport cu 70 de saci (cuprinzând 
îmbrăcăminte și încălțăminte), în valoare de peste 50 milioane 
lei, a poposit la Șantierul 3 Bucium - Colonia Orlea.

Era modestul gest al unor oameni adevărați față de cei 
năpăstuiți din zona Râul Mare Retezat; încă o dată a fost 
contrazisă sintagma indiferenților lumii care spune că "durerea 
nu-i contagioasă".

Cu modestie, cu un fel de jenă față de intenția mea de a 
face public gestul membrilor Asociației Umanitare “SETRAS” 
Deva, domnul Tokar mi-a zis: “Noi am făcut un gest creștinesc. 
Am sărit în ajutorul aproapelui nostru în suferință, fără gândul 
de a ne lăuda, de a lua în caravana noastră umanitară un 
ziarist.”

_ llie LEAHU

Polițiștii în ajutorul 
sinistratiloro

Cadrele Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hunedoara 
au donat suma de 38.125.000 
de lei celor care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor 
din cursul lunii iulie a.c. Din 
această sumă, 35.000.000 de

Ștampila are ca element 
ornamental o cunună de lauri 
ce încadrează circular 
denumirea localității - 
ORĂȘTIE - anii de referință 
1224 - 1999, data de 13 au
gust 1999, când va fi aplicată 
pe toate materialele poștale 
ce sosesc și pleacă din 
Orăștie în acea zi, în partea 
superioară înscrisul cu 775 
ani de atestare docu
mentară, iar în partea 
inferioară codul poștal 2600 
și inscripția Orăștie.

Orăștia are deja în 
vânzare ilustrate editate 
special pentru acest 
eveniment cu evidențierea - 
ORĂȘTIE 775 DE ANI - care și 
ele pot deveni piese 
filatelice, cu condiția aplicării 
mărcii poștale, cu tariful 
poștal minim în vigoare la 
data respectivă, pe “fața” 
ilustratei, unde se va aplica 
și ștampila. Este bine să 
precizăm că mărcile aplicate

lei au fost distribuiți 
cetățenilor afectați de 
calamități din localitățile 
județului Hunedoara. De 
asemenea, 3.125.000 de lei 
au fost depuse la Fondul Spe
cial de Ajutoare al Sinistraților.

atât pe plicuri cât și pe 
ilustrate să aibă imaginea 
în concordanță cu 
evenimentul aniversar.

Primăria Orăștie a 
realizat, de asemenea, 
trei machete de plicuri 
aniversare (autor prof. 
Miron Simedrea) care să 
marcheze evenimentul 
sărbătorit, ele repre
zentând: Biserica
ortodoxă “Sf. Mihail și 
Gavriil”, monumentul 
PALIA (sculptor N. Adam) 
și stema municipiului. Prin 
bunăvoința dnei Erzilia 
Fara și a dlui Mihai Cimbru 
- din cadrul Cercului 
Filatelic Deva -, s-au făcut 
demersurile necesare 
către Compania Națională 
Poșta Română spre 
tipărire și difuzare în 
teritoriu. Sperăm ca 
acestea să apară în timp 
util.

M. DELALĂSĂU.

Tribuna 
“Cuvântul liber”

în comuna Teliucu Inferior

Necazurile oamenilor 
sunt provocate 

si de rromi
♦

într-o scrisoare primită din comuna Teliucu Inferior ne sunt 
aduse în atenție o serie de necazuri cu care se confruntă locuitorii 
comunei. Respectând dorința autorului, redăm problemele ce-i 
frământă pe săteni, fără să-i dezvăluirt^însă și identitatea, lată 
însă ce se spune în scrisoare;

, ,Sunt o persoană în vârstă și nu mi-ar plăcea să-mi văd numele 
scris în ziar. Dar sunt lucruri la care poate dumneavoastră aveți 
un răspuns. Noi țăranii din comuna Teliuc avem mari probleme cu 
țiganii. Tot ce avem pe câmp ne fură și ne pasc cu caii.

