
Metalurgiștii din județ, 
ațâți câți au mai rămas în 
urma procesului dur ai 
restructurării, reorganizării 
și privatizării din economia 
românească, își sărbătoresc la 
acest sfârșit de săptămână 
ziua profesiei. Acești 
meseriași de prim-plan ai 
industriei țării - producători 
de cocs și fontă, oțel și lami
nate, constructori de mașini 
și utilaje pentru siderurgie și 
minerit, ori pentru alte 
domenii de activitate, care pun 
de zeci de ani cu nădejde 
umărul la funcționarea 
economiei - au ajuns astăzi

Ziua Metalurgistului
în situații limită de existență. 
Dar ei nu-și uită tradițiile, 
obiceiurile.

La Hunedoara și Călan, 
Deva și Petroșani, Orăștie și 
Crișcior, unde mai pâlpâie 
flăcările metalurgiei, salariații 
din domeniu vor sărbători Ziua 
Metalurgistului în mod diferit. 
Unii vor veghea lângă focul 
continuu din oțelării, furnale 
și laminoare, alții vor petrece 
la locurile tradiționale, în aer

liber, în acordurile muzicii, în 
pași de dans, ori angrenați în 
diferite jocuri sportive, toți 
nutrind speranță în zile mai 
bune.

După cum am fost 
informați de către Sindicatul 
Siderurgistul din Hunedoara, 
salariații de la Siderurgica, 
împreună cu familiile, vor fi 
prezenți sâmbătă și duminică 
la Complexul de odihnă și 
agrement Cinciș, unde vor

urmări sau vor participa direct 
la o serie de spectacole cul- 
tural-artistice și întreceri 
sportive. Ii vor duce la “locul 
faptelor” autobuze speciale, 
care vor pleca din spatele 
hotelului Rusca, între orele 7- 
10,30 și îi vor readuce acasă 
între orele 17,30 - 20,30.

Cei din Călan vor avea un 
drum mai scurt, până la 
stadionul din localitate, unde 
se vor consuma doar azi,

sâmbătă, toate punctele din 
program, în principal 
întrecerile sportive 
dimineața, timp de voie - 
până seara, iar la ora 20 - un 
spectacol de muzică 
populară cu ansamblul 
“Doina Banatului” din Arad, 
dar și cu soliști vocali din 
zonă,'împreună cu îndrăgita 
Mariana Anghel.

îi felicităm și noi pe 
metalurgiștii hunedoreni de 
ziua lor, le dorim sănătate, 
distracție plăcută și mai bine 
în case!

Dumitru GHEONEA
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31 WEST BANK

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. C parter 

Telefon 234480, 
Tax 234483

ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE LA 

DEPOZITELE ÎN LEI 
PERSOANELOR FIZICE!

X la 30 de zile -
B07o /an 

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

62% /an 
prin capitalizare - 78%/an 

k_________ :____________/

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

7,

Județul 
Hunedoara LIBER

Cresc 
tarifele la 
transportul 
urban de 
calatori
Tarifele la transportul 

urban de călători vor crește 
cu peste zece la sută, 
conform unei note a Oficiului 
Concurenței aprobate de 
Guvern în ședința de joi, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al Guvernului, Adriana Săftoiu.

Conform notei, tarifele la 
transportul în comun vor fi 
majorate cu 10,4 la sută, 
începând cu data de 15 
august.

Prestatorii de servicii de 
transport în comun au cerut 
Guvernului, cu mai mult de o 
lună în urmă, să acorde 
autorităților locale dreptul de a 
majora tarifele pentru servicii 
în funcție de rata inflației și a 
creșterii costurilor materialelor 
și pieselor de schimb.
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ANUL XI» Nr. 2457 ■ Sâmbătă, 14 - Duminică, 15 august 1999 - - - - - - 8 pagini n 1000 LEI

• - Te-ai schimbat mult, 
domnișoară!

- în bine sau în rău?
— Dumneata nu te poți 

schimba decât în bine...

An de an, în ziua de 15 august, 
Biserica lui Dumnezeu cinstește pe 
Preacurata Fecioara Maria, care a venit 
în lume ca rod al rugăciunii evlavioșilor 
săi părinți, reprezentând începutul 
mântuirii neamului omenesc.

îngerul Gavril, după ce a venit să-i 
aducă Vestea cea Bună, tot în chip 
minunat, cu trei zile înainte, a venit să-i 
vestească adormirea Ei. Adormirea 
Maicii Domnului nu înseamnă numai

ț ADORMIREA 
4 MAICO
DOMNULUI

<____ ______ ___ ___ ...._ .
încheierea vieții pământești, ci și 
ridicarea ei cu trupul la cer de către 
Mântuitorul lumii, fiul ei. Ridicarea la cer 
a Maicii Domnului este ultima taină din 
lucrarea mântuirii noastre. Prin 
Fecioara Maria chiar natura umană 
născută sub puterea păcatului 
protopărinților noștri este transfigurată 
și înălțată la cer.

Avem sus în cer o Maică Sfântă, bună 
și milostivă care duce la Fiul și 
suferințele, neputințele, lacrimile și 
rugăciunile fiecăruia dintre noi. Fericiți 
sunt creștinii care au în casele lor 
icoana Sfintei Fecioare Maria, căci nu 
există în cer și pe pământ altă față mai 
puternică după Sfânta Treime, ca Maica 
Domnului care poate să ne ajute pe noi.

Pr. dr. I.O.RUDEANU

(Continuare în pag. 2)

De toate 
pentru toți |

Resursele minerale 
utile - protecție și 

exploatare rațională
Tot ceea ce înseamnă 

substanță minerală în România, 
indiferent de ce natură este - 
cărbune, minereu, petrol, ape 
minerale și termale, materiale de 
construcții specifice etc - este 
gestionat de Agenția Națională a 
Resurselor Minerale, cu sediul în 
Capitală și cu organisme 
subordonate în mai multe județe 
ale țării, așa-numitele 
Inspectorate Teritoriale pentru 
Resurse Minerale. Domeniul este 
extrem de vast și de important 
pentru economia națională, iar 
atribuțiile celor care-l 
administrează prezintă o mare 
încărcătură de responsabilitate.

Despre activitatea ITRM 
Hunedoara - Deva, despre 
preocupările și reușitele sale am 
discutat deunăzi cu dnii ing. 
Severin Guga, șeful 
inspectoratului, și Dumitru 
Secară, inspector. Am reținut de 
la cei doi interlocutori că în 
perioada din urmă activitatea s-a 
amplificat ca volum, fiind 
preluate și obligațiile 
inspectoratului din Valea Jiului, 
pentru cărbune, care s-a 
desființat, și mai ales după 
apariția și intrarea în vigoare a 
Legii minelor ale cărei prevederi 
au impus răspunderi sporite 
celor care exploatează resursele 
minerale utile ale țării. “Misiunea 
principală a inspectoratului 
nostru, derivată din cea a ANRM, 
o constituie verificarea modului 
în care agenții economici, cu

capital de stat sau privat, care 
au ca obiect de activitate 
exploatarea resurselor
minerali, își îndeplinesc 
atribuțiile, respectă prevederile 
legale, a ținut să precizeze 
dintru început dl Severin Guga. 
Mal concret, noi avizăm 
programele anuale de exploatare 
ale agenților economici din 
domeniu, care nu-s puțini, în jur 
de 200 - de la CNH Petroșani, 
CNCAF Minvest Deva și 
Sucursala “Vesf’Deva a 
Societății Naționale a Apelor 
Minerale, până la o multitudine 
de cariere și balastiere -, 
elaborăm puncte de vedere și 
note de constatare la agenții 
economici care solicită licențe 
de exploatare, pe care apoi le 
acordăm, verificăm dacă 
aceștia își achită obligațiile 
financiare ce le revin, respectiv 
taxele anuale de exploatare și 
redevențele trimestriale pe 
produsul vândut, acordăm unele 
consultații și lămuriri privind 
obligațiile ce le revin din Legea 
minelor.

Deși Inspectoratul Teritorial 
pentru Resurse Minerale 
Hunedoara - Deva are încadrați 
doar patru salariați, cu rază de 
acțiune în patru județe 
(Hunedoara și Sibiul pentru toate 
resursele minerale, iar Aradul și 
Timișoara numai pentru ape

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Orăștie 775

Ședința extraordinară 
a Consiliului local 

municipal
Ieri, la Sala Astra, după intonarea Imnului României, dl consilier 

Nicolae Todor a rostit cuvântul de salut și bun venit către oaspeții 
și invitații la ședința extraordinară a Consiliului local municipal Orăștie. 
In continuare primarul municipiului, dl ing. Iosif Blaga, a evocat 
manifestările ce au avut loc în ziua precedentă, consacrate 
aniversării a 775 de ani de la prima atestare documentară a 
municipiului Orăștie* precum și evoluția în timp, apelând la date 
istorice ale localității. Spațiul tipografic nu ne îngăduie să stăruim 
asupra acestui aspect, lucru ce-l vom realiza cu alte prilejuri.

în cadrul ședinței dl Petre Păun Jura, consilier prezidențial, a 
prezentat mesajul președintelui Constantinescu adresat la 
aniversarea municipiului. Un mesaj a fost adresat și-din partea 
premierului Radu Vasile. De asemenea au adus mesaje prefectul 
Nicolae Stanca, vicepreședintele Consiliuluijudețean Georghe Marc, 
precum și din partea Asociațiunii Astra.

A urmat apoi conferirea de către primarul municipiului, la 
propunerea sa și aprobarea consilierilor, a titlului de Cetățean de 
onoare și a unor diplome pentru prof.univ.dr. Ion Iliescu, prof.univ.dr. 
loan Dodu Bălan, prof.univ.dr. Ovidiu Trăsnea, pentru premierul Radu 
Vasile (împreună cu medalia jubiliară), prof, loan Popa, prof. Petra 
Baciu. Fiecare au mulțumit pentru onoarea ce li s-a făcut. A mai 
fost acordat acest titlu pentru Jermain Galo din Franța (având 
legături de prietenie cu municipiul Orăștie), precum și, post mortem, 
pentru Alexandra Grozuță, Aurel Vlaicu, dr. Aurel Vlad, dr. loan 
Mihu, preotul loan Moța, prof. Aron Demian și Nicolae Văidean.

în cadrai ceremoniei s-a menționat că se acordă Diplome de 
Onoare pentru președintele Constantinescu, senatorul Dora Gaița, 
deputatul Gheorghe Ana, prefectul Nicolae Stanca, 
vicepreședintele Consiliului județean Gheorghe Marc, și primarul 
orașului Crenleni - Republica Moldova, loan Simion.

Cu păreri de rău că nu putem insera numele tuturor persoanelor 
fizice și juridice cărora li s-au conferit asemenea diplome, amintim 
doar că în rândul celor distinși s-au aflat și consilierii, numeroși 
cetățeni implicați cu dăruire și devotament în viața economico- 
sodală a municipiului, instituții municipale de învățământ și sănătate, 
întreprinzători privați, unități economice, agenți economici, factori 
de cultură de la nivel local șl județean, mijloace mass media (între 
care și “Cuvântul liber").

în finalul ședinței tineri interpreți de muzică clasică au prezentat 
un reușit program, după care s-a cântat Imnul municipiului Orăștie.

Programul manifestărilor a continuat și în după-amiaza zilei de 
ieri și va continua și azi, sâmbătă, în special cu întâlniri șl spectacole 
culturale și întreceri sportive.

Nicolae TIRCOB

CONCEDIUL UNUI
SENTIMENTAL RATAT (6)
Când am ajuns în stațiunea Neptun și am văzut 

hotelul “Floricica’', am simțit mâna lui Dumnezeu 
mângâindu-mi scăfârlia. Am prins-o pe Claustrina 
de umeri, am strâns-o cu drag la piept și am 
sărutat-o cam unde bănuiam că se afla numele 
Tatălui ceresc, gest apreciat de ea prin cuvintele:

-Ce ai, mă, ești bolănd ? Ne vede lumea că ne 
dăm în spectacol fără sobor de preoți...

De-aceea o iubesc: că are umor și simțul 
realității.

Revenindu-ne din starea euforică, am 
constatat că ne lipsea ceva care, în afara perioadei 
de somn, tot timpul spunea: vreau aia, vreau

aialaltă, vreau...Iar acest “ceva" se numește 
Șvarțeneger-lon-Ronaldo. Plecase de lângă noi 
și l-am găsit după vreo oră în brațele unei țipe 
care tocmai îl mângâia:

-Las' că tanti te duce în Belgia, apoi îi aducem 
pe mămica și pe tăticu și pe cine mai vrei?

-Pe buni.
Asta s-o creadă el! De acord cu Belgia, dar 

fără buni!
-Cât dai pe el ? am întrebat-o pe țipă.

Dumitru HURUBĂ
(Continuare în pag. 2)

Deva ■ vârstele cetății 
cu plete de foc (VI)

Spre sfârșitul veacului al 
XVII-lea, Transilvania transla- 
tează în sfera de influență a 
casei de Austria. în astfel de 
împrejurări armatele imperiale 
vor Intra în principat spre a 
asigura o “protecție" reală și 
eficientă. Trupele de ocupație, 
sub conducerea generalului 
Antonio Carafa, cuceresc 
cetatea Devei în anul 1687. 
Ceea ce atunci va fi fost 
dobândit prin mijlocirea armelor,

după numai patru ani, în 1691, 
potrivit Diplomei leopoldine, va 
trece definitiv în patrimoniul 
dinastiei habsburgice.

Secolul al XVIII-lea 
debutează pe fondul nemulțu
mirii generale a nobilimii 
maghiare față de efectele 
exercitării actului de 
administrație al austriecilor. 
Izbucnește răscoala condusă de 
Rakoczy al ll-lea (1703 - 1711), 
iar citadela Devei va fi supusă la

1706 unui asediu de patru luni 
din partea oștirilor răsculate, în 
mâna cărora va cădea pentru 
scurtă vreme.

Pe parcursul dominației 
austriece guvernatorii militari 
ai Transilvaniei vor acorda o 
atenție specială fortificației 
devene, stabilindu-și deseori 
reședința la adăpostul cununii 
de metereze a acesteia.

Dorin PETRESC
(Continuare în pag. 2)
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Omida păroasă a dudului pune probleme 
pomicultorilor

Din nou invazie
de larve

Generația a doua de Omida 
păroasă a dudului (Hyphantria 
cunea) se manifestă cu 
intensitate mare la speciile 
pomicole din parcuri și de pe 
marginea șoselelor.

Dăunătorul (adultul) este un 
fluture alb de cca 1-2 cm. 
Dăunează larvele, care rod 
porțiunea dintre nervurile 
frunzelor. Ca urmare ele capătă 
un aspect cenușiu, învelite într- 
un păienjeniș. La început atacul 
se manifestă în cuiburi, apoi, 
după consumarea frunzelor din 
cuib, larvele migrează spre alte 
frunze.

Omida păroasă a dudului 
are două generații pe an, 
iernează sub formă de pupă în 
locuri adăpostite. Astfel se 
explică migrația larvelor mature 
spre ferestrele apartamentelor. 
Atacul primei generații se 
manifestă din iunie până în iulie, 
iar generația a doua în august 
și început de septembrie.

Larvele de omidă păroasă 
a dudului atacă un număr mare 
de specii pomicole, dar preferă 
dudul, arțarul, precum și 
speciile de pomi fructiferi.

Aria de răspândire în județ 
cuprinde localitățile Deva, 
Simeria, Orăștie, Aurel Vlaicu, 
atac puternic manifestăndu-se 

în primele două.
Combaterea dăunătorului 

se face prin tăierea și 
distrugerea cuiburilor, 
imediat după semnalarea 
atacului, când larvele sunt în 
cuib. Aceasta este cea mai 
eficientă metodă de 
combatere a dăunătorului.

Tratamentele chimice se 
execută cu Decis 0,0075%, 
Fastac 0,008%, Dipel 0,1 %, 
Fury 0,01%, Karate 0,02%.

Prin Ordinul 27/1995 
referitor la subvențiile 
acordate de stat pentru 
combaterea agenților de 
dăunare, Direcția Fitosanitară 
Hunedoara (fost Inspectorat 
de Protecția Plantelor și 
Carantină Fitosanitară Deva) 
distribuie gratuit pfoduse, pe 
bază de proces verbal, la 
primăriile din zonele cu atac. 
Tratamentele în parcuri, la 
pomii de pe margipea 
șoselelor se execută de 
către primării. Se va acorda 
atenție deosebită în luarea 
măsurilor de protecția 
muncii, a sănătății oamenilor 
și animalelor.

