
“Problemele care stau pe 
agenda de lucru a unei primării nu 
sunt dintre cele mai lejere. Potrivit 
unei discuții pe care am avut-o re
cent cu dl Silviu Herban, primarul 
comunei Teliuc, cel mai fierbinte 
lucru la ordinea zilei rămâne 
împărțirea pădurii. “Suntem în plină 
campanie de strângere a cererilor 
pentru împărțirea pădurii la Legea 
169/97 - ne-a precizat domnia sa. 
Problema cea mai dificilă atât 
pentru Consiliul local cât și pentru 
cetățeni rămâne obținerea
extraselor CF care să dovedească 
^țreptul de proprietate. în acest sens

“IACUL CINCIȘ” - UN CONFLICT DE INTERESE
am solicitat cetățenilor până la data 
de 3 aprilie să-și aducă actele 
doveditoare, în prezent fiind 
înregistrate 142 de solicitări. Dacă 
pentru păduri nu se ridică 
probleme, în schimb pentru terenul 
agricol avem un minus de 370 de 
hectare. Acest deficit se datorează 
exproprierilor făcute de Sucursala 
Minieră Hunedoara, respectiv 
pentru lacul de acumulare." 
Aducând în prim planul discuției 

divergențele care vizează pământul, 
primarul comunei a spus: “E vorba 
de două suprafețe de terenuri - cea 
din jurul satului de circa 60 de hecta
re, teren proprietate de stat aflat în 
administrarea primăriei pentru care 
încercăm o formă legală de 
reconstituire a dreptului de 
proprietate și cea din jurul lacului - 
34 de hectare - care s-a revendicat 
de către cetățeni. Problema dificilă 
o reprezintă însă cele 7-8 hectare 

ce sunt ocupate de către căsuțele 
de vacanță ale S.M. Hunedoara, 
ICSH și Siderurgica SA.”

Întrebat cum vede 
soluționarea conflictului de 
interese, primul gospodar al 
comunei este de părere că “cea 
mai bună soluție ar fi ca 
pământul pe care sunt construite 
aceste vile să rămână în 
domeniul public. Litigiile privind 

pământul din jurul lacului sunt date 
și de valoarea mare al acestuia, 
un metru pătrat oscilând între 
7.000 - 50.000 de lei.”

Autoritățile locale sunt în 
căutarea unor soluții care să 
rezolve tensiunile dintre 
deținătorii de drept ai terenurilor 
și actualii “proprietari’'.

Majoritatea dintre cei 

păgubiți prin deposedare: 
terenurilor de-a lungul timpulu 
sunt hotărâți să-și apert 
punctele de vedere întrucâ 
terenul din jurul lacului : 
devenit o afacere rentabilă dir 
care se pot câștiga ban 
frumoși. Și acest lucru îr 
vremuri când pentru fiecar: 
proprietar un leu în plus est: 
bine venit, gândindu-ne I: 
starea de disperare în care ai 
ajuns mulți dintre săteni 
comunei.

Corne! POENAR
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RESTRUCTURAREA ÎN VALEA
JIULUI ■ CU TOATE CONSECINȚELE 

SALE - CONTINUĂ
Masiva restructurare a 

sectorului minier - cu 
disponibilizarea unui mare 
număr de salariați - a generat 
o stare de fapt care pune azi, 
la numai o jumătate de an de 
la încheierea primei etape a 
acțiunii, multe semne de 
întrebare.

^OlscuțieWci» Pomplllu Prip, președintele^

Despre efectele restruc
turării mineritululîn Valea 
Jiului, unde peste 17.000 de 
angajați în domeniu au ajuns 
milionari cu termen redus, 
alimentându-se acum de pe 
fundul sacului, am avut o 
discuție cu dl avocat Pompiliu 
Prip, președinte al organizației 
PNȚCD și al CDR Petroșani.

- Cum comentați, die 
Prip, starea mineritului din 
Valea Jiului și situația 
persoanelor disponibilizate?

- Măsura restructurării 
sectoarelor economice 
nerentabile, care consumă 
apreciabile resurse financiare,

0 Farmacii de ser
viciu

în municipiul Deva, la sfârșitul 
acestei săptămâni, va fi de 
serviciu farmacia “Humanitas”, 
situată în strada 22 Decembrie, 
bloc 7, telefon 211949.

Cei din Hunedoara se vor 
putea adresa unității farmace
utice “Artmedica” din OM, bu
levardul 1848, nr. 7, telefon 

^712149. (E.S.)_________________  

fără eficiență, face parte din 
programul coaliției aflate la 
putere, a Guvernului condus 
de dl Victor Ciorbea. Trebuie 
să recunoaștem că în 
perioada de când PNȚCD, în 
alianță cu alte formațiuni 
politice, se află la 
conducerea destinelor țării, 

așteptările noastre nu s-au 
împlinit în totalitate. Iar dacă 
ne referim la Valea Jiului, 
este clar că au existat 
necorelări, disfuncționalități 
în realizarea măsurilor și 
deciziilor adoptate la nivel 
prezidențial și guverna
mental. Privind obiectiv, 
trebuie spus că restruc
turarea mineritului era 
necesară și are o serie de 
efecte pozitive: diminuarea 
considerabilă a subvențiilor

Convorbire consemnată de 
________ Dumitru GHEONEA 

(Continuare fn pag. 3)

0 începe returul la 
fotbal

Sâmbătă și duminică începe 
returul Campionatelor de fotbal 
divizionar A, B, C și D. La Hune
doara un meci de atracție: 
CORVINUL - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA! Conducerea clubului

'După ce a distrus sectorul economic de i 

CANCERUL INEFICIENTEI 
ROADE ACUM PROFITUL 
FIRMELOR PARTICULARE

Leagăn al sărăcirii 
naționale, izvor nefast al 
haosului financiar și al 
ineficiențel economice, 
sectorul marii industrii de stat 
a devenit un fief al sinecurii 
apărat cu dârzenie din interior. 
Intimidat de bâtele proletare 
ale sindicaliștilor sau, după 
caz, corupt de intervențiile 
sponsorizatoare ale unor 
elemente, nemeritat privi
legiate, din tagma “mene- 
gerimii”, politicul a recurs per
manent la nebărbătescul gest 
al șovăielii în detrimentul 
acțiunii ferme și rapide de 
extirpare, cu sînge rece, a 
zonelor economice neren
tabile. A devenit limpede 
faptul că nici un partid din 
România și nici un politician 
plătit nu au vocația 
“martirajului” politic în 
susținerea totală a reformei. 
S-a preferat și se preferă o 
politică economică defensivă, 
incoerentă și de multe ori

anunță că prețul unui bilet de intrare 
este 3500 lei, inclusiv programul. 
Angajații S.C. Siderurgica S.A. pot 
intra pe stadion pe baza legitimației 
de uzină. Tot sâmbătă de la ora 11, 
la Certej, Minerul - Aluminiu Slatina, 
în Divizia D, meciurile se desfășoară 
duminică, de la ora 11. (S.C.).

..........................

puerilă, ce apare în ochii 
cetățeanului de rând ca o 
partidă de scrabble jucată 
de analfabeți. Că ajungi să 
te și mirj de ce mai vrea 
politicianul român puterea.

Să fie numai vocația 
peșcheșurilor autoservite 
în parlament sau servite 
aiurea o dată cu flatanta și 
nătânga stimă a lui “ să 
trăiți!"?