Cu 2-3 ani în urmă, tot ce era trifoi sau lucernă furau, fie masă 
verde sau uscată. Anul trecut nu au mai pus oamenii trifoi și 
lucernă. Au tăiat grâul masă verde.

Clăile cu fân nu le mai poți lăsa pe câmp. Toate le iau, vin până 
deasupra satului. în anul acesta la unul i-a luat trifoiul din clăi, la 
altul cosit din brazde, la altul holda de grâu verde au tăiat-o. Oamenii 
păgubiți sunt Herban Titel, Vulseru Liviu, Stelian Vergică, Barbu 
Alexandru, Barbu Daniel. Și tot ce pot să spună oamenii este că 
Poliția și Consiliul local nu iau nici o măsură. Ba mai mult, Poliția 
spune ,,du-te și prinde-i”. Dar practic nu poți. Pentru că țiganii vin 
mulți și înarmați cu bâte și furcere “și te omoară.”

Discutând cu dl Rogovan, secretarul primăriei, interlocutorul 
ne-a spus că este vorba despre unele stricăciuni provocate de 
către țiganii din Hășdat. S-a luat legătura cu Poliția municipiului 
Hunedoara, care a promis că va supraveghea zona pentru evitarea 
furturilor. Cetățenii trebuie să mai știe că nu Consiliul local se 
ocupă de paza proprietății private.

în altă ordine de idei se face referire la gazul metan. „Când 
citesc în ziar cum pe toate satele care nu au suferit cum a suferit 
comuna noastră se introduce gazul, iar la noi nici poveste. Conducta 
de gaz se apropie de Teliuc cu pași de melc. Poate totuși va trece 
prin Teliuc la Cinciș și la Plosca, deoarece cu banii încasați de noi 
s-a făcut lucrarea pe stradă la Cinciș și Plosca și cei mai înstăriți 
au făcut toată instalația și în case, iar la Teliuc doar la o casă s-au 
făcut vreo 20 de metri afară, în stradă. în rest nimic, la nimeni. Să 
vă spun de ce am suferit noi cei din Teliuc, pentru că tot pământul 
bun și de luncă s-a făcut haldă de steril.

Tot acolo s-au făcut ateliere, birouri, s-au adus din toată țara 
muncitori care s-au îmbogățit din mina Teliucului și acum dacă am 
rămas săraci lipiți pământului nu se mai uită nimeni la noi. Ba mai 
mult, pe amărâții de șomeri care îi avem în comună nu îi ajută nimeni 
cu nimic. La televizor vedem miniștri care râd și se ceartă, în 
Parlament la fel, dârei au mesele încărcate cu sucuri, apă minerală, 
cafea și chiar și gustări, în vreme ce pe noi ne arde și apa în 
stomac. De ce? Pentru că combinatul vinde apa care o dă Dumnezeu 
la mină, iar mina care mai încarcă ceva o vinde la gospodărirea 
comunală; mai încarcă și ei ceva și ne-o dau nouă. Până ajunge la 
noi ne stoarce de tot. Și nu ar fi necaz dar nu avem apă decât de 
la orele 21 până dimineața la 3-4, și asta pentru că Uzina nu mai 
lucrează, plătește numai 2 oameni la schimbul unu, iar noi venim 
de pe câmp de la lucru transpirați, iar dacă ai vrea să faci un duș 
nu ai cum, căci nu avem apă mai ales sâmbăta când cu toții am 
vrea să ne spălăm. Vă rugăm din toată inima scrieți la ziar și 
ajutați-ne să rezolvăm aceste necazuri”.

Referitor la gazul metan dl secretar ne-a spus că pentru anul 
1999 nu s-a primit nici un ban de la bugetul de stat. în schimb, 
pentru alimentarea cu apă s-au alocat peste 600 milioane lei de la 
fondurile speciale, lucrarea găsindu-se în desfășurare.