Biolog luliana Marian, 
director al Direcției 

Fitosanitare Hunedoara

COI) DE
CONDUITĂ

Organizația Națiunilor Unite 
(ONU) a publicat, marți, pentru 
prima dată, un cod de conduită 
pentru membrii misiunilor de 
menținere a păcii angajați în 
conflictele armate, relatează 
AFP.

Elaborat de secretarul 
general al ONU, Kofi Annan, 
acest cod în zece puncte 
obligă forțele Națiunilor Unite 
să respecte Convențiile de la 
Geneva privind protecția 
civililor, a răniților și a 
prizonierilor de război. 
Documentul va intra în vigoare 
cu ocazia împlinirii, joi, a 50 de 
ani de la adoptarea 
Convențiilor de la Geneva.

Codul se referă numai la 
comportamentul căștilor 
albastre, nu și la forțele 
multinaționale, cum sunt Forța 
de pace din Kosovo (KFOR) 
sau Forța de pace vest- 
africană ECOMOG. Docu
mentul prevede că, “în caz de 
încălcare a dreptului umanitar 
internațional”, membrii trupelor 
de menținere a păcii vor fi 
“urmăriți în justiție de 
tribunalele naționale".

Țările care contribuie cu 
trupe la constituirea trupelor de 
menținere a păcii s-au opus în 
permanență, până în prezent, 
ca un tribunal internațional, 
după modelul celui pentru fosta 
Iugoslavie, să aibă dreptul de 
a-i judeca pe militari.

STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat 
în perioada 2 - 8 august a c. în 
concentrațiile maxime admise 
prevăzute de STAS-ul de calitate 
al aerului nr. 12574/ 87. Valorile 
maxime s-au înregistrat pe zona 
Hunedoara la datele de 2 au
gust pentru amoniac și fenoli, în 
6 august pentru dioxidul de sulf 
și în ziua de 7 august pentru 
dioxidul de azot.

Pulberile în suspensie au 
prezentat valori medii care s-au 
încadrat în limita admisă de 0,15 
mg/ mc aer/ 24 h la toate 
punctele de control din județ. 
Valori maxime, care depășesc 
limita admisă, s-au înregistrat pe 
zona Chișcădaga în zilele de 7 și 
8 august a c.

Pulberile sedimentabile 
înregistrează în continuare 
depășirea limitei admise de 17,0 
gr/ mp/ lună pe zona 
Chișcădaga, de 1,60 ori pentru 
valoarea medie și de 1,8 ori 
pentru valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbită 
se mențin în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate. 
Raportând valorile de atenție 
stabilite pentru depuneri 
atmosferice și pentru aerosoli 
atmosferici de 200 Bq/ mp/ zi și de 
10 Bq/ mc aer, în perioada 
menționată s-au obținut valori 
medii de 0,51 Bq/ mp/ zi și, 
respectiv, 2,88 Bq/ mc aer.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la 
unitățile de extracție și preparare 

^a^^cărbunehri^au^rezențai^^ 

valoare medie de 587,0 mg/1 și o 
valoare maximă de 991,0 mg/ I 
identificată la data de 3 august.

Din cantitatea totală de noxe 
de 80.809,6 t, evacuate în cursul 
anului 1998, situația pentru 
principalii indicatori pe ramuri de 
activitate se prezintă astfel:

- pentru încărcarea organică 
exprimată în CBO5, din totalul de 
2.125 t, sectorul “captări prelevări 
ape" a “contribuit" cu 83,3 %, in
dustria extractivă cu 4,16 %, in
dustria alimentară cu 3,67 % și 
zootehnia cu 2,2%;

- materiile în suspensie - din 
totalul de 19.748 t, evacuate în 
cursul anului 1998, industria 
extractivă a evacuat 49,8 %, 
sectorul “captări prelevări ape" 19,8 
%, sectorul energie electrică și 
termică 18,8% și industria 
metalurgică a evacuat 8,94%;

- pentru sărurile dizolvate, din 
totalul de 55.723,3 t evacuate, 
46,4 % provin din industria 
metalurgică, 22,6 % din industria 
extractivă, 22,03% din sectorul 
“captări prelevări ape" și 8% din 
industria energiei electrice și 
prelucrări chimice;

- metalele grele (cupru, plumb, 
zinc, crom, mangan, fier total ionic), 
dintr-un total de 55,025 t evacu
ate, 69,06 % provine din industria 
extractivă, 18,7 % din industria 
metalurgică și 4,72 % din sectorul 
prelucrări chimice.

în ceea ce privește 
substanțele toxice analizate (fenoli 
și cianuri), din totalul de 3,9 t 
evacuate, 94,0 % provine din in
dustria metalurgică.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

ADORMIREA 
MAICII 

DOMNULUI
(Urmare din pag. 1) 

Prin ea comunicăm cu 
Dumnezeu, prin Ea fața 
lui Dumnezeu îndreptată 
spre lume este milă și 
îndurare.

Cel mai mare Dar 
făcut nouă de Dumnezeu 
este Maica Sa. “întru 
Adormirea Ei, nu ne-a 
părăsit pe noi", 
mărturisește Sfânta 
noastră Biserică”. Fiul ei 
lisus Hristos ne-a lăsat-o 
în continuare alături de 
noi, ea ne îndrumă, ne 
mângâie și ne stoarce 
lacrimile tuturor celor ce 
sunt în nevoi și suferințe.

VREMEA
Vremea va fi Instabilă. 

Cerul va fi mai mult 
noros și vor cădea 
averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. 
Vântul va sufla slab până 
la moderat. Tempera
turile maxime vor fi 
cuprinse între 20 și 26 de 
grade, iar minimele între 
12 și 20 de grade Celsius.

(Urmare din pag. 1) Resursele minerale utile
minerale), activitatea sa a 
fost consistentă în ultima 
vreme, când au fost emise 
licențe de exploatare, fără 
concurs de ofertă, tuturor 
unităților aflate în activitate 
la data intrării în vigoare a 
Legii minelor, respectiv la 
15 iunie 1998. Până la 15 
iunie 1999 acestea 
trebuiau elaborate inte
gral. Și au fost. “Sunt însă 
agenți economici cu 
activitate mai redusă, care 
n-au mai solicitat licențe 
de exploatare - care se 
dau pe 20 de ani, cu 

^posibilități de prelungire

(Urmare din pag. 1)

Generalul comandant loan 
Steinwille coordonează, 
începând cu anul 1713, 
lucrările de reparare și 
extindere la cetate. Tot în 
această perioadă la poalele 
măgurii sunt amenajate genistic 
redute din valuri de pământ în 
formă de stea. Steinwille, 
francez la origine, își va găsi 
sfârșitul la 21 octombrie 1720 
aici, la Deva, unde conform 
voinței defunctului îi va fi 
îngropată inima.

Importante consolidări îi vor 
fi aduse și în anul 1752 de către 
generalul comandant Ulisses.

Iosif al ll-lea, fiul împărătesei 
Maria Tereza, inspectează 
cetatea Devei în două rânduri, 
prima dată în 1773 ca prinț 
moștenitor, iar apoi cu un an 
înaintea revoluției lui Horea, în 
1783, în calitate de monarh.

Nenumărați sunt aceia care 
au îmbrăcat cămașa albă a 
morții, jertfindu-și viața în chip 
de mucenici întru apărarea 
credinței strămoșești sau ca 
adevărați martiri pentru 
redeșteptarea visului de 
libertate a celor mulți. Au fost 
duși în prinsoare tocmai în 
temnița cea grea dintre zidurile 
Devei călugărul Visarion (1744), 
țăranul Ștefan Pârva din 
ținuturile Hălmagiului (1754), 
preotul loaneș Popovfci din 
Galeș și câți alți neînfricați 
români din vremea prigoanei 
antiortodoxe declanșate cu 

pe încă cinci ani -, ci 
permise pentru perioade 
de timp limitate, de 
maximum un an de zile, pe 
care de asemenea le 
acordăm, a adăugat dl 
Dumitru-Secară. însă cer 
licențe sau permise de 
exploatare și firme nou 
înființate sau chiar 
persoane individuale care 
vor să activeze în sectorul 
exploatării resurselor 
minerale utile. După 
analizele noastre atente, 
procedăm în consecință. 
Cea mai mare atenție o 
dăm - și le impunem

Deva ■ vârstele cetății 
cu plete de foc (VI)

tunul de către generalul Bucow.
O pagină din istoria neamului 

va fi fost scrisă cu sânge de 
eroi la Deva în timpul revoluției lui 
Horea, când sub zidurile cetății, 
în urma atacului cetelor de 
răsculați din 6-7 noiembrie, vor 
cădea în sângeroasa încleștare 
72 de țărani și vor fi martirizați 
prin execuție în 8-9 noiembrie alți 
56 atleți ai libertății.

Impactul artileriei asupra 
tacticii de luptă va duce la 
scăderea importanței în plan 
strategic a forturilor de tip 
medieval, între care se numără 
și castrul de la Deva. La sfârșitul 
veacului al XVIII-lea se 
construiesc la baza dealului 
“Cazărmile din șanț" (astăzi 
sediul Liceului Sportiv) unde 
sunt încartiruite efectivele militare 
dislocate aici. Astfel, în anul 
1800 consiliul imperial sistează 
rolul de fortăreață al cetății Deva 
în timp ce inventarul mobil al 
acesteia se va vinde la licitație.

împăratul Francisc I, cu 
ocazia călătoriei sale în 
Transilvania din anul 1817, va 
poposi împreună cu împărăteasa 
Carolina Augusta și la Deva. 
Observând starea de decădere 
a cetății decide ca aceasta să 
fie restaurată. Lucrările de 
renovare vor dura mai bine de 
un deceniu, fiind cheltuiți 216 mii 
florini.

tuturor acest lucru - 
modului în care sunt 
exploatate și protejate 
resursele minerale utile, 
bogăție inestimabilă de azi 
și de mâine a țării.”

Ca și în alte domenii, și 
în cel de exploatare a 
resurselor minerale utile 
există o serie de carențe 
și greutăți, generate de 
restructurările din indus
tria minieră, de circuitul 
greoi al plăților, de inerții și 
metode vechi de gândire și 
acțiune. Sunt multe 
resurse în țară, dar și în 
județul Hunedoara - ape

Pandurii lui Tudor din Oltenia 
se răscoală la 1821 și odată cu 
aceasta în ținuturile Devei pare 
să reînvie amintirea lăncii lui 
Horea. In acel an comandantul 
cetății Deva raportează că în 
zonă există posibilitatea 
izbucnirii unei revolte și în 
consecință generalul Schustekh 
pune la dispoziția comitelui două 
companii ale regimentului de 
infanterie “Bianki".

în luna mai a anului 1834 
ducele de Raguza, August 
Frederic Louis Viesse de 
Marmont, fost mareșal al lui 
Napoleon, vizitează la Deva 
“reședința comitatului" și 
citadela, căreia îi atribuie originile 
în “perioada romană".

Cel din urmă rol jucat de 
către cetatea Devei pe arena 
istoriei se consumă în perioada 
revoluției de la 1848 - 1849. 
Meterezele sunt apărate de un 
corp de trupă format din 200 de 
soldați austrieci, comandați de 
locotenentul Kudlich, care 
dispune minarea zidurilor. în 
primăvara lui 1849 generalul 
Czetz va declanșa un atac 
înverșunat împotriva fortului, 
astfel că, după un asediu de opt 
săptămâni, garnizoana austriacă, 
silită de boli și'foamete, predă 
cetatea.

Dimineața zilei de 13 august 
1849. La orele nouă o explozie 

minerale și termale, roci 
utile, alte substanțe 
nemetalifere - defectuos 
exploatate sau insufi
cient puse în valoare. 
Pentru unele, prospecțiu
nile au ajuns în anumite 
stadii și au fost sistate. 
Altele sunt folosite, dar 
nu se plătește pentru 
ele. După cum sunt și 
situații de întârzieri mari 
și chiar neplată a taxelor 
și redevențelor. Dome
niul este prea important 
pentru a nu se aplica 
legile țării.

teribilă a zguduit din temelii 
câmpia și dealurile. Uriașe 
plete de foc și nori imenși de 
fum împresoară măgura 
Devei, pe creștetul căreia un 
“castellum” s-a topit în neființa 
ruinei. Sărise în aer depozitul 
de muniție. Sub potopul de 
pietre și flăcări fusese 
zdrobită și mica gardă 
formată din 38 revoluționari 
maghiari.

Cauza exploziei nu se 
cunoaște. Unii martori afirmau 
că în zilele precedente a fost 
transportată în cetate o mare 
cantitate de praf de pușcă. în 
ignoranța lor, soldații 
rostogoleau butoaiele cu 
exploziv pe serpentina căii de 
acces ca pe niște buți cu vin, 
pufăind dohanul din pipe.

O legendă ne povestește 
despre un caporal austriac, 
șef al depozitului de praf de 
pușcă, care o surprinde pe 
soția infidelă împreună cu un 
ofițer ungur. în timp ce tânăra 

femeie se întâlnea cu 
amantul ei în cetate, pentru a 
se răzbuna, soțul gelos pune 
la cale explozia, iar el coboară 
în oraș.

Biografia “vieții” unei 
cetăți? Zăbava între două 
erupții - una în era de început 
a lumii, când vulcanii rosteau 
basmul de lavă al zidirii 
pământului, iar cealaltă în miez 
de veac nouăsprezece, 
scăpărată din nestăvilita furie 
omenească.

CONCEDIUL UNUI
SENTIMENTAL RATAT (6)

(Urmare din pag. 1)

-Negociem, mi-a zis.
Se apropia și Claustrina în 

fugă și s-a repezit la străină să- 
i smulgă copilul din brațe.

-Stai, dragă, i-am zis. 
Liniștește-te...Am aranjat cu 
doamna: îl vindem și ne mai luăm 
un televizor color.

-Nu trebuie, a zis străina, vă 
dăm noi...

-Care noi ? a intrat și 
nevastă-mea în joc.

-Asociația de binefacere și 
protecție a minorilor abandonați 
de familie sau cu dificultăți 
mintale.

-Noa, ce zici ? am întrebat-o 
pe Claustrina.

- l-l dăm? De fapt, fă ce vrei, 
eu merg să-mi iau bilet.

Negocierea s-a terminat 
repede: Claustrina, a cărei putere 
în braț o cunosc din situații 
familiale pe care, din pudicitate, 
nu le explic aici, i-a dat o palmă 
străinei, încât aceasta s-a 
dezbrăcat pe loc și a început să 
cânte o arie din opera Olandezul 
zburător. Că, altfel, nevastă-mea 
ține la onoarea de mamă și de 
familist...

...Ajuns acasă la soacră- 
mea, am constatat că in sat 
începuseră luptele de uliță pe 
motiv de Legea lui Vasile Lupu. 
Era mare hărmălaie, urlau femei, 
plângeau copii, lătrau câini...

în paralel se încăieraseră și 
soacră-mea cu vecinul pentru 
iezi și când a văzut că veneam 
pe post de CLINTONATO, s-a 
înverșunat și mai și, l-a pocnit 
pe vecin în cap cu sucitorul ex
act când acesța zicea:

-Ho, zăludă ce ești! Eu ziceam 
să iai și țapu' la tine, că eu și-așa 
nu am ce face cu el - bată-l 
Dumnezeu, că mi-a ros tot...

Soacră-mea s-a liniștit brusc, 
l-a bandajat pe vecin și-abia 
după-aceea mi-a zis:

-Mă, tucecauțiaici ?Ailăsat- 
o pe aia singură la mare?

-Da’ nu trimisăși matale 
telegrama ?

-Eu ?! Apăi, eu am bani de 

telegrămuri ?
Ca-n filmele cu proști.
N-am continuat discuția. 

înapoiat la Neptun, prima 
întrebare care mi s-a pus, a fost:

-Tăticule, mi-ai adus iezii?
-Nu, iubitule. Ei au mămica 

lor, trebuie să mănânce lăptic, 
să crească mari, să... Vroiam 
să zic: să-i tăiem de Paști.

-Da' mămica a zis că mi-i 
aduuuuci, a început să miorlăie 
fiu-mi-o.

-Las’ că merge mămica 
după ei...

Noroc că ea se afla în acel 
moment pe plajă.