Că nu vrea, n-are curaj 
sau este lovită de inca
pacitatea inițierii și 
administrării unor procese 
reformatoare, cert este că 
jocul pasiv și tâmp al clasei 
politice în arena economică 
a schimbării însumează o 
perioadă de timp deja prea 
mare pentru a nu malforma 
de manieră alarmantă 
funcțiile vitale ale economiei 
românești. Cu datorii de 
peste 16 mii de miliarde de

Adrian SĂLĂGEAN 
_______ (Continuare în pag. 3) j

0 Cupa Remin Devâ\ 
la handbal feminin 

între 27 februarie -1 martie la 
Sala sporturilor din Deva se 
desfășoară cea de-a 10-a ediție a 
Cupei Remin Deva la handbal femi
nin. Sâmbătă, ora 16, Autonova 
Satu Mare - Universitatea FZ Arad; 
de la ora 17,30, Remin Deva - 
Videocolor Timișoara. Duminică, 
ora 9,00, Videocolor - Autonova 
S.M.; ora 10,30, Remin Deva - Univ. 
FZ Arad. (S.C.)._______________/

Un șnur de mătase, - în 
care se împletesc roșul, ca 
expresie a optimismului și 
vitalității, și albul candorii 
și purității - va împodobi de 
duminică piepturile doam
nelor, domnișoarelor și 
copiilor. Știm că mărțișoa- 
rele primite înseamnă 
dragostea celor care ni le 
dăruiesc, pentru noi.

Probabil puțini cunosc 
însă legenda mărțișorului. 
Se spune că o fată de boier a 
fugit cu un haiduc, ei au fost 
ajunși de slugile familiei 
fetei și uciși in tr-o poiană cu 
ghiocei. Roșul sângelui celor 
doi tineri, care n-au avut 
altă vină decât aceea că se 
iubeau, și albul ghioceilor 
stropiți prin jertfa lor se

Așteptat cu nerăbdare, 
Ca un musafir dorit, 
Martie, purtând ștafeta 
Primăverii, a sosit!

Și e semn de viață nouă 
Și aduce tuturor,
De la mic până la mare, 
Câte-un gingaș

“Mărțișor”.

9 
regăsesc, după legendă, în 
șnurul pe care-1 dâruim 
sau îl primim de 1 Martie.

Unii poate își mai 
amintesc și de semni
ficațiile pe care le dă 
mărțișorului poporul 
nostru, singurul care 
marchează prima zi a 
primăverii prin acest 
simbol. El era legat la 
mânuțele copiilor, era pus 
în coarnele boilor ori în 
ramurile pomilor, ca să-i 
protejeze. Azi și-a pierdut 
aceste conotații, mai ales la 
oraș. Mărțișorul este doar 
un prilej să fim atenți cu cei 
din jur, să ne exprimăm și 
în acest mod sentimentele 
fată de ei. (V.R.)
\\

Sub o formă osebită 
De clasicul ritual, 
Vă ofer azi “Mărțișorul' 
Printr-un vers original.

îndeplinindu-și solia, 
Fără nici un echivoc, 
Aș dori să vă aducă 
Fericire și noroc!

loan SĂSĂRAN

Cum poli cumpăra foarte ieftin un aragaz? Pag. 3

S.C. “DECEBAL” S.A.
DEVA

VINDE PREPARATE Șl CONSERVE DIN CARNE 
FĂJM ADAOS COMERCIAL

prin magazinele sale din Deva, Hunedoara, 
Brad, Hațeg și Călan. 

Mu ezitați să cumpărați acum 
mai ieftin și mai bun!

înscrierile la medicul de 
familie - prima etapă a imple
mentării Legii privind asigurările 
sociale de sănătate - se află 
oarecum într-un fel de impas 
întrucât cetățenii ezită încă în 
alegerea celui ce îi va ajuta să-și 
păstreze sau să-și recapete 
sănătatea. Afirmăm acest lucru 
întrucât, până în prezent, la 
Teliuc s-a înscris pe listele proprii 
ale medicilor numai circa un sfert 
din populația localității. Pe a- 
ceastă temă am abordat doi oa
meni. Primul mi-a răspuns:

- Da, m-am înscris la 
doamna Brănescu, de la circa 
medicală a comunei.

Al doilea:
- încă nu m-am înscris, că,

uite, în sănătate este grevă și nu 
știu cum vor evolua lucrurile.

La Teliuc este - în ce pri
vește asigurarea asistenței me
dicale și aplicarea Legii asigu-

MIBISUk
FâMIklE

rărilor sociale de sănătate - o 
situație mai aparte în sensul că 
oferta este mare, iar cererea 
încă mică. în localitate sunt șa
se medici generaliști - doi la 
dispensarul exploatării miniere, 
doi la circumscripția sanitară a 
comunei și doi particulari, la

care se adaugă un pediatru, 
iar localitatea are numai în jur 
de 3000 locuitori. Acest fapt 
creează o oarecare concu
rență între doctori în ce pri
vește atragerea pacienților. 
Situația aceasta își are partea 
ei bună, în sensul că oamenii 
au de unde alege la ce doctor 
să se înscrie. Pe de altă parte 
însă, duce la o oarecare ezi
tare. Dna dr. Brănescu, de la 
circumscripția sanitară a co
munei, ne spunea:

- Lucrez de 9 ani în Teliuc 
așa că oamenii mă cunosc

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 3)
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TVRl
7.00 Bună dimineața... de la 

1 Timișoara șl de la București 9.55 
(Viața ca în viață (s, ep. 16) 
10.40Portretul Iul Dorian Gray 
(dramă SUA '45) 12.35 Mork șl 
Mindy (s) 13.00 Ecranul
(mag.cinema) 13.30 Mapamond 
(mag.) 14.10 Video-magazln 
16.00 Scena politică 16.30 A

■ doua alfabetizare 17.00 Povestiri 
paranormale 18.00 Povestirile 
lui Donald Rățoiul (d.a) 18.30

■ Avanpremieră la Gala Premiilor 
UNITER, ediția a Vl-a 19.00 
Teleenciclopedia 20.00 Jurnal, 
meteo 20.45 Efecte secundare
21.30 Gala laureaților celei de-a 
48-a ediții a Festivalului 
cântecului italian Sanremo 1998

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Sporturi 

extreme 8.55 Arată-mi orașul tău 
(rep.): Bangkok. Lisabona 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Pas cu 
pas 10.35 Cinematograful vremii 
noastre: Jean Renoir (do) 11.30 
TVR. Timișoara 13.30 Actua
litatea culturală 14.00 Căderea 
vulturilor (s, ep. 4) 15.10 Tradiții
15.35 Degețica (d.a) 16.00 

sMIcaela (s,ep. 142) 16.50Cristal

5 I

DUMINICĂ
1 MARTIE

TVR
1 7.00 Bună dimineața de 

la...București 8.30 Lumină din 
lumină (em. relig.) 9.05 Colț Alb 
(d.a) 9.30 Fetița cu pistrui (s) 
10.00 Ala-bala, Portocala! (em. 
pt. copii) 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.00 National Geo
graphic (do) 14.10 Video- 
Mâgazln 18.00 Aladdin (d.a)
18.30 Avanpremieră la Gala 
Premiilor UNITER, ediția a Vl-a 
19.40 Duminică sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mal spun 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21.00 Născută ieri (co. 
SUA ’93) 22.45 Pop show 
nocturn

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Sporturi 

extreme 8.55 Arată-ml orașul 
tăul: Berna. Budapesta 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 11.35 Documente 
culturale 11.35 TVR lași 13.30 
Memoria exilului românesc 
14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 
5) 15.35 Degețica (d.a) 16.00 

^Mfcaela (s) 16.50 Cristal (s, ep.