. Nicolae TÎRCOBj



MATRIMONIALE

• Cetățean străin, 1,82 m, 
49 ani, tandru, sportiv, posi
bilități 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)

• Italian, nu tânăr, caut în 
vederea căsătoriei femeie 
foarte plăcută, model TIP, 
ambițioasă, inteligentă, 
eventual copii. Fotografie 
obligatorie. Căsuța poștală 
632, Hunedoara.

VANZARI 
W CUMPĂRĂRI

• Vând casă, comuna 
Șibot, str. Principală, 147. 
Informații la domiciliu. (6781).

• Vând apartament 3 ca
mere, cartier Gojdu, zona 
complex Kogălniceanu. Tel. 
215896 (6795). (6796)

♦ Casă de vânzare plus 
anexe gospodărești, 1,37 
ha, gaz și curent electric, 
pr*eț 125 milioane lei, nego
ciabil. Saulia de Câmpie, 
jud. Mureș. Informații 063/ 
224850, Bistrița, după ora 
21 .(OP) 

• Cumpăr apartament 
două camere, etaj 1 în Brad. 
Informații tel. 651708 (6800)

• Vând gospodărie în satul 
Bățălar, 3 km de Călan, 
70.000.000 lei. Tel. 731716 
(6798)

•Vând imobil Hunedoara, 
centrul vechi, ideal pentru 
en gros, 200 mp. Tel. 
710028,094/913887(8169)

• Vând Nissan Sunny 
Combi, Diesel, persoană 
fizică, 3200 DM, negociabil. 
Tel. 711063 (8166)

• Vând Dacia Nova, de
cembrie 1996, stare exce
lentă, tel. 094/620153 (8229)

• Vând tractor rutier UTB 
CC 4760, motor nou, tel. 
229701, orele 15-23. (6794)

• Vând Ascona, neînma
triculat, 1985, semibreak, 
cumpăr Dacia 1300, avariată, 
ofer 4-5 milioane. Tel. 054/ 
247374(8222)

• Vând VW Transporter 
Diesel, înmatriculat, VW Golf 
2, motorină, neînmatriculat, 
Renault 21, neînmatriculat. 
Tel. 242078 (8233)

• Vând tractor U 650, 
remorcă, plug, tel. 234229 
(8448)

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

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil 
lângă Cantina “Siderur
gica” Hunedoara. Informa
ții 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)

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

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958(6771)___________

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi sticlă, 
vată minerală Tel, ferestre și 
uși din PVC, sisteme Rigips, 
tavane pereți compartimentare, 
tencuieli uscate.'Tel. 092/ 
740048,054/648715 (8223)

• Vând orice telecomandă 
pentru tetevizor(155.000), video, 
satelit. 092/368868 (1315)

• Vând Barkas izotermă, an 
fabricație 1986,32.000.000, tel. 
231090,094/569703 (8445)

• Vând vitrină frigorifică, 
orizontală și una verticală, 
ambele pentru produse con
gelate. 094/698207(6792)

• Vând berbeci pentru 
montă. Tel. 626110, după ora 
21.(6651)

ÎNCHIRIERI h.

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp, central, pentru 
depozit sau producție, preț 
avantajos. Tel. 223468 (8432)

• Solicit gazdă pentru un 
elev, clasa a IX-a, zona 
Colegiului Decebal. Tel. 
650902(6775)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm sudor au- 
togen și instalator pentru 
instalații termoficare. Infor
mații la tel. 626371, după 
ora 18. (8482)

• Oferim consultanță în 
probleme de comerț exterior. 
Tel. 234554 (6794) ’ •

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
centrale termice, apo- 
metre Zenner, radiatoare 
Stelrad, Dunafer. Apelați 
cu încredere la noi. Hu
nedoara, str. Dorobanților, 
12, tel.092/701072 (8170)

• L'a șase săptămâni de 
la trecerea în eternitate a 
iubitului nostru tată, bunic, 
socru

av.VALER GIURGIU 
amintirea lui este la fel de 
vie în inima noastră. Come
morarea va avea loc azi, 7 
august, la cimitirul din str. 
Eminescu, Deva, ora 18. Nu 
te vom uita niciodată! Fa
milia. (6799)