Era spre seară, ultimele 
raze își făceau datoria bronzând 
tot ce întâlneau sub formă de 
trup omenesc, iar eu, plimbându- 
mă pe alei altădată interzise, 
auzeam de undeva zumzet ifh- 
portant de discuții. Erau 
politicienii croind viitorul și 
binele țării în vremea 
concediilor. Să mai fi spus 
cineva că ai noștri nu se 
strofocau, să mai fi auzit vorbe 
grele la adresa vreunui 
parlamentar... In acele momente 
aș fi fost în stare să-l sugrum. 
M-am emoționat atât de tare, 
încât era gata-gata să dau peste 
un ins care, topârcenian, mi-a 
spus cu un “zâmbet straniu:/ 
circulați, vă rog!"

-Iarăși ? am întrebat.
-Da, mi-a răspuns sec. Și 

nu uitați dictonul: “Ciocu' mic și 
pasu'mare!

Și i-am dat perfectă dreptate: 
de-aia mă aflam la Neptun ? Să 
ascult vorbe parlamentare ?

In rest, totul a decurs nor
mal, respectiv, în camera de 
hotel eram cazați șase inși 
în două paturi. Singurul lucru 
care ne deranja era faptul că 
sforăiam toți formidabil, motiv 
pentru care stăteam mai mult 
pe balcon în bătaia țânțarilor 
înjurându-ne cu patimă. In 
șoaptă.

Iar alte evenimente nu au 
maiavutloc...
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=== fez/eWtofei &
Sâmbătă
14 august

TVR 1
8.30 Mica sirenă (d.a) 9.30 

Johnny Mysto, băiatul magi
cian (f. fant. SUA 1996) 11.00 
întâlnirea de sâmbătă 14.10 
Arca...Marinei în Țara 
Marinarilor 17.20 Star Trek (s, 
ep. 23) 18.20 Săptămâna 
sportivă 18.35 O familie 
ciudată (s, ep. 38) 19.00 
Teleenclclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Farmece 
(s, ep. 15) 21.20 Alertă 
maximă (thriller Finlanda/ 
SUA 1995)

TVR 2
8.00 Vorbește-mi de 

școala ta! (do) 8.30 Sailor 
Moon (d.a) 9.00 Bzzz. 10.35 
Toate pânzele sus (s, ep. 5)
12.30 TVR Timișoara 14.00 
Trei familii (s) 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 
lumiil (d.a) 18.00 Vânătorii de 
dinozauri (do) 18.55 Filmele 
săptămânii 19.00 Bufoniștii 
(p. I) 20.30 Teatru TV

V -
Duminică
15 august 
tn/R i*

8.00 Personaje celebre 
(d.a) 8.30 Ursulețul Winnie 
(d.a) 9.05 Klki Rlkl Mikl... cea 
mal fantastică vacanță a verii 
te așteaptă numai la TVR 11 
(mag. pt. copil) 11.00 Viața 
satului 14.10 E șansa ta! (div.) 
16.20 Atlas 16.45 Mistere și 
minuni (s, ep. 5) 17.30 Su
per Gol Show (cs) 18.15 
Duminica sportivă 18.30 O 
familie ciudată (s, ep. 39) 
19.00 Ivanhoe (s. BBC 1997, 
ep. 2) 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Țuguiațll (co. SF SUA 1993) 
22.25 Vizitatorul (s, ep. 9)
23.10 Sport

TVR 2
8.00 Vorbește-ml de 

școala tal (do) 8.30 Miracol 
(do) 9.00 Cronica Amazoniei 
(do) 9.30 Arca Iul Noe (r) 10.30 
Simply Red 11.30 TVR lași
13.30 Știrile... XXL pentru 

șgopll șl tineret 14.00 Trei

Luni
16 august

TVRl
12.05 Ivanhoe (r) 13.30 

Medicina pentru toți 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 
Tradiții 15.30 Ecoturlsm 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep.510) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor 
21.00 Preotul șl cârclumărița 
(s, ep. 13) 21.45 Teatru TV 
prezintă: „Tren de plăcere” 
22.40 Ordinea publică 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport

’ TVR 2
13.10 Căsuța din prerie 

(s, ep. 90) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.00 Rebelul (s, ep. 
115) 15.45 Filmele săptămânii 
16.00 Grecia (s, ep. 125)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
941) 17.30 Sighișoara - 
dialoguri medievale (p. V) 
18.00 Primul val (s, ep. 17) 
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond 20.00

<_________________________

prezintă: „Capul de rățoi”
22.10 Pagini clasice de mare 
popularitate 23.10
Meridianele dansului

ANTENA1
7.00 Legea lui Burke (s, 

ep. 25) 8.00 Teo și Mircea 
Șou 11.15 Fir întins 12.15 
Casa de piatră 12.45 
Constelația cinema (mag.)
13.15 Nightman (s, ep. 7)
14.15 Tropical Heat (s, ep. 
29) 15.45 Fashign club cu 
Doina Levintza 16.00 
Leonela (s, ep. 128) 17.00 
Fotbal Universitatea Craiova 
- FC Dlnamo (d) 19.00 
Observator 19.45 Sâmbete 
și zâmbete (div.) 20.15 Fotbal 
FC Național - FC Steaua (d)
22.30 Observator 23.00 
Party Time - în direct de la 
Mangalia (d)

PRO TV
8.00 Tom și Jerry (d.a)

8.30 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 9.30 Lois șl Clark 
(s) 11.00 ProMotor 11.30 
Piedone la Hong Kong (co. 
Italia ’75) 13.00 Știrile PRO TV
13.15 Susan (s, ep. 23) 13.45 
Bebe (s, ep. 29) 15.30 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 41)

familii (s) 14.45 Videoclipuri 
15.00 Mărturisirile
escrocului Felix Crull (s, 
ultimul ep.) 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s) 18.30 
Rumba-Sumba... și copiii 
cântă ce vor ei 19.00 
Documentar istoric 19.50 Un 
secol de cinema: Tyrone 
Power: Ultimul Idol 22.05 
Sportmania (mag.) 22.35 
Dragoste și dușmănie 
(dramă SUA ’79)

ANTENA 13
8.00 Teo șl Mircea Șou

11.15 Creatorul de stele (s. 
SUA 1981, ep. 1) 12.10 Tot 
înainte - în vacanță (co. 
Anglia) 14.00 Familia în 
vacanță 16.00 Leonela (s, 
ultimul ep.) 17.00 Fotbal 
Rapid - FC Argeș 19.00 
Observator 22.30 O noapte 
cu Adrian Păunescu

PRO TV
8.00 Conan Aventurierul 

(d.a) 8.30 Tom șl Jerry (d.a) 
9.00 Super Abracadabra 
11.00 Babylon 5 (s, ep. 13)

Marile x meciuri (em. 
sportivă) 22.30 O vară de 
neuitat (dramă Franța/ 
România 1996)

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femele (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 Kelly 
(s) 11.30 Aventuri în junglă 
(s) 12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 96) 16.10 Luz 
Marla (s, pp. 64) 17.00 Știri 
17.25 Elena, viața mea (ep. 
1) 19.00 Observator 20.00 
Pericol iminent (s, ep. 42) 
20.50 Raven (s, ep. 19) 21.45 
Burlacul (s) 22.15
Observator 22.45 Sugar Hill 
(dramă SUA ’94)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr șl 
neliniștit (r) 10.45 Un ceai în 
Sahara (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Vânătoarea de 
măicuțe (r) 14.30 Monștrii 
(s, ep. 35) 15.00 Familia 
Bundy (s, ep. 150) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 80) 16.15

16.30 Lumea filmului 17.00 
ProFashion (mag.) 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 63)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
69) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ultimul Don (s, ep. 2) 21.00 
Banii altor oameni (co. SUA 
1991) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 Goana după fuste (co. 
Canada ’81)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Mergi sau mori (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00 Fotbal 
Premier League 19.55 
Căsuța poveștilor 20.15 
înger sălbatic (s, rezumatul 
săptămânii) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 34) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Arta de a trișa 
(dramă SUA 1961)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea Iul Dave (s) 12.00 
Legături de familie (s) 12.30 
Sport Magazin 14.00 Jerry 
Springer Show 14.30 
Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y 17.00 

12.00 Oamenii secolului (s, 
do) 13.00 Știrile PRO TV 13.15 
Columbo: O pereche ciudată 
(f. p. SUA 1995) 15.00 Auto 
MP de Formula 1 al Ungariei 
(d) 16.30 Beverly Hill 17.00 
Echipa Mobilă 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 64) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 70)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Un
ceai în Sahara (dramă Italia/ 
Anglia/SUA 1990) 22.30
Procesul etapei

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 13.45 
Arta de a trișa (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) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Harem (dramă 
Franță 1985)

PRIMA TV .
10.00 Tla șl Tamera (s)

10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show

Tânăr șl neliniștit (s, ep. 
810) 17.00 Știrile PRO TV 
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 
65) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 71) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Cădere liberă 
(dramă SUA 1993) 22.25 
Știrile PRO TV

AGASA
7.00-12.00 Filme și 

seriale (reluări) 13.00 Maria 
(s) 14.00 Harem (r) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00
Dragoste șl putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.05 Concursul 
„Stal Acasă!” 21.15 
Lanțurile Iubirii (s, ep. 36)
22.10 Milady (s) 23.00
Marele Gatsby (dramă SUA 
1949)

PRIMA TV i
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 Pretutindeni 
cu tine (s) 17.00 Trăiește 
vara cu Nadlne 18.00 Știri

Cinemagia 17.30 Apel de^ 
urgență 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă (div.) 
19.00 Frasier (s) 20.00 
American Gigolo (dramă 
SUA 1980) 22.00 Real TV
22.30 Știri 23.00 Mătase 
franțuzească (thriller SUA 
1993)

: HB©
10.00 Franklin (d.a)

10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Voință de fier (f.a. 
SUA ’94) 12.45 Doamna 
Winterbourne (co.
romantică SUA 1996) 14.30 
Aventurile lui Huck Finn 
(f.a. SUA 1993) 16.15 Soluții 
extreme (dramă SUA 1996)
18.15 Foamea (s) 18.45 
Cum ți-e scris (co. 
romantică SUA 1994) 20.30 
Star Trek: Primul contact 
(f. SF SUA 1996) 22.15 
Suspecțll de serviciu 
(thriller SUA 1995)

PRO 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!” (coproducții^

11.30 Lumea Iul Dave (s)^
12.30 Povești de iubire 
14.00 Duminica cu Prima
17.30 Vacanță a la Petrlșor 
(emisiune culturală) 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(div.) 19.00 Sahara (f.a. SUA 
1983) 21.00 Karaoke Show

HBG>
10.00 Iubitul meu se 

însoară (co. SUA 1997)
11.45 Oțel albastru (dramă 
SUA ’90) 13.30 Camionagiii 
spațiului (SF SUA 1996)
15.15 Un alt Karate Kid (f.a. 
SUA 1994) 17.00 Comoara 
Iul Curly (co. SUA 1994) 
19.00 Operațiunea Delta 
Force (f.a. SUA 1997) 20.30 
Dragoste nebună (dramă 
SUA 1995) 22.15 Viziune 
macabre (horror SUA 1995) 
0.00 Focul din adâncuri 
(dramă SUA 1997)

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

“Vorbiți aici!” realizator Alin Bena^

19.00 Brooklyn South (sj\ 
20.00 Dosarele Y 20.50 
Real TV 21.00 Karaoke 
Show 22.00 Show-ul de 
n o a p t e

HB©
11 DO Gotti (dramă 

SUA 1996) 12.00 Războiul 
fiarelor (d.a) 12.30
Evadare din Absalom (SF 
SUA 1994) 14.30 Zâna 
Măseluță (co. SUA 1997) 
16.00 Franklin (s) 16.30 
Unde ne sunt bărbații? 
(co. SUA 1995) 18.30 Star 
Trek: Generații (SF SUA 
1994) 20.30 După 15 ani 
(co. SUA 1997) 22.15 Un 
zâmbet ca al tău (co. 
SUA 1997) 0.00 Aventuri 
pe mare (co. SUA ’94)

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

Hetesce?
Perioada 14- 16 august:

O BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Dacă sunteți necăsătorit și 
vă bate gândul să nu mai fiți 
singur, este momentul să 
spuneți "DA". Situația materială 
este bună, partenerul vă iubește, 
cu sănătatea nu aveți probleme. 
Luni sunteți în formă, puteți 
recupera rămânerile în urmă.

O TAUR (21.IV 
■ 21.V)

Se face simțit efectul 
negativ al lui Mercur, sunteți 
distrați, întârziați mereu. Dacă 
vă place o persoană, acționați 
acum. Atenție însă, schimbarea 
poate fi distractivă dar e 
periculoasă și obositoare. 
Timpul e încă favorabil 
vacanțelor, nu vă puteți plânge 
de situația financiară. în relația 

de cuplu, certuri mărunte și... 
mari împăcări.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Vă caracterizează 
hotărârea și siguranța de sine, 
merită să vă faceți planuri pe 
termen lung. Doamnele Gemeni 
visează la bogăție și la un viitor 
sigur. Evitați să seduceți mai 
mulți bărbați în același timp 
pentru că vă vor considera 
ușuratică. Luni, zi favorabilă 
celor născuți în prima decadă. 
Prudență în investiții.

O RAC (22.VI - 
22.VII)

Vă înțelegeți mai bine cu 
partenerul decât înainte, 
devenind mai răbdător, mai 
înțelegător. Dacă sunteți 
convinși că aveți dreptate, nu 
ascultați sfaturile rudelor ori ale 
cunoștințelor, nu vă lăsați 
influențați. Luni, stare oscilatorie, 
mici neplăceri în ceea ce 
privește sănătatea.

O LEU (23.VII - 
22.VIII)

Deși aveți multe probleme 
de rezolvat, aveți suficientă 
energie și elan pentru a le 
realiza. Problema e că sunteți 
cam schimbător, treceți de la o 
extremă la alta. Nu aveți stare și 
vă pierdeți echilibrul sufletesc. 
Doamnele vor fi capricioase în 
dragoste. Evitați discuțiile 
aprinse cu familia. Sunteți cam 
exigent în privința sentimentelor. 
Luni, zi capricioasă. Fiți mai 
disciplinat și concentrați-vă 
asupra activității dv.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Agresivitatea dv dispare, 
ceea ce îi bucură pe cei care, în 
ciuda însușirilor negative, vă 
iubesc. Vă apasă problemele de 
acasă. După certuri fără sens, 
ajungeți la capătul răbdării. Luni, 
începeți o perioadă în care 
sunteți distrat, nu vă mai 
preocupă lucrurile serioase. Nu 
vă țineți în secret intențiile, căci 
unii vă consideră nesincer.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Sfârșit bun de săptămână,

energie, armonie. Duminică din 
cauza geloziei vă puteți certa 
cu prietenii și vecinii. Nu vă 
pierdeți prea ușor cu firea, 
veți rămâne la înălțime în 
pofida unei asemenea situații. 
Cei din anturajul dv. nu-și 
asumă responsabilitatea de a 
întreprinde ceva. Dv aveți 
milioane de idei și energie 
suficientă. Nu mai stați pe 
gânduri.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Schimb de cuvinte în 
familie, care este posibil să se 
transforme în ceartă. Fiți 
răbdători pentru a nu fi nevoit 
să vă cereți scuze. Duminică, 
aveți idei strălucite, dar nu 
reușiți să convingeți 
cunoștințele să vă susțină. Vă 
lipsește diplomația. Relația cu 
partenerul s-ar putea să se 
strice dacă nu lămuriți imediat 
neînțelegerile.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă preocupă menținerea 
liniștii căminului, evitarea 
polemicilor. în plan sentimental, 

perspective încurajatoare. 
Activitățile casnice vă vor 
supune la eforturi 
suplimentare. Luni, nu aveți o 
zi deosebită, nu sunteți în 
formă, principalul vinovat fiind 
dv. Sunteți irascibil, capricios.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

O zi care promite multe, 
toate se întâmplă așa cum v- 
ați dorit. Dacă sunt pozitive, 
trăsăturile dv de caracter sunt 
generozitatea și căldura 
sufletească, creativitatea și 
fidelitatea. Cele negative: 
vanitatea și lașitatea. Vi se 
îmbunătățește situația 
financiară. Luni, sunteți înclinat 
să vă asumați mai multe 
atribuții decât puteți îndeplini, 
pot apărea probleme cu 
plecarea dv în străinătate.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Cei născuți în februarie 
sunt cam irascibili. Duminică, 
puteți începe o afacere 
importantă, deoarece aveți de 
partea dv norocul și 
încrederea celor din jur. Luni, zi 
echilibrată, liniștită, dacă 
amânați unele treburi presante. 
Cineva are nevoie de ajutor; 
dacă puteți, nu așteptați să vă 
implore, ajutați-l!