LUNI 
2 MARTIE

TVR I
12.05 Pelerinaje (r) 12.35 

Johnny Răducanu - un mit al 
jazz-ului 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 
15.00 Opera Mundl (r) 15.30 Me
moria exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Arhive românești 18.30 
Interactiv Tele joc (cs) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 162) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială
20.30 Gala Premiilor UNITER 
stagiunea ’96-'97, ed. a Vl-a 0.00 
Jurnalul de noapte 0.15 Canary 
Wharf (s, ep. 112)

TVR 2
, 12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Club 2020 (r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 
Qegețica (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 226) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rupl Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.40 

Xgănătate, că-l mai bună decât

(s, ep. 224) 17.35 Moment 
muzical 19.45 Jurnal 20.00 De 
neiertat (dramă SUA ’96) 21.45 
Atletism CE de sală (d)

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 8.00 

O Iubire de neuitat (s/r) 8.45 
Rățoiul Huey (s/r) 9.20 Ultimele 
5 minute (s)10.50 Cartonașul 
galben 13.30 Model Academy (s) 
14.00 Știri 14.20 Viața de la zero 
(s) 15.30 Onyx By Request 16.30 
între prieteni (em. pt. tineri)
17.30 Club Hawaii (s) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator 19.45 
Asasinarea lui Trotsky (dramă 
Franța/ltalia Anglia 1972)21.30 
Știri 21.40 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.00 Arliss (s, ep. 17)
22.30 Beavis & Butt-head (s) 
23.00 Grădina supliciilor (f. er. 
Franța 1976)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: 

aventurile lui Teddy Ruxpln 
(d.a); Agenția pentru distrugerea 
extratereștrllor (d.a); Poveste 
magică 9.00 Superboy (s) 9.30 
Curajosul prăjitorde pâine (f. da. 
SUA 1987) 11.00 PRO Motor
11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pauly (s, 

225) 18.30 Atletism CE de sală 
(d) 21.00 Fotbal Meci din camp, 
italian: Internazionale Milano - 
AC Napoli (d) 0.00 Jazz Alive

ANTENA l
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (s/r) 7.35 Viața de la zero 
(r) 8.30 A treia planetă de la 
Soare (s/r) 9.00 Connan (d.a)
9.30 O echipă fantastică (d.a)
10.00 Animal Show (s) 10.30 
Mighty Max (d.a) 11.10
Controverse istorice (do) 11.40 
Spirit șl credință 12.10 Vedeta 
în papuci 14.00 Descoperiri (do)
14.45 O femeie - un bărbat șl 
jumătate 15.10 Onyx Music - 
voci de legendă 17.10 Clubul 
„Hal România” 18.00 Cafea cu 
parfum de femele (s) 19.00 
Observator 19.45 Instincte 
provocatoare (dramă Australia 
1997, p. I) 21.30 Sparks (s, ep. 
3, seria a ll-a) 22.00 Cape 
Canaveral (s, ep. 18) 22.50 Atac 
decisiv (f.a.SUA 1995)

PRO TV
7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a)

8.30 Connan, aventurierul (d.a) 
9.00 Lassie (s) 9.30 Super Abra
cadabra 11.00 Se întâmplă în 
Waikiki (s) 12.00 Profeții despre 

toate! 20.10 Ultimele știri (s, ep. 
3) 22.00 în vacarmul muzicii 
(f.a.SUA 1997) 23.30 Ecoturism 
(mag. turistic) 0.00 Recital Jack 
Jones

ANTENA 1
12.15 Controverse istorice

12.45 Vedeta în papuci (r) 13.15 
O iubire de neuitat (s, ep. 81) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 între 
prieteni (r) 15.20 Rățoiul Huey 
(d.a) 16.00 Onyx-culorile muzicii
17.30 Telerebus (joc interactiv) 
18.00 Cafea cu parfum de femele 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Noi suntem 
îngeri: Pușcăriașii (f.a.ltalia/SUA 
1996) 21.30 Știri 21.40 Omul cu 
o mie de fețe (s, ep. 3, seria a II- 
a) 22.30 Victima iubirii (thriller 
SUA 1993)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal

9.15 Am întâlnit și români fericiți 
(r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Annie 
Hali (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Procesul etapei (talkshow/ 
r) 14.45 Lumea filmului (r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
56) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 

ultimul ep.) 13.30 Baby Boom (s) 
14.00 Generația PRO 15.30 
Baschet NBA Action 16.00 
Gillette - lumea sportului 16.30 
Hercule (s) 17.15 Xena - prințesa 
războinică (s) 18.00 PRO Fash
ion 18.30 Fete de bani gata (s) 
19.00 Te uiți șl câștigi I (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Jaful (co. 
SUA 1990) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (s, ep. 24) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 NYPD Blue 
(s, ep. 23) 0.15 Casa de ceară (f. 
gr. SUA. ’53)

PRIMA TV
6.30 Videocllpuri 7.00 

Elefănțelul (show pt. copii) 7.30 
Lumea lui Eric (s) 8.00 Bailey 
Kipper (s) 8.30 Justițiarii (d.a) 
9.00 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Campionul (s) 10.30 Aventurile 
lui Rocko (d.a) 11.00 Un cuplu 
irezistibil (d.a) 11.30 Daria (d.a) 
12.00 Gașca Iul Betty (s) 12.30 
Adună-ți gândurile (s) 13.301999 
(s) 14.30 în căutarea dreptății (s)
15.30 Masada (s, ep. 1) 17.30 
Universal cunoașterii (do) 18.30 
Lumea lujjDave (s) 19.00 Știri
19.30 Incursiuni în imprevizibil 
(s) 20.00 Misterele din New Or
leans (s) 21.00 Scarface (dramă 
SUA 1983, ultima parte) 23.00 
Știri 23.30 împreună (co. SUA 
1997) 

trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O căsnicie perfectă (s, ep. 1)
13.30 Baby Boom (s) 14.00 At 
Long Last Love (f. muz. SUA ’75) 
15.55 Chestiunea zilei 16.40 
Lumea filmului 17.10 Al șaptelea 
cer (s, ep. 13) 18.00 Beverly Hills 
(s) 19.00 Prețul corect (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Annie Hall 
(co. SUA 1977) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Cyblll (s, ep. 2) 22.30 
Știrile PRO TV 23.45 Procesul 
etapei (talkshow) 1.15 Știrile 
PRO TV

PRIMA TV
6.30 Vldeoclipurl 7.00 A doua 

familie (do) 7.30 Povestiri din 
Biblie (d.a) 8.00 Prințul Valiant 
(d.a) 8.30 Echipa de fotbal (d.a) 
9.00 Mic dejun cu Dan Andronic 
11.00 Lumea lui Dave (s/r) 11.30 
Misterele din New Orleans (s/r)
12.30 Marea aventură (do) 13.30
Povești de adormit... adulțll (co. 
SUA 1964) 15.30 Vedetele 
dragostei (s) 16.00 Față în față la 
Hollywood (s) 16.30 Secretele 
bărbaților Irezistibili (s) 17.00 
Videofashion (s) 17.30
Exploratorii (do) 18.30 O lume 
nebună (do) 19.00 Știri 19.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 11) 
20.00 Călătorii în lumi paralele (s) 
21.00 Vecinii (co. SUA 1989)

Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul 
din străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști șl câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Vice 
Versa (co. SUA 1988) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 48) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Audiența 
națională (talkshow) 0.20 
Nemuritorul (s, ep. 91)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 11.00 
Celebri șl bogați (s/r) 12.00 
Starea de veghe (talkshow/r) 
13.25 Flash-știri 14.00 Xuxa 
(emisiune pentru copil) 14.30 
Rocky șl Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 53) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
16.55 Flash-știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și 
bogați (s, ep. 53) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 53) 20.00 Un alt început 
(s, ep. 11) 21.0, Vukovar (dramă 
Cipru/Croația/ltalia 1994) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
6.30 Antonella (s/r) 7.15 

Marielena (s/r) 8.45 Nimic per
sonal (s/r ep. 16,17,18,19,20)
12.35 Ciuleandra (f/r) 14.30 
Omul mării (s, 3 ep.) 17.00 
Antonella (s, ep. 24) 18.00 
Marielena (s) 19.30 Casper 
(d.a) 20.00 Ciorapi de mătase 
(co. SUA ’57) 22.30 Marile 
povești de dragoste ale 
secolului XX, ep. 7: Greta 
Garbo - John Gilbert (do) 22.30 
Nimic nu e veșnic (primul 
episod) 00.00 Omul mării (s/r 
ep. 10, 11,12)

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene ani

mate 06.25-06.45 Oameni de 
milioane (r) 06.45-07.00 Știri 
locale Deva (r) 21.55-22.00 
Retrospectiva săptămânii

ANTENA 1-DEVA
08.00-08.15 Știri(r) 10.10- 

10.20 7 zile fără comentarii (r) 
14.10-16.00 Sport 17.00-17.10 
Săptămâna pe scurt 23.00 

Rondul de noapte

23.00 Știri 23.30 Gardă de\ 
corp (s, ep. 7)

ACASÂ
9.00 Știri sportive 9.30 

Oxigen 10.00 Motor Sport 
Mag. 10.30 Serbările Zăpezii - 
Predeal 1998 11.00 Rock pe 
gheață (cs) 12.15 Concert Su
per Bowl 12.30 Baschet NBA 
(r) 14.00 Poveștile lui -Gary 
Lineker 14.30 FIFA Magazin 
15.00 Fotbal Italia în 7 zile 
15.50 Fotbal II Calclo (d) 17.45 
NBA Action 18.15 Top Gol 
Europa 19.00 Faza zilei 19.30 
D.a. 20.00 Arhiva neagră (s)
20.45 Incoruptibilii (s) 21.30 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial (s) 22.30 
Calea spre fericire (s)

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No comment

(r) ; Vorbiți aici (r) 07.40-08.50 
„Ghici cine bate la ușă?” (r) 
08.50-09.00 Retrospectiva 
săptămânii (r) 22.00-22.05 Știri 
Deva

ANTENA l-DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe 

scurt (r) 10.10-10.30 Program 
folcloric

_____________________ /
• - - -------

a r- A r a -r\/ A

11.00 Antonella (s/r) 11.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Arhiva 
neagră (s/r) 15.00 Marile bătălii 
ale celui de-al ll-lea răzb. 
mond. (r) 16.00 Fotbal Hat-trlck 
17.00 Antonella (s, ep. 25) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal
(s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Domino Principie 
(thriller Anglia/SUA 1977) 1.45 
Războiul conjugal (s/r) 2.30 
Fotbal Hat-trlck (r)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Retrospectivă (știri 
Deva)(r) 10.10-10.30 Program 
comercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 Program 
comercial PRO TV Deva 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean 17.45-18.00 Știri 

locale 19.30-19.45 Știri locale (r).

Perioada BB februarie - g martie

Z> Berbec (21 III - 20 IV) 
Doriți o schimbare de 

anvergură dar nu știți când s-o 
declanșați; ascultați sfatul 
celor din jur. Duminică pot 
apărea neînțelegeri cu 
prietenii, de care o să vă pară 
rău. La serviciu vă crește 
popularitatea datorită
randamentului dv ridicat.

□Taur (21 IV - 21 V)
Dedicați-vă relațiilor sen

timentale, căci o asemenea 
evadare v-ar face bine. Comu
nicarea cu persoana iubită e 
din ce în ce mai plăcută 
duminică. încercați să vă 
canalizați energia în scopuri 
constructive. Dacă știți să 
profitați de farmecul personal 
aveți de câștigat.

□ Gemeni ( 22 V-22 VI)
Ar fi în Interesul tuturor 

dacă ați încerca să mediațl 
conflictele din familie. 
Duminică v-ar prinde bine o 
Ieșire în afara orașului. Ar fi 
cazul să acordați mai mult 
Interes și timp copiilor. Dați 
dovadă de diplomație într-o 
situație inedită.

□Rac ( 23 VI - 23 VII)
Fiți ponderat dacă vreți să 

faceți ordine în familia dv. 
Duminică relațiile cu parte
nerul de viață evoluează foarte 
bine. Un capriciu vă împiedică 
să rezolvați o importantă 
problemă financiară. Sunteți 
foarte sensibil la chestiunile 
oculte.

□Leu (24 VII - 23 VIII)
Ați dori să faceți ceva mal 

deosebit dar nu e momentul. 
Dacă veți ști să folosiți unele 
informații despre dușmanii dv 
veți fl mai liniștit în viitor. 
Sunteți plin de energie luni, și 
puteți face chiar lucruri mal 
deosebite.

□ Fecioară (24 VIII - 22 IX)
Doriți să faceți unele 

amenajări prin casă, dar nu vă 
simțiți în stare. Noroc că cineva 
vă ajută. Duminică surprizele se 
țin lanț; primiți nenumărate 
invitații și ar fi bine să 
răspundeți la toate. Aveți o 
minte limpede și eficientă, 
putere de convingere.

ANUL TIGRULUI PENTRU CÂINE
Episodul acesta, pentru a 

vă reaminti, este destinat 
născuților în perioadele 
cuprinse între anii:

10.02.1910-29.01.1911 
28.01.1922 -15.02.1923 
14.02.1934-03.02.1935 
02.02.1946-21.01.1947 
18.02.1958-07.02.1959 
06.02.1970-26.01.1971 
10.02.1994-30.01.1995
Cel de-al Xl-lea semn 

zodiacal, cel al câinelui, arată 
că persoanele născute sub 
zodia respectivă sunt cinstite, 
inteligente și deschise. în 
general amabil și puțin pre
tențios, “câinele” va ști cum să 
meargă în pas cu ceilalți, mai 
ales că nu cere prea mult 
niciodată.

Puteți conta pe el că-și va 
face datoria și nu va ignora 
niciodată un strigăt de ajutor 
real.

Mânia lui este justificabilă și 
totdeauna fără răutăți, ran
chiună sau gelozie.

Socialmente nu este ma
terialist și nici ceremonios. El a 
fost născut cu protecția 
necesară pentru a-l apăra așa 
că nu vă amestecați în afacerile 
sale pentru că devine secretos 
și închis.

Femeia-câine se îmbracă 
simplu. In general este ne
afectată și atentă la nevoile 
altora, dar dacă este atacată 
poate deveni tăioasă, im
pertinentă și nerăbdătoare.