DIVERSE

• S.C. Imini SA, cu se
diul în Brad, str. Crișui Alb, 
nr. 1, convoacă adunarea 
generală extraordinară, 
pentru data de 21.08.1999, 
la S.C. Restaurant Brad. 
Dacă nu se întrunesc con
dițiile legale de desfășurare 
se amână pentru 22.08. 
1999. Ordinea de zi: 1. 
Schimbarea structurii ac- 
ționariatului. 2. Diverse. 
(3370)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Bîrla Petru. îl declar 
nul. (8447)

• Pierdut adeverință de 
primire și plată nr. 004787/ 
14.06.1999, eliberată de S.C. 
Decebal SA Deva, pe nu
mele Suba Cornel. O declar 
nulă. (6653)

COMEMORĂRI

• Au trecut șase săptă
mâni de la despărțirea de 
scumpul nostru frate

I0AN NICȘA 
din Hărțăgani. Parastasul va 
avea loc în data de 8 august,• Agenție selecționează și

înscrie personal calificat în în Hărțăgani. Nu te vom uita! 
construcții civile. Oferă locuri Sora Măriți, cumnatul Nico- 
de muncă în străinătate. Tel. lae, nepoții loan, Claudia, 
094/316346,094/360321 (OP) Nicu. (8436)

BANCA AGRICOLA SA
PRECIZARE

Banca Agricolă utilizează un nou sistem informatic în 
16 sucursale, care va fi extins în întreaga rețea până la 
jumătatea anului 2000. Sistemul utilizează aplicații pen
tru procesarea tranzacțiilor clienților, cu conectare 
directă fon line*) la un cadru IBM AS400 prin legături de 
comunicații prin satelit.

în perioada 29.07 - 3.08.1999 au apărut întreruperi în 
comunicațiile “on line*, care au condus la disfuncțio- 
nalități în procesul de deservire a clienților în câteva 
sucursale.

John Power, consultant al Băncii Irlandei, care asistă 
Banca Agricolă în planificarea și implementarea noului 
sistem informatic, a declarat: “Sistemele de comunicații sunt 
foarte complexe și necesită monitorizare și control per
manent, în special sistemele prin satelit care reprezintă o 
tehnologie relativ nouă. Nu este neobișnuit să te confrunți 
cu astfel de probleme la începutul unui program de imple
mentare și Banca Agricolă colaborează cu principalii săi 
furnizori - IBM, NEC și FISERV - pentru ameliorarea confi
gurației sistemului, astfel încât să poată fi reinstalat și 
asigurat un nivel înalt al serviciilor pentru dienții săi.*

Dorim pe această cale să ne cerem scuze clienților băncii 
noastre pentru neplăcerile determinate de această situație 
accidentală, asigurându-i în același timp că s-au luat măsurile 
necesare efectuării operațiunilor în condiții normale.

• S-a stins din viață, la 
numai 9 ani, un suflet curat, 
minunata noastră ființă, de 
neînlocuit în inimile noastre 
părintești, răpusă de o boală 
nemiloasă

CRĂCIUN IZABELA 
SUZANA

Nimic, nici trecerea ani
lor, nici timpul ce îl avem de 
trăit, nu va putea șterge din 
inimile noastre amintirea 
copilului nostru. Veșnic o 
vom purta în inimile noas
tre. înmormântarea are loc 
azi, ora 14, la Cimitirul c|in 
Bejan, Deva. Familia.