Z PEȘTI (19.11 
■ 20.III)

Veți pierde din 
popularitate și simpatie, veți 
ajunge greu cu unii membri 
de familie la un numitor 
comun. Vă puteți aștepta la 
evenimente neplăcute, care 
nu vă vor ușura deloc 
situația. încercați să-i 

“dominați” prea mult pe cei din 
jurul dv. Aveți mult de lucru-, 
dar nu vă simțiți epuizați din 
cauza eforturilor depuse. Un 
pas cu dreptul în noua 
săptămână.
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Cuvântul liber ‘Z>e 14 - 15 AUGUST 1999

Precizări privind aplicarea 
fiistemului impozitării globale

UN
Sistemul de impozitare globală, care se va introduce în Româ

nia de la l ianuarie 2000, va presupune cumularea veniturilor 
realizate de o persoană fizică într-o perioadă de un an, atât din țară 
cât și din străinătate, indiferent de sursa de proveniență, precum și 
supunerea venitului anual unui singur impozit.

în sistemul impunerii globale sau cuprins veniturile din salarii, 
din activități independente, din agricultură și silvicultură și din 
cedarea folosinței bunurilor și drepturilor, altele decât cele de 
proprietate intelectuală.

"0 persoană care nu va avea alte venituri decât cele sala riale 
nu va intra în sistemul impunerii globale. Pentru a plăti impozit pe 
venitul global, o persoană trebuie să se încadreze în cel puțin două 
dintre cele patru categorii de venituri supuse impozitării globale", a 
declarat agenției MEDIAFAX Cornelia Petreanu, director general al 
Direcției Legislații Impozite Directe din Ministerul Finanțelor.

în paralel, pentru veniturile din pensii, dividende, dobânzi și 
alte venituri proiectul de ordonanță propune o impunere finală 
pentru fiecare sursă de venit.

Categoriile de venituri care se vor supune impozitului pe venit 
sunt cele din activități independente, veniturile din salarii, din 
cedarea folosinței bunurilor și drepturilor (altele decât cele de 
proprietate intelectuală), din agricultură și silvicultură, din pensiile 
care depășesc suma de 1.200.000 lei, din dividende și dobânzi, 
precum și alte venituri.

Nu sunt venituri impozabile și nu se impozitează ajutoarele, 
indemnizațiile și alte forme de sprijin material cu destinație specială 
acordate din bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 
excepția indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, 
de maternitate și pentru concediul plătit pentru îngrijirea copilului 
în vârstă de până la doi ani, care sunt venituri de natură salarială. 
De asemenea nu se impozitează sumele încasate din asigurări de 
bunuri, de accident, de risc profesional și altele similare drept 
compensație pentru paguba suportată, ca și sumele sau bunurile 
primite sub formă de sponsorizare sau mecenat. Alocația individuală 
de hrană acordată sub forma lichelelor de masă suportată integral 
pe costuri de angajator, veniturile obținute ca urmare a transferului 
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile corporale 
din patrimoniul personal, exclusiv cele obținute din transferul 
dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale 
nu sunt supuse impozitării. Nu sunt venituri impozabile bursele 
primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau 
perfecționare profesională în cadru institutionalize!, precum și 
sumele sau bunurile primite cu titlu de moștenire și donație.

Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului 
calendaristic. Impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra 
venitului anual global impozabil a baremului anual de impunere. 
Conform acestui barem, pentru un venit anual impozabil de până la 
11.000.000 lei, cota de impozitare va fi de 18%. Pentru veniturile 
anuale între 11.000.001 lei și 27.000.000 lei se va plăti un impozit de 
1.980.000 lei plus 23% pentru ceea ce depășește suma de 11.000.000 
lei, pentru veniturile anuale hire 27.000.001 și 43.000.000 impozitul 
va fi de 5.660.000 lei plus 28% pentru ceea ce depășește suma de 
27.000.000, pentru veniturile anuale între 43.000.001 lei și 
60.000.000 lei impozitul va fi de 10.140.000 lei plus 34% pentru ceea 
ce depășește suma de 43.000.000 lei, iar pentru veniturile anuale ce 
depășesc 60.000.000 lei impozitul va fi de 15.920.000 plus 40% 
pentru ceea ce depășește suma de 60.000.000 lei.

Sumele fixe prezente în actul normativ se vor actualiza în funcție 
de indicele de inflație semestrial.

Proiectul de ordonanță de urgență prevede, în cazul veniturilor 
salariale, ca începând cu 1 ianuarie 2000, deducerea personală 
salarială să fie fixată la 800.000 lei, urmând ca Ministerul Finanțelor 
să stabilească din anul 2000 baremul lunar care cuprinde tranșele 
de venituri impozabile lunare și impozitul lunar.

Veniturile din activități independente cuprind veniturile comer
ciale, din profesii liberale și venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, realizate în mod individual și/sau asociere, inclusiv din 
activități adiacente. Sunt considerate venituri comerciale veniturile 
din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări servicii și din

■

pradizarea unei meserii. Pentru contribuabilii care realizează 
venituri din activități independente și își desfășoară activitatea 
singuri, venitul net se va determina pe bază de norme de venit. 
Astfel, Ministerul Finanțelor va stabili nomenclatorul activităților 
independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de 
norme de venit. Organul fiscal va comunica contribuabilului, până la 
data de 15 aprilie a anului fiscal, suma reprezentând venitul net și 
nivelul plăților anticipate în contul impozitului anual.

Venituri din profesii liberale sunt cele obținute din exer
citarea profesiilor medicale, de avocat, de notar, expert-contabil, 
contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, 

sportivi sau a altor profesii asemănătoare, desfășurate în mod 
independent în condițiile legii.

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de 
proprietate intelectuală provin din brevetele de invenție, desene 
și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, 
know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de 
autor și altele asemenea.

Sunt considerate venituri din agricultură și silvicultură veni
turile obținute din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă, din 
creșterea animalelor, sericicultură, apicultura, din silvicultură, precum 
și din piscicultura.

Totalitatea veniturilor nete încasate cu titlu de pensie de către 
contribuabilii, plătite din fonduri constituite prin contribuții obligatorii 
Io un sistem de asigurare socială și cele primite cu titlu de pensie 
finanțate de la bugetul de stat, potrivit legii, se impozitează pentru 
partea care depășește suma de 1.200.000 lei. Venit net din pensie 
reprezintă diferența dintre venitul brut din pensie și contribuția 
pentru asigurările sociale de sănătate.

Impozitul pe veniturile din pensii se calculează lunar de 
unitățile plătitoare ale acestor venituri, prin aplicarea baremului 
lunar emis de Ministerul Finanțelor asupra venitului impozabil lunar 
din pensii. Impozitul se reține la data efectuării plății pensiei și se 
virează la bugetul de stat până la data de 25 ale lunii următoare 
celei pentru care se face plata pensiilor, impozitul fiind final.

"Pensiile care vor depăși 1.200.000 vor fi impozitate conform 
haremurilor lunare emise de Ministerul Finanțelor privind tranșele de 
venituri impozabile și impozitul lunar, care va reprezenta 1 /12 din 
baremul anual prezent în ordonanță", a precizat Petreanu. De 
asemenea, baremul lunar se va actualiza semestrial prin hotărâre de 
guvern în funcție de indicele de inflație realizat pe șase luni, 
comunicat de Comisia Națională de Statistică.

Veniturile sub formă de dividende distribuite și sumele primite 
ca urmare a deținerii de titluri de participare la fondurile închise de 
investiții se vor impune cu o cotă de 5% din suma acestora.

Obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe 
veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, 
odată cu plata dividendelor.

Veniturile sub forma de dobânzi sunt veniturile obținute din 
titluri de creanțe de orice natură și orice fel de plăți pentru folosirea 
banilor împrumutați, precum și din titluri de participare la fonduri 
deschise de investiții, pentru care prețul de răscumpărare este mai 
mare decât prețul de cumpărare. Veniturile sub forma dobânzilor se 
vor impune cu o cotă de 1 % din suma acestora.

La dobânzi, impozitul se calculează și reține de către plătitorii 
de astfel de venituri în momentul calculului acestora și se virează de 
către aceștia, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care se face calculul dobânzii. Impozitul reținut la veniturile 
sub formă de dividende și sub formă de dobânzi este impozit final.

Contribuabilii vor avea obligația de a completa și depune la 
organul fiscal în raza căruia își are domiciliul o declarație de venit 
global până la data de 31 martie a anului următor celui de 
realizare a venitului.

Impozitul pe venitul global datorat se va calcula de organul fiscal 
pe baza declarației de venit global depuse de contribuabil, prin 
aplicarea cotelor de impunere asupra venitului global impozabil 
determinat în prezentul act normativ. Organul fiscal va stabili impozitul 
anual datorat pentru anul precedent și emite o decizie de impunere în 
intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului Finanțelor.

MOTOR

Compania Renault a 
anunțat că, în scurt timp, va 
începe comercializarea pri
mului motor european cu 
injecție directă pe benzină. 
Această tehnologie, utili
zată deja la motoarele Die
sel, constă în injecția di
rectă a benzinei în camera 
de combustie, la presiune 
înaltă. Pe lângă faptul că 
mărește randamentul și re
duce cu 16 la sută consu
mul de carburant, noul tip 
de motor permite, de ase
menea, diminuarea cu 25 
la sută a emisiilor poluante 
de bioxid de carbon. 
Această din urmă realizare 
provine din aceea că gazul 
de eșapament este reintro
dus în admisie, având ca 
efect reducerea depresiu
nii, păstrându-se, de ase
menea, bogăția ameste
cului aer-benzină injectat în 
cilindru, cu creșterea efi
cacității în funcționare. La 
performanțele respective 
contribuie și chiulasa cu 16 
supape. Experimentul a 
fost realizat pe un motor cu 

cilindri de 1.998 cmc, pen
tru versiunea "Megane” 
coupe și Cabriolet a lui 

^Renault.

/------------------------------

O -Ceste

pe

proasta
Un artist îl întreabă 

deținătorul galeriei unde
și-a expus tablourile dacă 
s-a arătat cineva interesat 
de picturile lui.

- Am o veste bună și 
una proastă. Cea bună es
te că a venit un tip care a 
întrebat dacă tablourile 
dumneavoastră vor fi valo
roase după ce muriți. Când 
i-am spus că da, le-a cum
părat pe toate cele expuse.

- Și vestea proastă care 
este?

- Tipul care a cumpărat 
tablourile este doctorul 
dumneavoastră.

Loteria Națională va strânge de la 

români ochelarii pentru eclipsă, pentru 

a-i dona copiilor africani
Regia Autonomă Loteria 

Națională va colecta ochelarii 
de protecție folosiți de români 
la eclipsa totală de Soare de 
miercuri, pentru a-i dona co
piilor din țările africane, care i- 
ar putea folosi în anul 2001, la 
următorul eveniment astrono
mic de acest fel, se precizea
ză într-un comunicat al Loteriei 
Naționale remis agenției 
MEDIAFAX.

Acțiunea, denumită 
“Eclipsa 2001”, se bucură de 
sprijinul Asociației Europene a 
Loteriilor de Stat "European 

^Lotteries”. Colectarea ochela

rilor de protecție pentru eclip
să va fi realizată prin interme
diul centrelor locale Loto 
Pronosport din rețeaua Loteriei 
Naționale.

Regia Autonomă Loteria 
Națională apreciază că, prin 
caracterul umanitar, prin ine
ditul și prin amploarea ei, acțiu
nea va stârni interesul comu
nității internaționale, contribu
ind, prin aceasta, la creșterea 
prestigiului României. Regia 
propune ca leit-motivul acțiunii 
să fie "Ajutând copiii africani 
să vadă lumea mai bine și noi, 
românii, vom fi văzuți mai bine”.^

Un secol de cinema
La București, se filmează.,.

în ciuda modestiei mijloacelor materiale și tehnice avute la 
dispoziție, tânăra noastră cinematografie națională a reușit să 
producă în anii de început o serie de pelicule de diferite facturi.

La 1 noiembrie 1925, are loc premiera filmului "Manasse”, 
ecranizarea piesei omonime a lui Ronetti Roman, pe un scenariu și 
regia lui Jean Mihail, cu Maria Ciucurescu. O poveste de dragoste 
filmată în Văcărești și pe Calea Victoriei.

La 20 ianuarie 1928, apare "Năpasta”, ecranizarea dramei lui 
I.L. Caragiale, în regia lui Ghiță Popescu, cu Ecaterina Nițulescu - 
Șahighian, piesă scoasă în exterioarele Ocnelor Mari.și ale 
Cartierului Văcărești. De asemeni, melodrama "Povara”, o 
coproducție româno-austriacă, în regia lui Jean Mihail, cu Elvira 
Godeanu, ne introduce în pitorescul peisaj bucureștean.

Horia Igiroșanu deschide la 2 februarie 1929 seria filmelor de 
acțiune românești, cu "lancu Jianu", avându-l protagonist pe actorul 
Dorin Sireteanu. La 11 aprilie 1931, vede "lumina ecranului” 
comedia în coproducție româno-germană "Visul lui Tănase”, în regia 
lui Bernd Aldor, cu Constantin Tănase, comedie înfățișând 
peripețiile unui actor român la Berlin, finanțată integral de C. Tănase.

în fine, la 7 februarie 1935, premiera lui "Bing.Bang"în regia lui 
N. Stroe și V. Vasilache, o spumoasă comedie cu cei doi și 
Grigore Vasiliu-Birlic, Nicolae Gărdescu și Titi Botez. La Festivalul 
Cinematografic de la Veneția, din august 1939, este premiat primul 
documentar de lung metraj românesc "Țara Moților” - regia Paul 
Călinescu. în sfârșit, comediile muzicale "Alo, București!" - 1944, 
regia Titi Botez, cu Titi Botez, Mircea Septilici, Sergiu Malagamba și 
coproducția româno-austriacă "Două lumi și o dragoste” - 1946, 
regia Viktor Gertler, cu Agy Polly, Ion Dacian, Theo Lingen, film 
finanțat de industriașul timișorean Pollack.

Adrian CRUPENSCHt
■ >

V-ați întrebat, nu-i așa, 
cum reușesc modelele să 
arate atât de bine fără a muri 
de foame. Pentru majoritatea 
femeilor, care au încercat sute 
de rețete inutile, acest lucru 
este o minune. Și de fapt totul 
este atât de simplu...Ar trebui 
numai să împărtășească se
cretele lor, niște trucuri pe 
care le poate aplica oricine.

TIMICIIKI l'IUVliSn HILASJâ
- Folosiți ritualuri care să 

prelungească masa
Tăiați mâncarea în bucăți 

ridicol de mici și mâncați-le 
câte una, pe rând, mestecând 
încet fiecare înghițitură. Jucați- 
vă cu mâncarea - este mai 
bine să construiți o cale ferată 
cu cartofii prăjiți decât să mân
cați toată porția.

- în timpul mesei faceți 
pauze dese, în care trebuie 
să vă întrebați dacă mâncați 
în continuare pentru că vă 
este foame

- Mâncați mult din felurile 
favorite,.până când nu le mai 
puteți suferi

Poate suna straniu, dar 
acest truc chiar funcționează. 
Ideea este că nu mai ai chef 
de ceva care îți face rău, de 
care te-ai săturat până peste 
cap.

- La restaurant, Fiți cel ca
re vorbește, nu cel care as
cultă

Cei care ascultă mănâncă 
mai mult.

- Lăsați-i pe toți ceilalți să 
folosească sarea și piperul 
înaintea voastră

Veți mânca mai puțin dacă 
veți fi ultimele care începeți 
masa și vă hrăniți încet.

TltlICIIIU PltlVlNI) 
GÂTTTIIL

- Măriți volumul mâncă- 
rurilor adăugând foi de salată

sau varză ori de câte ori este 
posibil. Adăugați apă la om
letă, supă și la orice altceva 
vă mai puteți gândi. Mâncați 
multe salate, amestecuri, cu 
gheață.