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Ați rezolvat toate sarcinile 

domestice așa că faceți o 
plimbare împreună cu 
persoana Iubită. Deși nu 
reușiți să faceți ce v-ați 
propus duminică, vă simțiți 
plin de entuziasm. Activitățile 
comerciale sunt favorizate 
luni. Aveți Idei sclipitoare șl 
finalizări neașteptate.

□ Scorpion (24 X - 21 XI)
Aveți multe să vă spuneți 

așa că puteți petrece timpul 
liber doar cu persoana iubită. 
Duminică, fiind prima zi de 
primăvară, primiți și dați 
daruri. Afectiv reușiți să vă 
mal echilibrați. Ocupați-vă de 
acțiuni curente care nu cer 
mare concentrare.

□ Săgetător (22 XI - 20 XII)
Singur nu reușiți să 

câștigați mare lucru. Nu 
vorbiți altora despre o pro
blemă personală. Duminică 
aveți o zi plăcută grație unei 
invitații, unei surprize, per
soanei Iubite. Pentru o 
Investiție pe termen lung încă 
nu e momentul potrivit.

□ Capricorn (21 XII - 19 I)
Ocupându-vă de neca

zurile altora le uitați pe ale dv. 
Nu vă angajați în ceva care 
cere răbdare și perseverență, 
duminică. Planurile dv vor 
avea succes dacă nu vizează 
rezultate imediate. încercați 
să vă menajați sănătatea.

□ Vărsător (20 I - 18 II)
Lucrurile vă Ies neaș

teptat de greu și asta vă 
supără. Duminică trebuie să 
participați la o petrecere, 
unde veți primi multe com
plimente. Aveți de-a face cu 
multă lume și asta vă 
obosește. Persoana iubită vă 
spune ceva plăcut.

□ Pești (19 II - 20 III)
Cel din jur s-au săturat de 

cicăleala dv și rlscați să vă 
certați cu anturajul dv. 
Duminică aveți ocazia să vă 
consolidați o relație sen
timentală. La serviciu trăiți o 
lungă așteptare și asta vă 
Irită. Dar acasă vă așteaptă o 
luni după-amiază romantică.

y

Fetele sunt calde și de o 
frumusețe răpitoare.

Câinele este primul care 
vede pericolele jocului de-a 
puterea. Odată ce ați câștigat 
alianța lui el va avea încredere 
totală în dumneavoastră și vă 
va ajuta permanent.

*

Cum va fi 1998 pentru 
nativul câine?

Un an deosebit de fericit. 
Nu vor fi dispute serioase 
acasă sau la serviciu. Câteva 
ciorovăieli în plan afectiv nu 
vor însemna pericol în 
dragoste. Rezultatele din 
acest an vor fi cam ames
tecate iar câinele se va 
încurca în relatări confuze și 
contradictorii.

Prietenii și familia îl vor 
solicita foarte mult în acest an.

*

Episodul următor și ultimul 
din serialul desfășurat potrivit 
ciclului zodiacal va fi destinat 
nativilor sub semnul zodiacal 
al mistrețului. Sunt cei născuți 
în perioadele cuprinse între 
anii:

30.01.1911 -17.02.1912
16.02.1923-04.02.1924 
04.02.1935-23.01.1936 
22.01.1047-09.02.1948 
08.02.1959-27.01.1960 
27.01.1971 -13.02.1972 
11.02.1983-01.02.1984 
31.01.1995-18.02.1996
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28 FEBRUARIE 1785
ALTAR DE JERTFA ȘI 

CONȘTIINȚĂ NAȚIONALA

"Leuca" - un obicei ancestral

Luni, 2d februarie 1785, 
este ziua în care s-a fixat de- 
a pururi în conștiința ro
mânească marea jertfă a 
conducătorului răscoalei 
iobagilor din ARDEAL, Vasile 
Ursu Nicola - zis HOREA și a 
colaboratorilor săi: CLOȘCA 
și CRIȘAN. Cuvine-se ca și în 
anul Domnului 1998 să ne 
amintim de acea zi înfrigurată, 
cumplită, înfiorătoare, 
terifiantă și totuși necontenit 
pilduitoare și istorică pentru 
întreaga simțire românească.

Să-l pomenim cu pietate și 
venerație pe Horea - țăranul 
monumental prin vorbă, faptă, 
credință, noblețe, generozitate 
și-ndeosebi prin demnitatea 
uluitoare în fața morții pentru 
dreptatea neamului său. Prin 
martirajul lui de la Alba lulia 
s-a deschis orizontul mitului: 
Horea, în lumina căruia înțe
legem să trăim sentimentul 
dreptății istoriei. Pe coordo
natele acestui mit l-a văzut și 
marele nostru poet național 
Mihai Eminescu:

“Horea pe-un munte falnic 
stă călare:

O coroană sură munților 
se pare,

Iar Carpații țepeni 
îngropați în nori

își vuiau prin tunet 
gândurile lor".

oferta ESTE MARI
(Urmare din pag. 1) 

foarte bine și nu-mi fac probleme 
în ce privește înscrierea pe lista 
mea. Deocamdată însă puțini 
oameni și-au ales medicul de 
familie.

- De ce puțini?
- Știți, oamenii au astăzi 

foarte multe griji - locul de muncă, 
sursele de existență ș.a. Și apoi 
se înregistrează și un fel de 
indiferentism față de tot ceea ce 
vine de sus. Eu cred că termenul 
de înscriere ar trebui prelungit.

Am aflat din surse pe care nu 
le divulgăm că unii dintre medicii 
ce lucrează la Teliuc au mers pe 
la oamenii din localitate, din casă 
în casă, înscriindu-i pe listele 
dumnealor. După ce i-am spus 
dnei dr. Brănescu acest lucru, 
dânsa ne-a spus:

- Eu n-am făcut și nu fac

Eu am - zise-un tunet - 
suflet mare, greu,

Dar mai mare suflet bate- 
n pieptul său;

Fruntea-mi este albă ca 
de ani o mie,

Dară a lui nume mai mult 
o să ție"

(M.Eminescu - Poezii, 
ed.pt.lit.,1963, p. 197)

La rândul său, poetul 
ardelean Aron Cotruș își 
începe ciclul de poeme 
închinate lui Horea cu un vi
brant, entuziast, tulburător și 
contaminant elogiu:

“Horia
de jos
te-ai ridicat drept, pietros, 

viforos,
pentru moți,
pentru cei săraci și goi, 

pentru toți...
și-ai despicat în două 

istoria,
țăran de cremene, 
cum n-a fost altul să-ți 

semene
HORIA!”
(A.Cotruș - Versuri, 

Ed. Minerva, 1978, p.404)
Să cultivăm mereu 

semnificația și măreția 
tragică a acestui MIT al 
jertfei și conștiinței naționale 
- din an în an, din tată-n fiu, 
din veac în veac!

Prof. Dumitru SUSAN

treaba asta deoarece consider că 
oamenii trebuie să vină la medic, 
nu medicul să meargă acasă la ei.

Așa este. Omul, când este 
nevoit, se duce el la medic. Sau 
cel puțin așa s-au petrecut lu
crurile până acum. După ce Legea 
asigurărilor sociale de sănătate se 
va aplica, sperăm că lucrurile se 
vor schimba, vor fi și cazuri când 
medicul se va duce la domiciliul 
celor ce-l solicită.

Pe tema modului cum se 
desfășoară prima etapă a imple
mentării Legii asigurărilor sociale 
de sănătate - înscrierea pe listele 
medicilor - am discutat și cu dna 
Elena Pătrău de la Dispensarul 
exploatării miniere din localitate.