• Conducerea Sucursalei 
Miniere Vețel, colegii de 
serviciu ai părinților celei 
care a fost fiica lor atât de 
dragă și scumpă

CRĂCIUN IZABELA 
SUZANA 

sunt alături de ei și le trans
mit întreaga lor compa
siune. Dumnezeu să o 
odihnească!

publicitate

"CCn&KTCL
LICEE"

Tragerea Super 
Loto 

“5/40” din 5.08.1999 
0^2^33-15-40 

Tragerea “Expres” 
din 5.08.1999

55-11-27-33-3-28

VREMEA
Vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil, cu 

înnorări mai accentuate în vestul și nordul țării. Local, 
vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice și izolat 
de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
14 și 24 grade, iar cele maxime între 26 și 35 grade 
Celsius.___________________________

SC Imperial Trans 
Comtur SRL Hațeg 

vă oferă sub prețul pieței produse electrice de uz 
gospodăresc (mori cereale, furaje, rădăcinoase, 
pompe submersibile de la 10-42 m adâncime, 
aparate suduri, strunguri lemn, redresoare, 
motoare electrice), fabricate în Rusia - Electromaj 
- la magazinul din B-dul Decebal, bl. C, sc. A. 
parter (lângă fosta Banca Agricolă) Deva.

SC HIDROCONSTRUCTIA 
SARUCURESTI

9

Sucursala Râu Mare Retezat
Hațeg, str. Horia, nr. 87, jud. Hunedoara

ANGAJEAZĂ urgent:
- mineri 2 locuri
- mineri suprafață 5 locuri
- mecanic LDM 1 loc
- artificier 1 loc
- dulgher 5 locuri
■ fierar betonist 2 locuri
- betoniști 3 locuri
■ cond. auto 2 locuri

Informații suplimentare la Biroul personal al
Sucursalei R.M. Retezat, telefon 054/ 777746 
-777061.

X Prețul nostru te faceX
»

să vorbești!

Până la 31.08 oferta CONNEX:
• 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 - ORĂȘTIE, Str. Eroilor, Bl. E; 
parter, tel. 054-247.540

QUASAR - BRAD, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517
—- * Firi TVA, In limita atacului disponibil al numai cu conectare la CONNEX.
—** I, a-ll-a luni al numai pentru serviciile vocala.
. ”* Firi telefon Bosch 608.

— W *“ Firi TVA

SOCIETATEA COMERCIALĂ CALCITA - SA 
cu sediul în corn. Vata de Jos, str. Platanilor, nr. 2, județul Hunedoara, 
VINDE cu ofertă în plic sigilat activul “Secția de prelucrare 

pietre semiprețioase”, amplasată în incinta IM Gura Barza, corn. 
Crișcior, jud. Hunedoara (cca. 2 km de orașul Brad).

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

Ofertele se prezintă și înregistrează la sediul societății până la data de 
16.08.1999, ora 10,00, deschiderea plicurilor urmând să aibă loc la data de 
16.08.1999, ora 10,00.
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SC Apollo SA
Președintele Consiliului de 

Administrație al SC Apollo SA Deva 
Convoacă

In toate țările în care va putea fi observată eclipsa totală 
de soare din 11 august, pregătirile pentru întâmpinarea 
sub diverse forme a evenimentului de la acest sfârșit de mileniu 

au început cu mult timp în urmă. După cum era de așteptat, 
însă, în România sărăcia generală și anemicul interes pentru 
popularizarea fenomenului, fie din partea autorităților locale, 
fie din cea a unor factori locali, au plasat aceste pregătiri “pe 
ultima sută de metri”. A rămas practic ca în plan local fiecare 
să se descurce cum poate, în funcție de resursele și potențialele 
existente.

In județul nostru (situat în mare parte pe banda de totalitate 
a eclipsei), evenimentul de peste patru zile a început să fie și va 
fi marcat prin unele acțiuni mai cu seamă culturale (expoziții, 
spectacole, concerte ș.a.), în timp ce în cele mai atractive zone 
turistice ale județului sunt așteptați numeroși turiști