- Transformați gustările în 
adevărate festinuri, pregătindu- 
le cu grijă. Tăiați portocalele și 
merele în mai multe bucăți.

-Reduceți cantitățile din 
rețete

Dacă pentru ceva anume 
este nevoie de o ceașcă de 
ulei, puneți numai jumătate sau 
un sfert. Renunțați la ingredi
entele prea grele, cum ar fi 
nucile, avocado, brânza, sta
fidele sau măslinele. Dacă alt
fel nu se poate, puneți numai 
puțin din acestea, la sfârșit.

- Folosiți mult, foarte mult, 
suc de lămâie, vin sau oțet

Acestea sunt aproape fără 
calorii, complet lipsite de grăsimi 
și pot fi folosite cu pește, pui, 
vită sau legume

- Folosiți din belșug iaurt 
degresat

Iaurtul se poate adăuga la 
aproape orice fel de supă, la 
piureul de cartofi, la sosul de 
salată, pentru a crea senzația 
de cremă.

- Aprovizionați-vă cu muș
tar, mirodenii și ierburi aro
matice, pe care să le folosiți 
din plin pentru a adăuga gust 
mâncărurilor fierte și fripte.

- înlocuiți carnea de vită 
cu cea de pui ori de câte ori 
este posibil, pentru a micșora 
numărul de calorii

Preparați carne de pui la 
cuptor, cu mirodenii, cu sos, 
afumată. Sosurile trebuie să fie 
ușoare.

- De câte ori puteți folosi 
o legumă în loc de carne, 
faceți acest lucru

De exemplu, vinetele sunt 
foarte bune la pizza, în loc de 
carne. în plus, dau un gust mult 
mai bun, mai deosebit.

i> ....
Linoleumul Își recapătă luciul cu apă și 

lapte
• Dacă ai linoleum, nu-l curăța prea des cu detergenți cu grad 

mare de atac chimic, pentru că se degradează ușor. Mai bine spală- 
I cu apă și săpun sau cu terebentină. Ca să-i dai luciu, șterge-l din 
când în când cu un amestec de apă și lapte, în părți egale. Vrei să 
arate și mai bine? Ceruiește-I și lustruiește-l ca pe parchet. S-a pătat 
cu vopsea? Sco.ate petele cu benzină sau cu spirt.

I 
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După cinci ore la 
morgă, un tânăr 

egiotean a “înviat” ,
Un egiptean de 29 de ani, 

considerat mort prin înecare și 
transportat imediat la morgă, 
și-a revenit după cinci ore pe
trecute în camera înghețată, de 
unde a ieșit pe propriile pi
cioare, informează AFP.

Ahmed el-Sayed Aii a fă
cut baie în Mediterana, la 
Alexandria, unde își petre
cea vacanța de vară. La un 
moment dat și-a pierdut cu
noștința și s-a scufundat, 
înotătorii din jurul său l-au

adus pe mal, dar văzându-l 
nemișcat l-au considerat mort 
și au chemat ambulanța, care 
l-a transportat imediat la spi
tal. Acolo nici măcar nu a fost 
examinat de un medic, fiind 
trimis direct la morgă, în aș
teptarea unui membru al fa
miliei sale, pentru identificare.

Cinci ore mai târziu, un 
medic ce căuta un alt cadavru 
a deschis sertarul frigorific 
unde se afla Aii, care între 
timp își recăpătase cunoștința, 
înghețat de-a binelea, el nici 
nu putea vorbi, dar măcar se 
putea mișca. Așa că a prins 
mâna medicului care, îngrozit, 
a luat-o fugă.

Primul gest al "înviatului” a 
fost să depună plângere contra 
spitalului.

' Un britanic a s
accidentat limuzina 

reginei mamă a Anglie
Un britanic ce a accidentat, 

beat fiind, limuziha reginei mame 
a Angliei, a fost condamnat la doi 
ani de suspendare a permisului 
de conducere și a primit și o 
amendă de 700 de lire, 
transmite AFP.

în 4 iulie, Eamon Reidy, de 32 
de ani, a lovit limuzina Daimler a 
reginei mame și a fugit. Din fe

ricire, “Queen Mum”, cum o nu- . 
mese englezii cu afecțiune, I 

care a sărbătorit recent 99 de | 
ani, nu era în mașină.

Reidy avea nivelul alcoole- • 
mei de două ori și jumătate mai | 

mare decât cel legal. Potrivit | 
avocatului său, el băuse două . 
pahare de șampanie la ani- I 
versarea căsătoriei părinților | 

săi și încă trei pahare de tărie, ■ 
într-un local. îngrozit de ceea * 
ce făcuse, după ce a lovit li- I 

muzina, Reidy a dat înapoi cu | 
toată viteza și s-a izbit de un . 
zid. Atunci a sărit din mașină și I 
a luat-o la fugă, peste un câmp. | 
în cele din urmă a fost găsit de ■ 
un elicopter al poliției.
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Reflecția sĂptĂmÂnii
• "La toate greutățile vieții tale caută în tine puterea 

cu care să le poți ține piept. La ispita frumuseții tu ai 
înfrânarea; la greutatea muncii, curajul; la vorba rea, 
răbdarea. Și când ai ajuns la această deprindere, 
nimic nu mai poate rezista în calea ta.”

Epictet

avz
• "Totul vine la timp pentru cel ce știe să aștepte.”

* Proverb francez
• "Geniul nu-i altceva decât o mare dispoziție pentru 

răbdare.”
Buffon

• "Ai făcut mult dacă te-ai obișnuit cu răbdarea."

Goethe
• "Răbdarea este amară, dar rodul său e dulce.”

J.J. Rousseau
• "Sufletele mari rabdă în tăcere."

Schiller
• "Răbdarea este pentru suflet ca o comoară ascunsă.”

Pubilus Syrus
• "Răbdarea este arta de a spera."

I Vauvenargues
<s__________________________________________________________________

Umoral'
© Omul zăcea întins pe 

trecerea de pietoni. Polițistul 
se prezintă urgent la fața lo
cului, strigând:

- Unde e mașina care l-a 
lovit? l-a luat careva numărul?

Omul se ridică de jos și 
zice:

- 0 clipă, domnule ser
gent! Voiam să trec pe zebră, 
când conducătorul auto a oprit 
și, amabil, mi-a făcut semn 
să traversez. Pur și simplu am 
avut un șoc și am leșinat...

© - Nu e periculos să
conduci mașina cu o sin
gură mână?

- Ba da. Muiți tineri au 
nimerit așa în fața ofițe
rului stării civile...

© - Tăticule, ce 
înseamnă pieton?

- Dragul meu, un pieton 
este un om care are o nevastă, 
o fiică, doi fii și o mașină.

© Magistratul: Agen
tul de circulație spune că 
goneați cu 120 km ia oră pe 
contra-sens, în toiul nopți! 
și cu farurile stinse. Ce 
aveți de spus?

Conducătorul auto: N- 
aveam încotro, domnule 
judecător. Mașina era 
furată...

© El și ea, la malul 
mării.

El: - De când tot spui, 
dragă, că-ți promit marea cu 
sarea! Uite-o!

© - De ce vreți să di
vorțați, doamnă?

- Soțul meu sforăie, 
domnule judecător.

- Și acesta este un mo
tiv de divorț?

- Da, pentru că în fiecare 
noapte sforăie în alt pat...

© Ultimele cuvinte ale 
clientului în restaurant:

- Vreau o porție de tocă
niță de ciuperci...

© La Paris, un străin 
oprește o franțuzoaică 
pentru a o întreba cum 
poate ajunge ia Turnul 
Eiffel. Aceasta îi explică, și 
ia sfârșit adaugă:

- Nu puteți să-l ratați. Se 
află chiar în spatele unei 
gherete unde se vând cartofi 
prăjiți...

© - Tăticule, cine a fost 
Darwin?

- Dragul meu, din câte îmi 
amintesc eu, a fost un copil 
obraznic care scotea limba îr. 
spatele profesoarei de naturale 
și se maimuțărea în oglindă...

© Radio Erevan:
- ■ Ce este calmul 

englezesc?
- Calmul englezesc este 

capacitatea de a lua pe 
cineva la bătaie fără să se 
vadă că ești nervos.

© Groparul către per
soana venită în cimitir pentru a 
se interesa de un loc de veci:

- Noi avem tarife avanta
joase: dacă veniți cu doi cli- 
enți, vă oferim pentru al treilea 
servicii gratuite...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU
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K clepsidra!
Tind să cred că foarte muiți 

oameni nu știu să-și organizeze 
timpul și mai ales nu știu să-și 
clasifice activitățile. Des auzim 
spunându-se: - "Parcă Pămân
tul se rotește mai repede. Zilele 
sunt tot mai scurte. Timpul trece 
tot mai repede."

în realitate noi vrem să fa
cem tot mai multe lucruri în ace
lași timp. Ziua are tot 24 de ore, 
Ora are tot 60 de minute ca 
acum o sută de ani, doar oamenii 
sunt alții. Dar ce se poate 
face?... Ceea ce spun specia
liștii, desigur!

Importantul 
înaintea 

urgentului
întâi de toate trebuie să vă 

stabiliți cu claritate scopul ur
mărit în viață. Ce ați dori să fa
ceți, ce ați dori să deveniți în 
viață. O vorbă înțeleaptă spune: 
"Despre morți numai de bine” - 
așa că gândiți-vă care să fie 
acele lucruri frumoase care să 
fie spuse despre dvs. după ce 
ați murit. Și dacă ați stabilit țelul 
înseamnă că știți deja ce este 
important. Importantul zilnic va fi 
ceea ce ajută la obținerea acelui 
țel îndepărtat. Este cărămida 
care pusă va ajuta la ridicarea 
casei. Cu siguranță, pentru a 
atinge scopul propus, în fiecare 
zi vă veți întâlni cu lucruri impor
tante și urgente, care nu pot fi 
amânate, necesitând o rezol
vare cât mai curând. Alte acti
vități la fel de importante pot fi 
programate pe mai târziu, ele 
nefiind și urgente. Asigurați-vă 
însă ca acestea să aibă mereu 
întâietate în agenda dvs.

Astfel am făcut delimitarea 
lucrurilor importante de toate 
cele care ne umplu agenda zil
nică de lucru. O șuetă telefonică 
sau o partidă de bârfe pot fi 
urgente, cu siguranță, însă nu 
au nici o importanță în scopul 
vieții, în afară de cazul când 
însuși scopul vieții nu este chiar 
legat de subiectul bârfelor... 
Drumuri inutile, convorbiri de 
agrement, o cafea la vecina, 
telenovela zilnică etc. toate sunt 
activități care par a fi urgente, 
dar nu au nici o importanță 
pentru atingerea scopului în 
viață. Acestea sunt activitățile 
care ne intensifică senzația că 
timpul e prea scurt. Ele sunt 
tocătoare de timp prețios, tocmai 
de aceea trebuie evitate pe cât 
posibil. Să învățăm să spunem 
NU activităților neimportante. Să 
avem mereu în minte că trebuie 
să facem importantul înaintea 
urgentului.

Desigur că această clasifi
care și prescripție de organi
zare a timpului pare puțin cam 
rigidă, dar numai astfel vom pu
tea realiza acel scop final pro
pus. Dacă azi stabilim un țel al 
vieții, dacă ne organizăm timpul 
în mod profitabil, atunci cu sigu
ranță după ce nu vom mai fi, cei 
rămași nu trebuie să se gân
dească prea mult ce să spună 
despre realizările noastre.

ina DELEANU
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Un minut cu

PETRE TUTEA
_____________  1 — 1---------

O “E foarte greu, când ai responsabi
litatea a ceea ce faci, să te pui pe scris, 
fiindcă scrisul te definitivează, în sensul 
că te arată fără posibilitate de ieșire".

O “A fi sfânt înseamnă a fi suveranul 
tău perfect".

3 “Când va dispărea ultimul țăran din 
lume - la toate popoarele, vreau să spun - 
va dispărea și ultimul om din specia om. 
Și atunci or să apară maimuțe cu haine”.

3 “Proștii reprezintă ideea de repe
tiție goală: o iau întotdeauna de la înce
put. Sunt invariabili ca orice lucru 
neînzestrat".

O “Nu poți să spui că un pigmeu 
este egal cu mine, pentru că el nu-l are 
pe Dumnezeu, nu e un om întreg".

3 “Religia transformă poporul îritr-o 
masă de oameni culți”.

O “Am dorit dintotdeauna să fac o 
teză de doctorat cu tema “Aflarea în treabă 
ca metodă de lucru la români”.

Cl/M DE PCW7XIE
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• “Ca cel ce prinde un câine de urechi, așa 
este cel ce se vâră într-o ceartă, în care nu 
este amestecat."

• "Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care 
s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se abate 
de la ea."

• "Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu bău
tura îmbătătoare și oricine se lasă ademenit nu 
este înțelept.”

• "Mai bine să locuiești în pustiu decât cu o 
femeie certăreață și care-ți face necaz."

• "Muiți sunt cei ce lingușesc pe un om 
darnic, și toți sunt prieteni ai celui ce dă daruri.”

• "Un frate care dușmănește pe fratele său 
e mai nepătruns decât o cetate și certurile sunt 
ca zăvoarele din palate.”

• "Cel care găsește o femeie bună află un 
lucru de mare preț."

• "Iubirea ca moartea e de tare și ca iadul 
de grozavă-i gelozia.”

• "Limba celor înțelepți picură știință, iar gura 
celor nebuni revarsă nebunie.”

• "Nu răspunde nebunului după nebunia lui, 
ca să nu te asemeni și tu cu el.”

Selecție de i. LEAHU

G-lo^nte de c^tifen
- Tot ce visa noaptea 

cu frenezie, lumina zilei îi 
demola cu meticulozitate.

- Fii atent: palmele pe 
care I le dai nu le încasea
ză. Le acumulează.

- Prima calitate a indi
catoarelor e aceea de a 
amăgi.

- Nu există drum bun 
cu desăvârșire. Pe orice 
drum ai lua-o, vei regreta 
altele.

- Oricare netrebnic are 
o scuză. Măcar și aceea că 
s-a născut neîntrebat.

- Bețivul se poate con
sola cu ideea că beția lui e 
nimic pe lângă beția banu
lui și beția puterii.

- Uneori, autobiografia e 
scrisă prin prisma intere
selor de moment.

- Nu striga după ajutor 
când ești în preajma duș
manilor. Vor veni.

- Când cauți adevărul 
în vin, el se va afla 
mereu doar în următorul 
pahar.

- E grav când ajungi 
să te plictisești cu tine 
însuți.

- Dă cezarului ce e al 
cezarului și lui Dumnezeu 
ce e al lui Dumnezeu. în 
felul acesta îți poți păstra 
totul.

- E un idealist convins. 
Dar numai până-n ziua de 
plată.

GAVCO

LAB/R/NT
•La Delphi, deviza celor 

Șapte înțelepți, "NIMIC 

PREA MULT" - plăcută și lui 
Apollo, înscrisă pe frontis
piciul templului său, gă
sește o ironică parafrază în 
cifra amețitoare a statuilor: 
aproape 4000 (!) spre fine
le epocii helenistice... *De 
la Confucius citire: “Cea 
mai mare glorie a noastră 
nu este de a nu cădea nici
odată, ci de a ne ridica ori 
de câte ori am căzut.” «La 
o coadă - coadă crescută 
la de-acum celebra Secție 
Financiară! - un tip, cu vo
cea mai ridicată decât ne

cesar, se lăuda unui “tova
răș de coadă” cum lucrează 
el cu niște utilaje sofisticate, 
în discuție fiind pomenit foar
te des - cu o evidentă supe
rioritate - cuvântul LASER. 
Observ unghiile murdare ale 
“laseristului", ținuta-i pono
sită, vocabularul sărăcuț. Mi- 
I și imaginez tăind mămă
liga cu LASERUL... *Pe stra
dă, din zece persoane cu ca
re stau de vorbă, nouă se 
tânguiesc, nemulțumiți de 
Soarele care prea arde, de 
tovarășul de viață, de prețul 
corcodușelor, de Guvern, de 
TOT. Cei nouă ar suferi de

nefericire cronică și în Para
dis... «Lessing spune un
deva că ar face pentru ade
văr orice, numai de mințit 
n-ar minți pentru adevăr... 
• Un NOR: “Ce numim VRE
ME este fapta soarelui, a ae
rului și a apei și aproape nu 
este ceas al vremii pe care 
sufletul puternic să nu-l pri
mească de la trup cu sfântă 
bucurie: întreaga scară de la 
arșiță la ger, de la secetă la 
potop, de la somnul văzdu
hului la uragane, de la senin 
la negură și înnorare, între
gul umblet pe sub zodii al 
primăverii, verii, toamnei și 

al iernii. A muri înseamnă a 
ne despărți și de acestea.”