- Am cerut conducerii socie
tății de care aparține dispensarul 
să-mi permită să plec din unitate, 
întrucât vreau să devin medic de 
familie.

Sfârșitul câșlegilor și 
prinderea postului de Paști (lăsatul 
secului) marchează începutul 
primăverii, iar acum, ultima zi din 
câșlegi, numită “Zăpostire”, 
prilejuiește manifestarea unui 
obicei numit “leuca”, ca simbol de 
curățare a câmpului prin arderea 
rămășițelor vegetale uscate și deci 
creșterea ierbii pentru pășunat. 
Astfel, în ziua de “Zăpostire”, copiii 
din sate umblă prin pădure să taie 
jnepeni pe care-i depun pe culmile 
a două sau trei dealuri, nu departe 
de sat, unde, pe fiecare culme, 
înfig câte un par în pământ, la baza 
căruia pun paie, peste care 
clădesc jnepenii obținând în felul 
acesta așa-numita “leucă".

Imediat după ce s-a întunecat, 
pe culmi se adună, odată cu copiii, 
bărbați și femei din sat, mai ales 
bătrâni, pentru că tinerii se duc la 
horă (până după Paști nu mai au 
ocazia să joace) și, cu o mare 
bucurie pentru copii, leucile se 
aprind în văzul celor din jur și din 
sat care ies să vadă obiceiul ca 
atare. Firesc, întregul sat participă, 
direct sau indirect, la o mare 
sărbătoare a primăverii și a

- Ați cerut, și?
- încă nu mi s-a răspuns.
- în comuna Teliuc, oferta 

este mare.
- Tocmai de aceea îmi voi 

stabili un cabinet la o circumscripție 
sanitară din Hunedoara. Deci pe 
lista mea înscriu oameni nu numai 
din Teliuc, ci și din Hunedoara și 
alte localități. Am înscris deja vreo 
30 de oameni din Lelese.

- Din Lelese, de ce tocmai 
de acolo?

- Am rude în localitate și mă 
duc des în sat.

Deci, la Teliuc, oferta depășește 
mult cererea - situație rar întâlnită în 
județul nostru - și, deci, oamenii au 
de unde alege pe cel ce-i va con
sulta, le va prescrie medicamente, îi 

renașterii naturii, la trezirea 
vegetației la o nouă viață prin 
punerea în mișcare a sevelor, în 
fiecare an, la aceeași dată, obiceiul 
producând animație, interes și 
veselie pentru întreaga obște a 
satului. în prealabil, fiecare copil, 
ajutat de cineva din familie sau 
singur, confecționează una sau 
mai multe "ștearțuri” sau “ojoaze”

Sfârșitul câșlegilor și 
prinderea postului de Paști

constând din bâte, de obicei de 
alun, lungi cam de 2 m și crestate 
în patru la capătul mai gros, în care 
se pun fâșii din coajă de cireș 
adunată din timp și bine uscată 
sub "șpoar” (sobă) și apoi legată 
cu bucăți de sârmă să nu cadă. 
Odată aprinse, “ștearțurile" sunt 
învârtite de copii deasupra capului 
care strigă în cor: "Leuca, 
moroleuca!” sau “Leuca, mă, 
leuca, mă!" Când focul este în toi 
câte un copil mai sprinten strigă: 
"Șine n-o tors fuioarele,/ Să le 
toarcă șioarăle", la care ceilalți 

va trata ș.a. în acest scop însă 
trebuie să se înscrie pe lista unuia 
dintre cei șase generaliști. Dacă 
termenul alocat acestei operații 
se va prelungi sau nu are mai 
puțină însemnătate, dar această 
acțiune este foarte importantă în 
vederea implementării Legii asi
gurărilor sociale de sănătate ce 
va restructura asistența medicală 
din România. Este adevărat că 
greva din domeniul la care ne 
referim îi cam derutează pe oa
meni, îi face să ezite în alegerea 
medicului. Sperăm însă că ea se 
va sfârși într-un fel sau altul. îi 
sfătuim pe oamenii din Teliuc - ca 
și pe toți cetățenii județului - să se 
înscrie pe listele unui medic cât 
de repede o pot face.

copii, alături și de unii maturi, revin 
cu invariabila formulă (inițială): 
"Leuca, moroleuca!" sau "Leuca, 
mă, leuca, mă!”

Și, după cum se vede, în acest 
cadru feeric, cu flăcări și vâlvătăi 
în beznă, alți copii dintre cei 
prezenți la leucă, val-vârtej, vin cu 
alte strigări, după fiecare strigare 
urmând, ca un laitmotiv, aceeași 

sintagmă: "Leuca moroleuca!” sau 
"Leuca, mă, leuca, mă!”, urmată 
de strigări ca, de pildă: “Șine n-o 
tors câlțî,/ Să-i toarcă mâțî!/ Șine 
n-o ars bărbile,/ Să le toarcă 
vrăbgile!/ Șine n-o mâncat păsatu,/ 
Să-l deie la gușatul/ Șine n-o beut 
vinarsu,/ Să i să ușce grumazu/ 
Șine n-o mâncat cătărijile/ Să i să 
spargă bligile/ Șine n-o țăsut 
pânza/ Să i să-mpută brânza".

însă, nu încape îndoială, 
caracterul satiric-moralizator al 
acestor strigăte este vădit, acum 
ivindu-se prilejul să fie ironizați, în

r CANCERUL INEFICIENTEI
(Urmare din pag. 1)

lei, marea industrie a devenit, 
practic, groparul bugetului de 
stat, fiind totodată o neobosită 
sursă de inflație. Pe acest 
fond se produc dezechilibre cu 
unda de cuprindere tot mai 
largă, primele atinse fiind 
sectoarele bugetare, adică 
sănătatea, spiritul și instruirea 
națiunii. Trăgând mai mult 
singur de ani buni la căruța 
bugetului, sectorul privat al 
economiei a început să 
obosească. Pe de altă parte,ce 
șanse de succes poate să aibă 
o afacere adresată unei piețe a 
cărei putere de cumpărare se 
alterează continuu ? Statisticile 
relevă în perioada august- 
noiembrie 1997 o majorare a 
prețurilor îngrijorătoare într-un 
an ce se anunța de revigorare 
economică. Pentru ulei, 
românul a plătit mai mult cu 
60,9 la sută, pentru carnea de 
porc cu 37,5 la sută, în timp ce 
pentru haine și încălțăminte 
prețurile au crescut cu 22 de 
procente. De atunci costul vieții 
a crescut în continuare. Nu e 
de mirare în aceste condiții de 
ce peste 30 la sută din firmele 
private, numite generic între
prinderi mici și mijlocii (I.M.M.) 

special, cei care au rămas în 
urmă cu lucrul de iarnă.

De-acum încolo focul leucii 
arde tot mai mocnit și copiii, din 
când în când, aruncă câte un 
"ojog” în sus care plutește la 
cădere ca un meteorit. Când 
focul s-a potolit de-a binelea, 
copiii coboară de pe dealuri cu 
"ștearțurile" aprinse în mâini și 
strigând: "Leuca, moroleuca!" 
sau “Leuca, mă, leuca, mă!” 
Bătrânii, însă, rămân pe dealuri 
pentru a supraveghea focul până 
la stingere ca nu cumva să se 
aprindă pădurea.