MASIVUL RETEZAT constituie zona care, în condiții de 
cer senin, asigură cea mai bună vizibilitate din județ pe 
parcursul producerii eclipsei. După cum ne informa dl 
Gheorghe Marc, vicepreședinte al Consiliului Județean, 
reprezentanți ai acestei instituții, ai Prefecturii, ai Direcțiilor 
Silvice și de Sănătate Publică, ai Poliției și Salvamontului 
au avut o serie de întâlniri în urma cărora au fost luate măsuri 
importante pentru a asigura condiții corespunzătoare de 
deplasare și cazare a celor 10 000 -12 000 de turiști, câți se 
estimează că se vor afla aici în perioada eclipsei Astfel, odată 
stabilite căile și locurile accesibile în Masivul Retezat, 
Parâng și Straja, au fost pregătite (inclusiv cu pază) locuri 
de parcare, de cazare și compare. Pe parcursul traseelor sunt 
amenajate puncte de control și de informare, prin intermediul 
cărora turiștii vor putea obține diverse informații utile, 
referitoare la drumuri de acces, hărți, posibilități de compare 
etc. De asemenea, cu sprijinul Direcției de Sănătate au fost 
organizate, atât pe trasee, cât și la cabane, puncte sanitare 
cu personal calificat, unele dintre acestea fiind dotate și cu 
Salvare (în cazul unor urgențe majore este pregătit elicopterul 
Companiei Huilei din Petroșani). S-a mai implicat în aceste 
acțiuni și Asociația Radioamatorilor, ei urmând să mențină 
permanent legătura între așa-zisele puncte strategice.

RFTE2AT
ZONE ACCESIBILE 

TURIȘTILOR-
VALABIL TdiAUG.ItM

DE SUB PIATRA
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ROST FIX POLIȚIE

SPITAL
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LOC DE CAMPARE

LOC DE PARCARE

PUNCT DE INFORMARE AL 
ADMINISTRAȚIEI PARCULUI 
NAȚIONAL RETEZAT

Pe de altă parte, în orașele și comunele județului se 
pare că nu va fi prea mare agitație în perioada 
premergătoare eclipsei. La solicitarea Prefecturii privind 
posibilitățile fiecărei localități de a valorifica în vreun fel 
acest moment, majoritatea consiliilor locale au răspuns 
rezumăndu-se la prezentarea celor mai importante obiective 
istorice și turistice din zonele respective. Am reținut din 
situația înfățișată de purtătorul de cuvânt al Prefecturii 
câteva acțiuni artistice și sportive care vor avea loc la Băița, 
Vălișoara, Buceș, Orăștioara de Sus, Lupeni ș.a. în plus, 
această perioadă coincide cu cea a desfășurării altor 
manifestări culturale tradiționale ori prilejuite de anumite 
momente aniversare.

La HA ȚEG, în perioada 9-11 august va avea loc ediția 
a Il-a a Festivalului local “Hațegana”, în cadrul căreia se 
vor reflecta și “Eclipsele cosmice și eclipse biologice”. 
Municipiul PETROȘANI este gazda primei ediții a 
Festivalului internațional de folclor pentru copii (9-14 au
gust), iar ORAȘTIA va fi “în fierbere” cu manifestări dedi
cate sărbătoririi a 775 de ani de atestare documentară (12 
august). în HUNEDOARA, după ce caravana Centrului de 
astronomie se va afla duminică la Castelul Corvineștilor, în 
ziua eclipsei membrii Centrului, însoțiți de telescoape și 
lunete, vor fi în curtea Colegiului de Informatică și, respectiv, 
pe dealul Silvașului, dând posibilitatea celor interesați să 
observe eclipsa prin aceste instrumente. In fine, la DEVA, 
Piața Victoriei va fi pe parcursul mai multor seri locul de 
desfășurare a unor atractive concerte (organizate de 
Primăria Municipiului Deva sub genericul “Serbările 
Cetății”), avându-i ca protagoniști pe Laura Stoica & Band 
și IRIS (9 august), formația “Kogaion” (10 august), Nicu 
Alifantis & Zan și Holograf (12 august), Blue Spirits (13 
august), Body & Soul (15 august). In incinta Cetății, eclipsa 
va putea fi întâmpinată participând la un amplu și inedit 
spectacol (realizat și regizat de Emil Mîndru), purtând 
sugestivul titlu “Când soarele se oprește... ”.