Hie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Reușită în 
lupta pentru promovare; 2) Se 
remarcă la pătrunderile în adân
cime: 3) Acțiune desfășurată în 
fața porții - Contră in extremis la o 
fază critică!; 4) Zeul zeilor în mito
logia sumeriană - Anunță o fază 
critică la poartă (od.); 5) Jgheab 
de scurgere la un cuptor de topit
- Tip de neclintit la o fază-critică; 
6) Zăpăcit pe teren în urma unor 
fente derutante - Imagini zoo
morfe ale unor luptători de ex
cepție; 7) Faze ale atacului des
fășurate pe centru! - Tactică de
cisivă pe talerul victoriei - Timp 
ușurat de mizeria terestră!; 8) 
Premiu râvnit la tombola căpătuielii
- îndemn la un atac desfășurat în 
șarje; 9) Fază de atac de-a drep
tul sufocant - Tip clasic de con
tracarare a atacului; 10) Gol sui- 
generis... de toată frumusețea (pl.)

VERTICAL: 1) Atacant de vârf cu evoluții în înălțime . . 
(pl.); 2) Lovitură indirectă cu rezultat imprevizibil - Demarcare • î 
precisă făcută la timp; 3) Goluri marcate de propria formație | 3 

- Susținător spaniol al luptei în arenă; 4) Refren omniprezent ■ ■ 
pe scene oltenești - Sarcină suplimentară asumată pe teren ! 
în deplasare; 5) Fente executate cu mare rafinament - Intrat I I 
în gol dintr-o lovitură cu șpițul! - Apel energic pentru reche- | I 
marea tăcerii; 6) A intervenit la joc cu capul - Marchează cu ■ . 
precizie după o pătrundere în adâncime (pl.); 7) Preluare de ” 
excepție efectuată dintr-o bucată - Rămas pe o poziție | | 
retrasă după eliminarea vârfului; 8) înaintaș penetrant pe ■ ■ 
post de trăgător - Grămadă spontană specifică unui joc cu ! ' 
balonul - "Pe deasupra" într-o compunere savantă; 9) Gol la I » 

început... înscris cu mâna - Un punct norocos marcat la joc; | 1 
10) Rezultat peste așteptări al unei degajări pripite. , .

Dicționar ANU, EPI. ' ’

Vasiie MOLODEȚ I I
Dezlegarea careului “SPECTRU" apărut in | ||

ziarul nostru de sâmbăta trecută: , .
1) PARAVAUSI: 2) ASEMANATOR; 3) RIVALITATE; 4) ■ ■ 

AMINE-ENEA; 5) LIRA-AȘI-L; 6) ELITARE-CI; 7) | | 
LAMELA-MAT; 8) IȚE-ECHIPA; S) ȘINOR-ACAT; 10) ■ i 
METATORACE. J ’

1....Rh3 
2. Ne6 mat

1....h3 
2. Nd1 mat

Soluția proble
mei din 
trecut:
1. De5! Rf3
2. Nd1 mat

Controlul 
poziției:
Alb: Rh7, Db5, Tg2, 
Cf1, p:e3
Negru: Re4, p:d7

TAto

nr.
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Centenarul nașterii lui 
Alfred Hitchcock

Centenarul nașterii lui Alfred 
Hitchcock a fost sărbătorit discret 
în țara sa natală, Anglia, 
transmite AFP. Maestrul filmelor 
de groază s-a născut la 13 august 
1899 și a murit în 1980. 
Festivitățile comemorative din țara 
sa natală se limitează la dezvelirea 
unei plăci pe una dintre fostele 
sale locuințe, în prezența fiicei 
sale, și la o amplă retrospectivă la 
British Film Institute. Postul de 
televiziune BBC, care ultima dată 
a difuzat un film de Hitchcock în 
urmă cu un an, a recunoscut că 
nu a programat nimic pentru a 
marca centenarul.

Alfred Hitchcock s-a născut la 
Londra, unde tatăl său era 
proprietarul unui mic magazin de 
fructe și legume. El a locuit aici 
până în anii *30. Regizorul a 
amintit deseori influența pe care 
copilăria sa și apoi trecereaprintr- 
o școală catolică au avut-o asupra 
filmelor sale, care amestecă 
angoasa cu umorul. La cinci ani, 
pentru a-l pedepsi că a fost “rău ”, 
tatăl său l-a dus la un comisariat 
local, unde polițiștii l-au închis 
timp de cinci minute într-o celulă. 
O experiență terifiantă și 
hotărâtoare a povestit mai târziu 
regizorul. Tot el a mărturisit că

fascinația sa pentru trenuri s-a 
născut pe vremea când a locuit, 
pentru scurtă vreme, la capătul 
unei linii de tramvai.

Cu ocazia centenarului 
Hitchcock Institutul Britanic de 
Film difuzează, între 1 august 
și 3 octombrie, integrala filmelor 
sale, cu excepția peliculei “Rear 
Window*', care nu este 
disponibilă din cauza drepturilor 
de autor. Proiecțiile vor fi 
combinate cu conferințe și 
ateliere educative. Chiar în 13 
august fiica regizorului, Patricia 
O 'Connell, va dezveli o placă pe 
una dintre casele unde a locuit 
tatăl ei în copilărie. Ea va susține 
și o conferință, alături de Farley 
Granger, unul dintre actorii 
preferați ai maestrului. La Ox
ford, o expoziție va reuni 
lucrările a 14 artiști 
contemporani, în care se pot 
recunoaște influențe ale filmelor 
sale. Intr-un local din cartierul 
său natal va avea loc o serată 
teatrală care va duce în scenă o 
crimă misterioasă. Din păcate nu 
se poate organiza nimic în casa 
în care s-a născut Hitchcock: 
aceasta a fost demolată în urmă 
cu câteva zeci de ani, pentru a 
face loc unui service.

O colecție de partituri 
ale lui J»S»Bach a fost 
descoperită în Ucraina

O impresionantă colecție 
muzicală care i-a aparținut lui 
Carl Philipp Emanuel Bach, al 
doilea fiu al lui Johann Sebastian 
Bach, a fost descoperită la Kiev, 
în Ucraina, de către cercetătorii 
de la Universitatea Harvard și 
de la Academia de Științe din 
Ucraina, transmite AFP.

Colecția lui Carl Bach (1714 
- 1788) cuprinde în special 
compoziții ale tatălui său, 
semnate de mâna acestuia sau 
copii autorizate. Cea mai mare 
parte a acestor partituri nu a fost 
niciodată publicată și nici nu a 
fost pusă la dispoziția 
muzicienilor.

Colecția este alcătuită din

peste 5.000 de partituri, dintre 
care 500 sunt în raport direct 
cu familia Bach. Din aceeași 
colecție mai fac parte lucrări 
ale tatălui lui J.S.Bach și ale 
fraților lui. Pe lângă partituri, din 
colecție mai fac parte lucrări 
de artă, cărți și documente. în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, ea a fost pusă la 
adăpost în Silezia (Polonia). 
Multi cercetători s-au temut că 
a fost distrusă.

Comoara muzicală a fost 
descoperită în arhivele 
centrale ale Ucrainei, după 20 
de ani de căutări. Colecția va fi 
pusă la dispoziția muzicienilor, 
pentru studiu și interpretare.

STRESUL CREȘTE 
RISCUL DE APARIȚIE 

A BOLILOR
Stresul crește riscul de 

apariție a bolilor infecțioase, se 
arată într-un studiu publicat de 
Universitatea Ohio din Columbus, 
care demonstrează că tensiunea 
psihologică are efecte negative 
asupra sistemului imunitar.

Numeroase studii au arătat 
deja că stresul poate crește 
nivelul anumitor substanțe 
biochimice din organism, foarte 
importante în procesul 
răspunsului imunitar. Pînă în 
prezent însă, savanții nu 
demonstraseră că acest efect 
provoacă schimbări ce 
afectează sănătatea.

Acest nou studiu american 
^rată că stresul scade

răspunsul imunitar al 
organismului, acest proces 
determinând o creștere 
semnificativă a riscurilor de 
contactare a bolilor 
infecțioase, putând chiar 
diminua eficacitatea anumitor 
vaccinuri. Autorii studiului 
subliniază că este bine 
cunoscut faptul că 
schimbarea modului de viață 
poate mări rezistența 
organismului la bolile 
infecțioase. Printre regulile 
care trebuie respectate se 
numără un regim alimentar 
sănătos, sociabilitate crescută, 
practicarea unui sport și somn 
suficient.

La J. O. de la Sydney

FUMĂTORII VOR AVEA LA 
DISPOZIȚIE LOCURI 
SPECIAL AMENAJATE

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Sydney, din anul 
2000, au decis să pună la dispoziția fumătorilor locuri spe
cial amenajate, în aer liber, Interzicând fumatul în spațiile 
rezervate spectatorilor din Interiorul incintelor olimpice, 
informează AFP.

Această măsură se va aplica în tribunele stadioanelor, 
în baruri și restaurante, în satul olimpic, în apartamentele 
sponsorilor, precum și în automobilele oficiale.

Directorul adjunct al Comitetului de organizare a JO de 
la Sydney (SOCOG), Jlm Sloman, a precizat că elaborarea 
acestei reguli a durat aproximativ doi ani șl a fost creată 
prin programul medical al SOCOG.

Interdicția de a fuma, care se va aplica, de asemenea, 
și în cadrul centrelor de presă și de televiziune, va lua 
sfârșit după încheierea competiției.

Atentie la cremele 
de protecție solară

Folosirea cremelor solare 
permite prelungirea expunerii la 
soare, dar crește riscul apariției 
cancerului de piele, se arată într- 
un studiu publicat în revista 
Institutului Național de Cancer din 
SUA, informează AFP.

Cremele solare protejează foarte 
bine de arsuri, dar au efect negativ 
în ceea ce privește riscul de apariție 
a melanoamelor (alunițe), pentru că 
permit prelungirea expunerii la soare.

Specialiștii americani au ajuns la

această concluzie după ce au 
studiat două grupuri de tineri, în 
vacanță. 44 dintre ei au primit o 
cremă solară cu grad de protecție 
10, iar 42, una mult mai eficace, cu 
grad de protecție 30. Participant 
la experiment nu au știut ce fel de 
tip de protecție solară vor folosi. S- 
a constatat că cei care au folosit 
crema cu grad de protecție mai mic 
au petrecut în medie, la soare, 58,2 
ore, în timp ce restul au avut o 
medie de 72,6 ore.
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■cărți de astronomie din tară!» »
Biblioteca Teieki din Tîrgu Mureș adăpostește zeci de vo

lume de astronomie în original, opere ale marilor oameni de știință 
ai lumii, care tratează, printre celelalte fenomene astronomice, și 
fenomenul eclipselor, traîfcmite corespondentul MEDIAFAX.

Cel mai vechi volum existent în biblioteca mureșeană este o 
carte în latină, scrisă cu peste patru secole în urmă, în anul 
1597. Volumul “Epitome astronomiae qua brevi explicatione om
nia” - “Fenomene astronomice explicate pe scurt, pe înțelesul 
tuturor".

Majoritatea volumelor sunt cărți de astronomie colecționate 
de contele Teieki din Biblioteca Regală Franceză sau din cea 
benedictină.

Una dintre cele mai interesante cărți care tratează pe larg 
fenomenul eclipselor solare este cea a astronomului francez 
Jerome de Lalande, scrisă în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. în tomul doi al volumului “Astronomia", editat în anul 
1771, Lalande îi amintește pe primii autori care au consemnat 
eclipsele: Homer, Pindar, Pliniu, Denis de Halicamas sau Herodot. 
Astronomul francez afirmă că Denis de Halicarnas fusese cel 
care a remarcat că atât nașterea cât și moartea lui Romulus au 
coincis cu eclipsele totale de Soare. Despre Herodot, de 
Halicarnas scrie că el a fost cel care a pomenit de faptul că în al 
șaselea an al războiului dintre lidieni și medei “ziua s-a schimbat 
în noapte totală în timpul bătăliei" și că Thales din Milet prevăzuse 
această eclipsă.

“Astronomia” lui Lalande amintește faptul că cea mai veche 
eclipsă de Soare înregistrată de astronomii din antichitate a fost 
cea din 431 înainte de Hristos și că primele scrieri despre acest 
fenomen apar în Biblie, în “Isaia", capitolul 13. Lalande explică pe 
larg modul în care se produce efectiv fenomenul la o eclipsă, 
care sunt modificările structurale ale aștrilor, care sunt 

| -fenomenele care au legătură directă cu acestea. El spune că 

eclipsa totală de Soare are loc atunci când Luna se interpune 
între Pământ și Soare.

Astronomul francez arată și câteva metode de calculare a 
eclipselor, iar, potrivit calculelor sale, o eclipsă totală de Soare 
poate dura până la 7,5 minute, iar cea parțială poate ajunge până 
la două ore.

Rafturile Bibliotecii Teieki adăpostesc și lucrările altor 
astronomi celebri, printre aceștia numărându-se Humboldt, 
Laplace sau Flammarion, care au deschis calea cercetărilor 
astronomice.

Biblioteca Teieki a fost construită în anul 1802 de către contele 
Teieki Samuel, care a adunat, în timpul călătoriilor sale de studiu 
prin Elveția, Olanda, Franța și Austria, timp de aproape patruzeci 
de ani, peste 13.000 de volume ale unor oameni de litere și de 
știință renumiți. Contele Teieki a manifestat, încă de la vârsta de 
20 de ani, un interes viu pentru cultură și știință, iar primele 492 
de volume le-a cumpărat de la Basel (Elveția), urmând apoi alte 
câteva sute de volume din Olanda și Franța. După patru ani de 
studii în Europa, Teieki a revenit în România cu peste 1.500 de 

| volume și a început să adune scrierile lui Janos Pannonius, pe 

I ..........

Biblioteca Teieki din Tirgu
Mureș adăpostește

cea mai mare colecție de>
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care le-a editat în anul 1784, la Utrecht.
întemeietorul Bibliotecii, contele Teieki Samuel, s-a născut în 

| afful 1739 în localitatea Gornești (jud. Mureș) și s-a stins din
• viață în anul 1822, la Viena, trupul său fiind înmormântat la moșia
• sa din localitatea Dumbrăvioara (Mureș).
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Copiii care se nasc în acest 
sfârșit de mileniu în Europa 
Occidentală au o speranță de 
viață de 81 de ani pentru fete și 
74 de ani pentru băieți. Durata de 
viață a crescut sistematic în ultimii 
50 de ani, cu aproximativ zece ani 
pentru ambele sexe, informează 
Oficiul Statistic al Comunității 
Europene (EUROSTAT), într-un 
material remis agenției 
MEDIAFAX.

Pericolul mortalității precoce a 
scăzut, trecând de la 23 de 
decese la o mie de nașteri, în 
1970, la cinci decese la o mie de 
nașteri, în prezent.

Astăzi, 11 la sută dintre 
europeni nu au familie, față de 8 
la sută, în 1981. Suedezii sunt 
cei mai singuri dintre locuitorii 
bătrânului continent (24 la sută), 
pe când spaniolii și portughezii 
care au renunțat la căldura 
căminului familial sunt mult mai 
puțini (4 la sută). în ansamblul 
Uniunii Europene, procentul 
burlacilor va ajunge la 13 la sută 
în 2010, conform previziunilor 
EUROSTAT.

Deși cuplurile cu copii 
reprezintă încă tipul familial cel mai 
răspândit, 55 la sută dintre 
europeni, 19 la sută dintre familii 
nu au copii, iar în 7 la sută dintre 
cazuri avem de-a face cu familiile 
monoparentale. Britanicii se află 
pe locul întâi în topul celor care își 
cresc singuri copiii (10 la sută) în 
timp ce suedezii nu par a agrea 
această soluție. în Uniunea 
Europeană, 13 la sută dintre 
minori trăiesc alături de un singur

părinte, 6 la sută în Grecia, 7 la 
sută în Spania și 23 la sută în 
Marea Britanie.