Reminiscențe ale semnifi
cației acestui obicei se păs
trează și astăzi. Se crede că 
focul de la leucă îi încălzește pe 
morți, iar tăciunii de la leucă “nu- 
i bine” să fie aduși acasă pentru 
că se vor îmbolnăvi copiii "gi 
spăriat". în schimb, resturile 
ojoagelor sunt aduse de către 
copii acasă și sunt puse la 
streașină cotețelor pentru ca 
găinile să se ouă acasă și "să 
facă ouă multe”.

Valentin BRETOTEAN

f

mor, la scurt timp după 
înființare.

Lipsit de lubrifiantul 
investițiilor străine, angrenajul 
economic românesc începe 
să-și macine zimții sub o 
politică tot mai falimentară. 
Trebuind să asigure 
funcționarea întregii societăți, 
ea “mulge” la sânge fragedul 
sector privat, protejând, de 
dragul păstrării unui șomaj 
coborât și a unei popularități 
ridicate, rezervația de rinoceri 
industriali. Parametrii eco
nomici propuși a fi îndepliniți 
de guvernul CDR.USD.UDMR 
s-au dovedit a fi utopici. Așa- 
numita criză politică a picat la 
timp ca să constituie o scuză 
în fața națiunii pentru neînde- 
plinirea reformei. Divorțul 
PNȚCD-PD, cu retragerea de la 
guvernare a celei de-a doua 
formațiuni, a fost doar un duel 
al noilor pitici ai reformei 
românești, ce nu s-au detașat 
de contraperformanțele 
predecesorilor lor. Momentul 
ales pentru declanșarea crizei, 
însă, e liber de strategii de poli
tician serios, fiind mai degrabă 
o rezultantă a “harului” nostru 
de a ne scuipa flămânzi în 
ciorbă.

(Urmare din pag. 1) 

statului pentru un domeniu 
care avea pierderi uriașe; 
creșterea productivității muncii 
în exploatările miniere și a 
producției de cărbune; 
îmbunătățirea disciplinei și a 
răspunderii în activitate, 
sporirea veniturilor angajaților 
din domeniul minier.

- Gândind la toate 
acestea, credeți că imaginea 
Văii Jiului va fi mai bună?

- Deocamdată e mai bună 
imaginea despre Valea Jiului 
în plan intern și extern, 
deoarece se pune ordine în 
extracția și în prepararea 
cărbunelui, în balanța 
cheltuieli-venituri, iar pe 
termen mai lung chiar în viața 
oamenilor de aici, în sensul că 
se vor dezvolta alte activități: 
turismul și industria hotelieră, 
construcțiile de drumuri, indus
tria ușoară etc. Implicarea 
directă a FPS în zonă, per
sonal a dlui președinte al FPS 
și deputat de Hunedoara, 
Sorin Dimitriu, are darul să 
impulsioneze rezolvarea unor 
probleme. Astfel a fost creată 
aici o bancă de date, în care 
sunt incluse toate unitățile

RESTRUCTURAREA ÎN VALEA JIULUI
economice - cu capital de stat 
sau privat -, posibilitățile de 
cunoaștere temeinică, în țară 
și în străinătate, a bazinului 
carbonifer Valea Jiului. Prin 
acest birou de date, cei 
interesați pot afla despre 
realitățile din zonă, despre 
posibilitățile inițierii unor afaceri 
și modalitățile de obținere a 
unor împrumuturi, cu sprijinul 
Programului PHARE ori al altor 
organisme internaționale.

- Ce se întâmplă, die 
Pompiliu Prip, cu dispo- 
nibilizații din minerit, că și-au 
cam păpat milioanele, de alte 
activități nu s-au prea apucat 
și au început să dea în clocot?

- Reconversia forței de 
muncă în Valea Jiului este o 
preocupare permanentă a 
PNȚCD și a Guvernului 
Ciorbea. La ora actuală 
funcționează 29 de cursuri de 
pregătire profesională, 
frecventate de aproape 600 de 
șomeri din unitățile miniere. 
Această activitate se va 
intensifica în continuare. Având 
în vedere și programele din 

domeniul construirii unor 
drumuri în zonă, tot mai mulți 
disponibilizați din minerit își 
vor găsi locuri de muncă. 
Spun aceasta, gândindu-mă 
și la programul prezidențial 
special pentru Valea Jiului, 
care se va materializa în mod 
sigur. Dl președinte Emil 
Constantinescu ne-a atras în 
repetate rânduri atenția 
asupra necesității și 
responsabilității în înfăptuirea 
acestui program. Sunt mulți 
factori care au atribuții clare 
în acest sens. Din păcate, nu 
toți le-au luat în serios, nu se 
preocupă stăruitor de 
realizarea lor. Va veni în 
curând scadența și fiecare va 
răspunde pentru lipsa de 
implicare.

- Dar restructurarea în 
mineritul Văii Jiului continuă, 
după cum a anunțat și dl 
Mircea Ciumara, ministrul 
comerțului și industriilor, 
prezent zilele trecute la 
Petroșani?

Dl Ciumara i-a 
atenționat pe factorii res

ponsabili să cheltuiască foarte 
riguros cele 10 milioane de 
dolari alocați pentru crearea de 
noi locuri de muncă în Valea 
Jiului, i-a îndemnat pe 
disponibilizați să se recalifice, 
să-și drămuiască economiile și 
consumurile, deoarece statul 
nu va da la infinit bani pentru 
nemuncă. Este adevărat că 
vor intra în procesul 
restructurării, conservării sau 
închiderii totale alte zone 
miniere - abataje, sectoare, 
exploatări întregi. în acest an 
vor fi închise minele Câmpu lui

sâ-ti
I <

folosești cu 
eficiența banii? 

Neag și Petrila Sud. Deci încă 
un val de șomeri. Nu va fi ușor, 
însă guvernul prevede măsuri 
corespunzătoare de ocupare a 
lor în alte domenii de activitate. 
Acesta este drumul tranziției la 
economia de piață - greu, 
dureros, dar PNȚCD și-a 
propus să-l parcurgă neabătut, 
chiar și cu riscul pierderii 
viitoarelor alegeri.

- Care vor fi...
- Nu știm când, însă noi 

suntem pregătiți să mergem 
pe calea democrației și a

cu reducere de 100.000 lei orice aragaz Samus, 
în magazinele ’Quasar" din Deva tel.211261, 
Hunedoara tel. 723139, Orăștie tel. 247540, 

ad tel. 651250, Petroșani tel. 542362, Hațeg tel. 770013!
WWtttt ■ 100.000

"Quasar"-un bun necesarl>>^

statului de drept. Recu
noaștem că avem și noi 
unele greșeli: nu comunicăm 
în suficientă măsură cu 
electoratul, nu se cunosc la 
toate nivelurile criteriile de 
înfăptuire a reformei și 
consecințele acesteia, mai 
persistă nereguli în lupta cu 
corupția și abuzurile, cu 
birocratismul și faptele 
antisociale, cu atitudinile de 
aplicare și respectare a 
legilor. Dar când ești la 
putere, îți asumi deopotrivă 
responsabilități și riscuri. 
Gestionarea destinelor țării 
nu este treabă ușoară.