Georgeta BÎRLA

MASIVUL tttTOAT
ACCES 

BALEIA-STĂNA DE RĂU
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SC MTEM IMPEX SKl
Firma Altex angajează ȘEF MAGAZIN și GES

TIONARI pentru magazinul din Hunedoara, în urmă
toarele condiții: studii superioare/ medii, cunoștințe 
operare calculator (FOX PRO), vârsta maximă 35 ani. 
Acte necesare: CV, copie după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin fax 033 - 230817, sau prin 

poștă, str. Ștefan cel Mare 6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033 - 210671/ șef Birou Personal.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, in data de 
23.08.1999, la sediul societății din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
32/A, jud. Hunedoara, ora 10.00, cu următoarea ordine de zl:

1. Aprobarea cererii de ofertă.
2. Aprobarea criteriilor de selecție a administratorilor șl 

ponderea acestora.
3. Aprobarea grilei de evaluare a ofertelor.
4. Aprobarea datei și locului desfășurării concursului de 

selecție a administratorilor.
5. Desemnarea șl aprobarea reprezentanților ce vor negocia 

și semna Contractul de administrare.
în cazul neintrunlrii cvorumului necesar, a doua convocare 

este pe data de 24.08.1999, la ora 10.00.

I------------------------------------------ —---------------------------------- |
I Parchetul de pe lângă Tribunalul I

Hunedoara vinde prin licitație* »
O materiale de construcție 

rezultate din demolări.
Licitația se va ține la sediul Parchetului de pe lângă | 

| Judecătoria Hunedoara, strada Revoluției nr. 1, la | 
■ data de 20 august 1999, ora 10.00. ■

Informații la telefon 712666.

unic distribuitor în zonă al produselor
Demopan Brăila (cei mai buni biscuiți 

Eugenia și Blasova, napolitanele cu fructe și 
cacao și mai nou biscuiți aperitiv cu chimen) 

oferă en gros aceste produse la prețuri 
promoționale.

Pentru cantități mari se oferă discount.
De asemenea vinde en gros făină albă, trei 

nula și gris în saci și preambalat prin 
depozitele din Deva, Simeria și Orăștie. Prețuri 
promoționale pentru cantități de peste 500 kg.

Informații la telefon 092 534672. •
'' ------ ------------- ~ -----------------'•

Conducerea
SC Corvintrans SA Hunedoara 

str. Stufit, nr. 2 convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilorf

in data de 20.08.1999, ora 10,00, la sediul firmei, cu 
următoarea ordine de zl:

1. Aprobarea documentelor necesare desfășurării 
concursului de selecție, respectiv:

a) cererea de ofertă, definitivată cu Fondul Proprietății de 
Stat;

b) criteriile de selecție a administratorilor șl ponderea 
acestora;

c) grila de evaluare a ofertelor;
d) data și locul desfășurării concursului de selecție;
e) desemnarea reprezentanților ce vor negocia șl semna 

Contractul de administrare;
2. Diverse.
în cazul când la prima convocare nu vor fl îndeplinite 

prevederile legale, AGA va avea loc în data de 21.08.1999, ora 
10.00.

SC HAȚEGANA 
SA HAȚEG

SC HAȚEGANA SA Hațeg, cu sediul în Hațeg, str. 
Progresului, nr. 29, convoacă AGA Extraordinară 
la data de 19.08.1999. ora 11.00. la sediul societății, 
având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea:
- cererii de ofertă definitivată de comisia de 

selectare a administratorilor;
- criteriile de selecție a administratorilor și 

ponderea acestora;
- grila de evaluare a ofertelor;
- data și locul desfășurării concursului de 

selecție;
- desemnarea reprezentanților ce vor negocia 

și semna contractul de administrare.
2. Diverse.
Dacă nu se întrunește cvorumul legal necesar 

AGA va avea loc la data de 20.08.1999 în același 
loc și Ia aceeași oră.