Pe vestici nu prșa îi mai încântă 
căsătoria. Dacă în 1970 erau opt 
căsătorii la o mie de persoane, la 
sfârșitul anilor '90 numărul celor 
care decid să facă acest pas a 
scăzut la cinci. Din 1980, vârsta 
medie pentru căsătorie s-a fixat în 
intervalul 26-29 de ani pentru 
bărbați și 23-26 de ani pentru 
femei. Potrivit aceleiași statistici, o 
treime dintre căsniciile din Uniunea 
Europeană riscă să se încheie cu 
un divorț.

Când vine vorba de a trăi 
împreună fără acte, lucrurile se 
prezintă foarte diferit în funcție de 
generație. Numai 7 la sută din 
totalul persoanelor care locuiesc 
împreună nu sunt căsătorite. însă 
la categoria sub 30 de ani, acest 
procent se ridică la 28 la sută. în 
Danemarca, de exemplu, 72 la sută 
dintre cei sub 30 de ani, care trăiesc 
împreună, nu sunt căsătoriți. însă 
în țările mediteraneene, căsătoria 
este mult mai agreată, pentru fă 
numai 6-8 la sută dintre cei ce 
locuiesc sub același acoperiș nu 
au verighete pe deget.

Altădată pretext al multor 
tragedii familiale, copiii din flori nu 
mai sunt astăzi o rușine: numărul 
lor continuă să crească, trecându- 
se de la 6 la sută din ansamblul 
nașterilor din 1970, la 24 la sută 
astăzi. La acest capitol în statistici 
conduce Suedia, cu 54 la sută, la 
antipozi situându-se Grecia, cu 3 
la sută.

Raportul EUROSTAT este

foarte încurajator în ceea ce 
privește gradul de educare a 
tinerei generații. în 1997, numai 
47 la sută dintre cei între 50 și 59 
de ani terminaseră cel puțin liceul, 
față de 69 la sută dintre cei mai 
tineri cu 30 de ani. Grecia, Spania,

în Europa Occidentală durata 
medie a săptămânii de lucru este 
de 40 de ore pe săptămână, cu 
excepția Marii Britanii, unde orarul 
mediu este de 44 de ore pe 
săptămână. Iar în ansamblul 
Uniunii Europene, 9 la sută dintre 
persoane lucrează cel puțin 48 de

la sută) în Grecia, Irlanda, 
Portugalia și Marea Britanie și mai 
scăzută în Danemarca, Țările de 
Jos și Finlanda (între 9 și 11 la 
sută). Pe ansamblul Uniunii 
Europene 30 la sută dintre familii 
declară că nu își permit să plece în 
vacanță, o săptămână, în altă țară. 
Lucru valabil pentru jumătate din 
populația Greciei, Spaniei sau 
Portugaliei și chiar pentru Suedia. 
Germanii se situează la polul opus, 
numai 12 la sută dintre ei

sută dintre familiile de europeni^ 

au cel puțin o mașină, 19 la sută 
nici nu și-o doresc, iar 8 la sută 
nu au bani pentru așa ceva. Un 
sfert dintre danezi, greci și 
olandezi declară că nu au nevoie 
de automobil. Totuși 40.000 de 
persoane mor anual în accidente 
rutiere pe șoselele Uniunii 
Europene Vestea bună este că 
între 1989 și 1996 această cauză 
de mortalitate s-a redus cu 20 la 
sută. Cele mai mari progrese au

de 81 de ani - fetele 7/ de ani - băieții
Italia și Portugalia sunt încă cele 
mai modeste la acest capitol, dar 
se constată o ameliorare puternică 
în ultimele trei decenii, astfel încât 
proporția tinerilor care au terminat 
cel puțin liceul este dublă față de 
cea a vârstnicilor instruiți.

Rezultă că tinerii din vestul 
continentului încep să lucreze mai 
târziu. în ansamblul Uniunii 
Europene ei intră în “câmpul 
muncii" cel mai devreme la 23 de 
ani, 50 la sută dintre ei lucrând cel 
puțin 12 ore pe săptămână. în 
Danemarca, Germania, Austria și 
Marea Britanie ei sunt mai harnici 
și încep să muncească și la 19 ani, 
dar în Spania și Italia își 
prelungesc copilăria “financiară" și 
până la 25 de ani.

Liceenii din țările UE învață în 
medie 1,3 limbi străine, cei din Lu
xemburg aproape trei, finlandezii 
aproape 2,5, iar danezii și belgienii 
două. Engleza este limba străină 
cea mai populară, aproape toți 
elevii danezi, germani, spanioli, 
francezi, finlandezi și suedezi o 
învață.

ore pe săptămână. Aproximativ 18 
milioane de angajați muncesc și 
noaptea, în mod regulat sau 
ocazional, iar unu din patru 
lucrează și duminica. Chiar atunci 
când câștigurile femeilor sunt 
ajustate astfel încât să țină cont 
de caracteristicile diferite ale muncii 
femeii față de cea a bărbatului, 
salariile lor nu depășesc 90 la sută 
din cele ale bărbaților din toate 
statele membre ale uniunii.

Veniturile a 20 la sută dintre cei 
mai săraci locuitori ai țărilor din 
Uniunea Europeană ating 8 la sută 
din venitul total, în timp ce în cazul 
celor 20 la sută dintre cei mai 
bogați vestici cifra urcă la 40. 
Potrivit acestor procente, diferența 
între săraci și bogați este mai mică 
în Finlanda, Danemarca și mai 
mare în Portugalia. Datele cele mai 
recente indică faptul că 18 la sută 
din populația Uniunii Europene se 
află deasupra pragului sărăciei, cu 
venituri sub 60 la sută din venitul 
național mediu. Rata di sărăcie 
este relativ ridicată (între 21 și 24

nepermițându-și să-și facă vacanța 
în străinătate.

în medie 53 la sută dintre 
familiile de vestici trăiesc în case și 
nu în apartamente, dar lucrurile se 
prezintă diferențiat între Italia (32 
la sută au case) și Irlanda (94 la 
sută). Numărul mediu de camere 
de persoană este de 1,9 față de 
1,6 la începutul anilor '80. în ceea 
ce privește proprietatea asupra 
casei, procentul variază între 60 și 
80 la sută în Grecia, Spania și 
Irlanda. în Germania, Țările de os 
și Austria, majoritatea cetățenilor 
sunt chiriași.

Majoritatea cetățenilor statelor 
din UE dispun în prezent de toate 
instalațiile de primă necesitate, dar 
în Portugalia mulți nu au încă apă 
caldă și baie, duș sau chiar toaletă 
în interiorul casei. Cele mai multe 
nemulțumiri se înregistrează în 
legătură cu zgomotul, care 
reprezintă o problemă pentru 25 la 
sută dintre britanici și doar 9 la sută 
dintre irlandezi. în ansamblul UE, 
16 la sută dintre familii cred că 
locuințele sunt prea scumpe. 73 la

fost făcute în Finlanda (45 la 
sută), Suedia (41 la sută), 
Spania (38 la sută). Un fenomen 
invers, de creștere a numărului 
de accidente mortale, s-a 
constatat în Grecia (22 la sută) 
și Lu xemburg.

Un alt dușman al sănătății și 
chiar vieții este tutunul. Tendința 
generală în statele UE este de 
scădere a numărului de fumători, 
în prezent sub 30 la sută dintre 
europeni nu au putut sau nu au 
vrut să renunțe la țigară. Grecii 
sunt cei mai aprigi fumători (39 
la sută), alții, cum ar fi finlandezii 
(20 la sută) sau suedezii (22 la 
sută), sunt mai cumpătați. 
Bărbații (34 la sută) sunt mai 
vicioși decât femeile (25 la sută), 
această diferențiere fiind mai 
acută în Portugalia (37 la sută 
față de 13 la sută). Tinerii între 
15 și 34 de ani sunt mai tentați 
de țigări, 37 dintre ei fumează, 
decât cei care au depășit 
această vârstă, cu excepția 
suedezilor.



ANIVERSARI

toate 
laoMațte Informați totefan 224616 
(6695)

* Se vinde ta licitație publică la 
biroul Executor judecătoresc, in 
data de 18 august 1999. ora 10. 
un apartament cu 2 camere situat

• Cu ocazia zilei Sfintei Marii, 
copiii și nepoții urează “La multi ani" 
și sănătate, pentru Sorea Maria, 
din Ormindea. (6806)

• Cu ocazia Sfintei Marii, Ionel, 
Nicoleta și Loredana urează “La 
mulți ani”, sănătate, doamnei 
Bocan Maria, din Ormindea. (6806)

• La mulți ani! Noroc și fericire 
pentru Marian Avram din Ormindea, 
din partea părinților, bunicilor și 
fratelui. (6803)

• De la Nelu, Măriți, Felician, 
Mioara și Florinela, tot binele din 
lume pentru nepotul nostru drag 
MARIAN, cu ocazia majoratului. 
(6803)

• Astăzi, Cristina Florea din 
Mintia împlinește 5 anișori, iar 
părinții ei, 6 ani de la căsătorie. Toți 
cei care vă iubesc, vă urează 
viață lungă și cu sănătate. La mulți 
ani!

MATRIMONIALE

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

• Agenție matrimonială caută 
doamne și domnișoare, vârsta 
între 18-50 ani, pentru căsătorie în 
Austria, Italia, Slovenia. Telefon 
092/807917, între orele 12-18. 
(6692)

VANZĂRI
CUMPĂRĂRI ?

• Vând apartament4 camere 

cu multiple îmbunătățiri, două băi, 
două balcoane, garaj zidărie,

?cum și garaj de tablă. Orăștie, 
udlefon 247979. (8230)

• Vând teren 750 mp cu racor
duri apă, gaz, electricitate, cana-

în Deva, str. Kogălniceanu, bl. K4, 
ap. 23. Preț de strigare 50.000.000 
lei. (6694) ’

• Vând apartament două ca
mere, ultracentral. Telefon 221021. 
(6801)

• Vând garsonieră central, 
Simeria. Informații, telefon 262458 
sau la adresă, bl. 16, ap. 10. (6512)

• Vând cabană nemontată, 
proiect Franța; S = 58 mp. Telefon 
626376 după ora 19. (6512)

• Vând casă la Sântandrei nr. 
20. Relații telefon 233958. (6802)

• Vând casă, grădină, teren 8 
ari, Brad, Tărățel. Informații tel. 094/ 
254139 între 18-20. (3372)

• Vând casă cu grădină, anexe, 
încălzire centrală în Călan, Crișeni 
108. Introducîn țară mașină fără 
taxe vamale. Tel. 730609. (8187)

• Vând apartament două ca
mere Gojdu, str. Mărăști. Informații 
la tel. 624880. (6811)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, bdul Decebal, bl. 15/F/ 
31. Tel. 215321, marți-joi orele 13- 
19, duminică orele 9-12. (6789)

• Vând Dacia 1310, an 1989, 
avariat cu C.l. Telefon 260956. 
(6698)

• Vând tractor U 445 DT, 
reparație capitală. Certeju de Sus, 
nr. 50, Faur. (6804)

• Vând două tractoare 445, 
stare de funcționare și alte utilaje 
agricole și la comandă. Informații 
Bretea Strei, centru CLF. Tel. 094/ 
290150. (3128)

• Vând Dacia Nova, culoare 
roșie, an fabricație 1998 luna 
noiembrie, 920 km rulați, bări vopsite 
la culoare, Eleron Cielo, genți 
magneziu. Informații, tel. 094/ 
583191.(3130)

• S.C. Marmosim S.A. Simeria, 
Ferma Săulești vinde vițele, juninci, 
berbeci pentru montă. Cumpără 
tăurași între 150-200 kg. Relații 
telefon 262400. (6662)

• Vând masă vibratoare bolțari. 
Relații telefon 260641 după ora 17. 
(8492)

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

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

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

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu ideal pentru 
en gros, Hunedoara, centrul 
vechi (fost Ardealul), 200 mp. Tel. 
710028,094/913887.(8175)

I OFERTE DE j - 
SERVICII

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în con
strucții civile. Ofertă locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 094/ 
316346,094/360321 (OP)

• Calitate belgiană prin TER-
MOSANITARA: tub Henko, fitin- 
guri cromate, centrale termice, 
apometre Zenner, radiatoare 
Stelrad, Dunafer. Apelați cu 
încredere la noi. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12,tel.092/701072 
(8170) ______________________

• S.C. Biotop Anca S.R.L. Bucium 
-Oriea, nr. 10, județul Hunedoara, 
solicită autorizație de mediu. (3129)

• Magazinul Neckerman, situat 
în incinta Ulpiei, la etajul II; anunță 
mari reduceri de prețuri la articolele 
de sezon.

• Cu durere în suflete soția și 
fiicele anunță că în 16 august 
1999 se împlinește un an de când 
a plecat de lângă noi pentru 
totdeauna

COJOCARU DUMITRU 
(MITICĂ)

Te vom păstra în suflete 
pentru totdeauna. (6699)

• Mâine, se împlinește un an 
de la dispariția bunului meu 
prieten

DUMITRU COJOCARU 
(MITICĂ)

Vaier. (6675)

• Reamintim celor care l-au 
cunoscut că se împlinește un an 
de la despărțirea de bunul prieten

DUMITRU COJOCARU 
(MITICĂ)

Un grup de prieteni. (6675)

• Soția Doina, copiii Mirela, 
Florin și Gabriel, frații, nora, socrii, 
cuscrii și cumnații deplâng, la 
șase săptămâni de la deces, 
dispariția prematură a celui care 
a fost

ROȘU FLOREA
PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Simoc Norica. Se declară 
nul. (6513)

• Pierdut cod fiscal al S. C. 
Firczac & Ciubotaru S.N.C. Deva 
nr. 6821838. Se declară nul. (6809)

II comemorăm la Biserica din 
Deva, Micro 15, în 15 august, ora 
12,30, rostind cu milostenie 
“Dumnezeu să-l odihnească".

Ef3 DECESE
I

I

• Amintim celor care l-au 
cunoscut că în 15 august se 
împlinesc 3 ani de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost un 
bun fiu, frate, tată

lizare, zonă centrală și ladă 
frigorifică 5 sertare. Tel. 215174 și 
233702. (6808)__________________

• Vând teren intravilan (1700 
mp) și bicicletă “Pegas" bărbă
tească, nouă. Prețuri negociabile. 
Tel. 216590, după ora 20.(8966)

• Vând casă tip vilă, garaj, 
grădină 2500 mp sau schimb cu 
garsonieră. Informații Peștișu Mare, 
nr. 310. (6668)

• Vând urgent apartament 
decomandat, ultracentral. Telefon 
213211.(6511)

• Casă de vânzare în Zam, 
lângă gară, sau schimb cu aparta- 
ment2 camere Deva, plus diferență, 
exclus Micro 15 și Dacia. Telefon 
631227.(8236)

• Vând casă cu anexe și 0,50 
ha grădină în Rieni, județul Bihor. 
Informații; telefon 056/225581. 
(6696)

• Vând garsonieră - apartament 
2 camere, zonă centrală, parter, 
bun pentru privatizare. Tel. 213932, 
094/190397.(6516)

• Asociația V.A.A.D. vinde
parchet de fag, preț între 60.000- 
120.000 lei/mp. Telefon 711398. 
(8173)_________________________

• Vând mobilă bucătărie 6 
corpuri, masă plus 4 scaune, 
bibliotecă cu vitrină și 3 uși. Telefon 
234431.(6680)

• S.C. Pomicola S.R.L. Boz,
județul Alba, oferă mere de vară 
începând cu data de 16 august 
1999. Prețurile sunt negociabile, 
la sediul fermei. (6697)__________

• Vând dispersit Faust Iwolor, 
acoperire garantată. Telefon 
216012.(6805)

• Vând motoretă Hoinar, sat
Sârbi, comuna Ilia. Tel. 092/752733. 
(6810)__________________________

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

• Vând căței AMSTAFF 
(PITBULL) cu pedigree, depa
razitați și vaccinați, vârsta 2 luni, 
100 DM, telefon 620831.

MARCU FLORIN
Mama luliana și surorile.

• Sora Neta, cumnatul Stelian, 
copiii Irina și lonuț cu soții si copiii 
lor anunță cu durere încetarea 
din viață, după o lungă suferință, 
a sorei, cumnatei și mătușii lor

Prof. Dr. Ing. MARIA 
IUSTINA RADULESCU

născută ALMĂȘAN. înmormân

tarea va avea loc la Cimitirul Mă
năstirii Cemica. Dumnezeu s-o ierte 
și s-o odihnească în pace. (6451)

Tragerea Super 
Loto 

“5/40” din 12.08.1999

12 I

Tragerea “Expres” 
din 12.08.1999

31-37-9-49-23-51 WEEK"
SC MACON SA 

Deva

SC PRBMAGRAN SRL
Cu sediul în Simeria, str. Biscaria nr. 1

ANGAJEAZĂ MAISTRU sau echivalent 
pentru supravegherea lucrărilor de prelucrare a 
marmurii. Vârsta minimă 30 de ani. Interviul în 
data de 18 august a.c., ora 15, la sediul 
societății.

Scoate la LICITAȚIE pentru vânzare auto
turism Dacia Pikup 1304, cu următoarele 
caracteristici: - an fabricație 1991, culoare 
roșie.

Preț de pornire: 10.000.000 lei.
Data licitației: 16.08.19°9.
Taxa de înscriere: 50.000 lei - care se va achita 

la casieria unității.
Informații suplimentare la telefoane: 054/ 

212333; 213930, interior 144 sau 190.

SC “AGROPALOMA” SA SIMERIA
organizează

“CONCURS DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII” 
în conformitate cu Normele Metodologice privind înche

ierea contractelor de administrare prin HG 364 /1999 și 
publicate în Monitorul Oficial nr. 213/ 14.05.1999, partea I, se 
solicită oferte de participare la concursul de selecție a 
administratorului societății.

CRITERII DE SELECȚIE: 1. Aptitudini legate de procesul 
decizional, cunoștințe în domeniul relațiilor economice 
internaționale (testul se susține la Universitatea abilitată); 2. 
Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul 
administrării și/ sau experiență de conducere într-o societate 
comercială sau regie autonomă; 3. Elaborarea unor propuneri 
de: restructurare, relansare economică, ocupare și formare a 
forței de muncă, precum și de privatizare a societății comer
ciale “AGROPALOMA” SA, având la bază indicatorii de 
referință, obiectivele și criteriile de performanță; 4. Pregă
tirea de specialitate și experiența acumulată în activitatea de 
conducere; 5. Elaborarea unor propuneri de strategii de 
dezvoltare a societății comerciale. Candidați! vor depune la 
sediul societății din Simeria, str. 1 Decembrie, nr. 2, jud. 
Hunedoara, până la data de 20.09.1999 în plic sigilat: - 
documente care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 
obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la art. 9 art. 13 
lit. a), b) și d) sau, după caz, la art. 10; - ofertă cuprinzând 
propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și «e) din Normele 
Metodologice.

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Meto
dologice vor fi puse la dispoziția candidaților pentru con
sultare, la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8- 
12, în baza unui acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 22.09.1999, ora 11,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la tel. 054/ 262035.
Comisia de selecție

^GENERALA
MB Generala Asigurări S.A.

Agenția Generala 
Asigurări Deva

selectează personal cu vârstă cuprinsă, 
între 24 - 44 ani pentru Brad, Hațeg, 
Orăștie, Deva, Hunedoara, Petroșani.
Rog trimiteți CV însoțit de o fotografie recentă 

la sediul Agenției până la 23 august 1999: B-dul 
Decebal, bl 8, parter.

Informații la telefoanele: 054 - 214>521, 
213256.
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★ toate tipurile de caiete și rechizite școlare 
* Jucării

* cadouri artizanale din sticlă și porțelan
★ cosmetice "Cllven" * Italia, aparate de ras

șl brichete BIC

i Depozit, en-gros: Deva, b-dul Decebal, bl. 111 
] X» Tel. 214947

i 
i 
i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i
i 
i
i 
«
i 
I
i 
i 
i

K Prețul nostru te face» 
să vorbești!

BOSCH 608 _

69S ui n. _ J

(Preț vechi 129****)
Până la 31.08 oferta CONNEX:

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

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

• te conectezi*** și primești pe loc un 
tricou MYX.

Q CONNEX
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 stocului disponibil sl numai cu conectară la CONNEX. 
“ I. a4l-a luni sl numai pentru serviciile vocale.

Firi telefon Bosch 808.
~~ Firi TVA. 



Cuvântul liber
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“Hațegana”, festivalul ora
șului Hațeg, ajuns anul acesta 
la ediția a doua, a fost orga
nizat cu contribuția Primăriei, 
Consiliului Local și Casei de 
Cultură Hațeg. Cela.3 zile ale 
festivalului au oferit manifes
tări diverse numeroșilor hațe- 
gani prezenți la ele. “Hațegana" 
s-a deschis cu un spectacol 
folcloric al ansamblului “Bu
cura”, împreună cu soliștii 
Drăgan Muntean, Mariana An- 
ghel, Mariana Deac și Viorica 
Brândușan. Simpozionul 
“Eclipse cosmice... și eclipse 
biologice", organizat de Uni

Farmacii de serviciu 
i La finele acestei săptă- 
i mâni, în Deva va funcționa 
! farmacia “Belladona”, situată 

I pe bulevardul luliu Maniu (fosta 
| Libertății), zona Pieței.
! “Goldenfarm” va fi des- 
1 chisă în Hunedoara în zilele de 
| 14 și 15 august. Farmacia este 

i amplasată în zona gării, pe bu- 
! levardul Republicii 18/2, telefon 

I 717069. (E.S.)

I Turneul de handbal
I feminin la Deva

Sâmbătă și duminică, la
■ Sala Sporturilor din Deva con-
■ tinuă Turneul internațional de 
I handbal feminin. Sâmbătă, între 
| orele 9 - 19,50, duminică între 
. orele 8-12,30, spectatorii pot 
I urmări interesante partide 
| dintre echipe bine apreciate
■ din tara noastră și Ungaria.

l(2_SL -

ana
versitatea București și coor
donat de prof. Dan Grigore, a 
constituit punctul de greutate 
al celei de-a doua zile. Foarte 
interesantă a fost și expoziția 
de pictură, expozanți Gheor- 
ghe Gulie, Sorin Socaciu și 
Drăgălin Vasiloni, și sculptură 
în lemn (Sîmu Grecu). Parada 
portului popular și spectacolul 
formațiilor participante la 
Festivalul “Sarmizegetusa 
’99", urmate de focul de arti
ficii, care a entuziasmat spec
tatorii, au încheiat manifes
tarea de anul acesta a ora
șului Hațeg. (V.R.)

----------------------------------------------------j

Fotbal, Divizia D | 
întrucât divizionarele B și C | 

își dispută meciurile lor de . 
sâmbătă în deplasare, iubitorii I 
fotbalului din Călan, Simeria, | 
Hunedoara, Orăștie, Crișcior, ■ 
Ilia își pot urmări favoriții, dumi- ' 
nică, de la ora 11,00, în me- | 

ciurile de campionat ale Diviziei I 
D, din etapa a ll-a. (S.C.) '

“Serbările tineretului
- Costești ’99" I 

în 14-15 august se des- ’ 
fășoară “Serbările tineretului - | 

Costești ’99". Manifestările de- l 
butează sâmbătă seara cu ! 

discoteca tineretului. Duminică, I 
după evocarea istorică, spec- | 
tatorii au privilegiul să urmă- ■ 
rească spectacolul formațiilor • 
folclorice din Austria, Cehia, | 

Chile, Iugoslavia, R. Moldova, i 
Rusia și România, participante ! 
la ediția a V-a a Festivalului I 

“Sarmizegetusa". (V.R.) j
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“Așa oameni să 
tot ai!”

Școala generală “Sf. Var
vara" din Aninoasa este pre
gătită de pe acum pentru a-și 
primi elevii în noul an de în
vățământ. De multă vreme 
nu s-a mai întâmplat ca la 
jumătatea lunii august inte
rioarele școlii să fie ^țanjate 
pentru deschiderea noului 
an. “Am fost mai vrednici ca 
oricând - spun localnicii, iar 
această hărnicie o datorăm 
noii conduceri a SC Citadin 
SA Aninoasa."

Lucrările au început la 
școala din Iscroni. Repara
rea acoperișului, curățarea 
și repararea sobelor, zugră- 
vitul și vopsitul s-au făcut în 
23 de zile. Apoi au fost pre
gătite localurile creșei și gră
dinițelor din Aninoasa.

La Școala “Sf. Varvara" 
lucrările au fost încredințate 
echipei conduse de Petru 
Birton, meseriaș recunoscut 
în oraș pentru probitatea sa 
profesională și civică. Și aici 
a început lucrul cu repara
rea și curățarea sobelor. “A 
fost mai greu până am ras 
pereții și soclurile vopsite în 
ulei care nu puteau rămâne 
așa, fiind mult deteriorate - 
recunoaște dl Birton. Apoi 

am trecut la zugrăvirea cla
selor și a holurilor cu spriji
nul lui Petru Cojocaru și Be- 
none Vereș. Vopsitul soclu
rilor, ușilor și giurgiuvelelor I- 
au făcut patru femei la fel de

harnice. Acum suntem la finisaj și e bine că 
am avut la timp materialul necesar și oa
meni buni la lucru!"

în urma echipei dlui Peter Birton, în

grijitoarele Adela Precup și Florica Haring 
au dat zor cu curățatul tuturor încăperilor 
(la pardosea, Adela a primit ajutorul tatălui 
ei, Gheorghe Precup).

“Așa oameni să tot ai", spun cadrele didac
tice, părinții, bucuroși pentru strădania cu care 
lucrătorii de la “Citadin" au pregătit și primenit - 
mai bine și mai repede ca oricând - spațiile 
școlare în care vor păși curând copiii lor.

în fotografie: aspectul de azi al holului

Lucia LiCiU
central.

Minore abandonate
în urma sesizării primite de la locatarii 

blocului 21 din Deva, str. Minerului, lu
crătorii Biroului Poliției Criminale, îm
preună cu lucrătorii Direcției Județene 
pentru Protecția Dreptului Copilului, au 
constatat abandonul minorelor Hăulică 
Alexandra Maria, de 15 ani, și Hăulică 
Minodora Maria, de 17 ani, de către 
mama lor Hăulică Mariana Ecaterina din 
Hunedoara. Susnumita este cercetată în 
stare de libertate pentru comiterea infrac
țiunii d& abandon de familie, iar minorele 
au fost încredințate unei instituții de ocro
tire a minorilor.

Alcoolul l-a costat 
600.000 de lei

Cu ocazia activităților desfășurate în 
teren de către lucrătorii Biroului Poliției 
Rutiere, a fost depistat Precupaș Liviu 
Samson, de 33 de ani, din Deva, inginer 
la SC Natura Prod SRL Deva, în timp ce 
conducea autoturismul aflându-se sub 
influența băuturilor alcoolice. Susnumitul 
a fost sancționat cu suma de 600.000 de 
lei și i s-a reținut permisul de conducere 
în vederea suspendării.

Băut și fără permis
Lucrătorii Biroului Poliției Rutiere l-au 

depistat pe Băieș Ion de 33 ani din Deva, 
fără ocupație, în timp ce conducea auto
turismul aflându-se în stare de ebrietate și 
fără a poseda permis de conducere. Sus

numitul este cercetat în stare de libertate.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Poliției municipiului De va

Succese românești în 
preliminariile Cupei UEFA 
FC Nlondercange - Dinamo 2-6

în manșa I din tunul preliminar 
al Cupei UEFA, Dinamo București 
a întâlnit în deplasare pe FC Mon- 
dercange (Luxemburg), căruia i-a 
administrat o înfrângere severă 6- 
2. Elevii lui Dinu au luat în serios 
partida considerată ca una ușoa
ră și au învins detașat prin golurile 
marcate de lonuț Lupescu din 
penalty (min. 20), Florentin Petre 
(25), Mihalcea (49), Adrian Mutu 
(53 și 77) și Marius Nicolae (79).

Dinamo a dominat net pe în
tregul parcurs al partidei, la toate 
capitolele, lăsând o frumoasă 
impresie prin jocul dinamic, 
dezinvolt, în continuă mișcare, prin 
superioritatea tehnică și tactică 
etalată și îndeosebi prin apetitul 
ofensiv. Cel mai bun jucător de pe 
Jeren a fost Adrian Mutu.

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR "f MUNCA VACANTE, LA DATA DE 12.08.1999
a ’

administrator 1
agent comercial 18
agent de asigurare 15
agent imobiiar

(broker mobfcar) 10
agent reclamă publicitară 10 
arhitect 2
asistent medical generalist 2 
barman 10
brutar 10
bucătar 9
cofetar 1
confecționer - asamblor

articole din textile 102
contabil șe4 1
eroilor 25
aisător piese din piele

ș» înlocuitori 4
dispecer 2
distribuitor presă 10

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare ți Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva. 
Clubul Șomerilor Deva, precum și do la umtățilo iocafo din Hunedoara. Călan. Orățlie, Brad, 
Simena. Hațeg. Petroșani. Lupem. Petnla. Vulcan, lăa. In z»efo de fum. marți. miercuri, joi. Intre 
ureki 8 00 -12.30

Returul, la 26 august, la 
București.

Steaua ■ Levadia Maardu 3-0
Meciul s-a desfășurat pe sta

dionul din Ghencea, în fața unui 
public restrâns. Noroc că supor
terii steliști au revenit la senti
mente mai bune față de condu
cerea clubului militar și echipă, 
galeria încurajând necontenit fa
voriții săi, care s-au opintit din greu 
să-și asigure un scor liniștitor 
pentru partida din retur. Din pă
cate, Steaua nu numai că nu a 
putut recupera accidentatii (Roșu, 
Linear, Miu), dar a mai pierdut doi 
jucători de bază - Belodedici și 
Dănciulescu în meciul de joi, ei 
părăsind terenul accidentați.

Steaua a dominat copios, 
dar fără orizont, iar când și-a 
creat ocazii de a marca, le-a 
ratat cu mare ușurință. Primul 
gol a fost marcat de Sabin llie în 
min. .40. Golurile doi și trei au 
venit mai târziu, în finalul 
partidei (Ciocoiu min. 79 după 3

dulgher pentru construct» 5 
electrician de întreținere 

șl reparații 1
electromecanic reparator 

obiecte de uz casnic 3
electronist 2
fierar beton ist 3
frigotehnlst 3
inginer construct» c»vle, 

industriale și agricole 3
inginer hidroenergetică 1
inginer mecanic. 2
inginer săvic 1
inginer textile, pielărie 6
instalator apă, canal 2
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 8
maistru în Industria 

lextiă-pieJărie 4
mocanic auto 2 

ratări uriașe) și (Sabin llie 89)7 
Un avantaj pe care Steaua îl 
poate valorifica în meciul retur 
din 26 august, în Estonia, unde 
gazdele vor opune cu totul altă 
rezistență.

Lotul reprezentativei 
noastre pentru meciul 

amical cu Cipru
La 18 august reprezentati

vele noastre de fotbal A și ti
neret susțin două meciuri ami
cale de pregătire a tricolorilor 
pentru meciurile din prelimi
nariile EURO 2000. Antrenorul 
Pițurcă a convocat pentru 
acest meci pe Stelea, Lobonț, D. 
Petrescu, Stoican, Gică 
Po_pescu, Cibotariu, Filipescu, 
Nanu, Chivu, FI. Petre, Lupescu, 
Daniel Munteanu, Sabău, Hagi, 
Gâlcă, Ganea, Vlădoiu, Adrian 
llie. La tineret, din străinătate au 
fost convocați Tararache, Alin 
Stoica și Cătălin Munteanu.

modelor 2
muncilor necalificat 2
ospătar (chelner) 28
patiser 1
psiholog 1
referent de

specialitate ecolog 1
șofer autocamion 5
tâmplar universal 3
tinichigiu carosmr 3
țesător 1
țesător • restaurator

manual de covoare 25
vânzător 36
vânzător de Ziare 3
zidar rosar-lencuttor 14
zugrav, vopsitor 1

tot ioc de muncă vacante 405

împreună cu 1LWIO 
DEVA pe FM.

Vino și tu pe 14 august 1999, 
la ora 19, la spectacolul din 
fața Casei de Cultură, când 

Radio Deva sărbătorește 5 ani 
pe 89,3 FM.

B----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

< Super show cu echipa de la RADIO

RÂZI!
CÂNTĂ!

DEVA și invitații lor: AS 
20, Cătălina Toma, Don 
Baxter, Royala Mare și 
multi alții.t r

Concurs de Miss + 
Mister DJ
* KARAOKE și premii 
de peste 1 milion (lei) 
5 ani

DANSEAZĂ!