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
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COLABORARE ÎN CADRUL 
TRILATERALEI ROMÂNIA- 

AUSTRIA-UNGARIA

Campanie de eradicare a 
analfabetismului

Miniștrii de Externe ro
mân și austriac, Andrei Ple- 
șu și Wolfgang Schlussel, au 
analizat posibilitatea perfec
tării unor proiecte concrete 
de colaborare în cadrul trila
teralei România-Austria-Un- 
garia. "Această trilaterală nu 
trebuie să rămână la nivel 
politic, fără conținut", a apre
ciat Andrei Pleșu, în cadrul 
conferinței de presă comune 
susținută după întrevederea 
avută la Viena cu vicecan- 

I celarul austriac. Proiectele 
» — - -- ------ ------------

Trei americani inculpați pentru spionaj în 
favoarea fostei RDG

Trei americani inculpați pen
tru spionaj în profitul fostei Ger
mans de Est, fostei URSS și 
Africii de Sud au susținut în fața 
tribunalului federal din Alexan
dria, statul Virginia, că sunt nevi- 
novați, informează AFP. Proce
sul lor a fost fixat pentru data de 
20 iulie a.c.

rnmes Clark, 49 de ani,
■ lillamte. 40 de

Iț 8 ana, 43 de ani, au fost arestați 
' pe 4 octombrie anul trecut. Ei au 
î tos* acuzați de spionaj în favoa- 

ei F 3, a fostei URSS, 
Eipoi a Rusiei, și Africii de Sud, și 
riscă pedeapsa cu închisoare pe 
viață sau chiar pedeapsa cu 
moartea.

Potrivit acuzării, Stand a fost 
recrutat de serviciile secrete est- 

concrete de cooperare vizea
ză domeniul infrastructurii, 
mediului, combaterii crimei 
organizate și cooperării pe 
Dunăre.

Trilaterala România-Aus- 
tria-Ungaria a fost inițiată de 
autoritățile de la București, 
care au prezentat propunerea 
către ministrul austriac de Ex
terne, cu prilejul vizitei efec
tuate de acesta în România, în 
aprilie 1997. Inițiativa a fost 
prezentată, ulterior, și oficialilor 
de la Budapesta.

germane în 1972 și, la rândul său, 
i-a recrutat pe Clark în 1976, apoi 
pe Squillacote, între 1979 și 1981. 
Procurorii afirmă că cei trei, care 
au fost colegi în timpul studenției, 
au desfășurat activități în favoarea 
fostei RDG până în octombrie 
1990, călătorind mult în străinătate 
pentru a se întâlni cu oamenii lor 
de legătură din Germania de Est. 
Aceștia le furnizaseră pașapoarte 
.u.ot. ci o-ar ii lUiosil, uts dSdiiiu- 
nea, de aparate foto în miniatură și 
de tranzistqare, pentru a primi 
mesaje codificate. Ulterior, cei trei 
s-au "reorientat", spionând în fa
voarea fostei URSS și apoi a 
Rusiei.

Clark, detectiv particular în 
Virginia, a fost inculpat pentru 
transmiterea de documente se
crete și strict secrete, obținute din

Cooperarea trilaterală 
are ca obiectiv principal 
coordonarea pozițiilor în 
forurile internaționale, în 
special în ceea ce privește 
integrarea europeană, co
operarea în problemele du
nărene, lupta împotriva cri
mei organizate, interzicerea 
minelor antipersonal, per
fecționarea serviciului de 
control la frontieră, coope
rarea în structurile regionale 
și subregionale (ICE, 
CEFTA și SECI).

surse ale Departamentului de 
Stat, către fosta RDG, în peri
oada 1979-1984.

Squillacote, avocată în ca
drul Departamentului Apărării, și 
Stand, fost delegat sindical, sunt 
acuzați că au transmis unui a- 
gent FBI, care se dăduse drept 
agent al serviciilor secrete sud- 
africane, documente secrete ale 
Pentagonului și ale CIA. Procu
rorul federal din Virginia a preci
zat că Africa de Sud nu a fost 
implicată în activitățile ce li se 
reproșează celor trei, numele ei 
fiind folosit doar pentru a le întin
de acestora o cursă.

Inculpații au fost arestați de 
FBI în urma unei duble opera
țiuni, în cadrul căreia agenții 
federali s-au dat drept agenți ruși 
și sud-africani.

Ministrul Educației Națio
nale, Andrei Marga, a cerut 
inspectoratelor școlare să 
realizeze, până la 1 iunie 
a.c., lista completă a tuturor 
persoanelor din România ca
re nu știu să scrie și să ci
tească, în scopul declanșării 
unei ample acțiuni de era
dicare a analfabetismului, a 
declarat agenției MEDIAFAX 
Mircea Mureșan, director Re
lații publice MEN. Inspec
toratele vor întreprinde, si
multan, o analiză a cauzelor 
care au dus la analfabetism, 
repetenție, abandon școlar, 
familii dezorganizate, migra
te, căsătorii înainte de termi
narea școlii, comportament 
deviant, vagabondaj, refuzul 
înscrierii în școli speciale, 
handicap. Pe baza analizei,

Temperaturile de 22 de gra
de Celsius, înregistrate în zilele 
de 22 si 23 februarie, la o serie 
de stații meteorologice din Ro
mânia, au fost cele mai ridicate 
temperaturi din ultima sută de 
ani de măsurători meteorologice, 
se arată într-un comunicat remis, 
agenției MEDIAFAX, de Institutul 
Național de Meteorologie și Hi
drologie. Raportat la ultimii 60 de 
ani, temperaturile înregistrate în 
ultimele zile au fost printre cele 
mai ridicate, fiind depășite doar 
pe alocuri de temperaturile lunii 
februarie 1990 și 1994. Dintre

M9ICOVA IE TEME DE O CONTAMINARE 
CHIMICĂ ÎN MAREA BALTICĂ

Rusia caută să obțină mij
loace financiare pentru a neu
traliza circa 270.000 de tone 
de arme chimice care au a- 
parținut Germaniei naziste și 
pe care Aliații le-au depozitat 
în Marea Baltică în 1947, afir
ma săptămânalul german

MEDIAFAX 

fiecare inspectorat școlar 
elaborează, până la 15 iunie 
1998, măsuri adecvate de era
dicare a analfabetismului, în 
termeni preciși, cu termene 
exacte și responsabilități clare, 

în opinia ministrului Marga, 
fiecare inspectorat școlar va 
organiza clase cu programe de 
recuperare, cursuri de alfa
betizare fără frecvență, cu exa
minare în vacanțele școlare, 
pregătirea la domiciliu a per
soanelor nedeplasabile, condi
ționarea acordării alocațiilor de 
frecventarea de către copii a 
unei forme de învățământ, or
ganizarea de clase cu struc
tura de învățământ special, 
precum și de cursuri coma
sate.

Ministrul Educației a fost 
nemulțumit de modul în care

anii cu cele mai ridicate temperaturi, 
din ultimii 60 de ani, INMH mențio
nează 1939, 1957, 1958, 1966, 
1974 și 1994, cu toții caracterizați 
de prezența fenomenului El Nino.

La sfirșitul lunii august 1997, 
experții în cercetarea climatului 
global, reuniți la Geneva, au apre
ciat intensitatea fără precedent a 
fenomenului Enso și au anticipat 
producerea unei "anomalii clima
tice ale secolului". Perturbații regio
nale atmosferice, de intensități 
ieșite din comun, s-au manifestat 
pe tot globul în perioada care a 
urmat respectivei reuniuni.

"Stern", informează AFP. A- 
ceste arme continuă să fie 
periculoase, pentru că, din 
cauza ruginei, există posi
bilitatea să se degaje cantități 
enorme de produse toxice, 
care ar constitui o amenințare 
pentru milioane de oameni. 
Potrivit revistei germane, exis
tă un singur produs special - 
un lichid care devine dur ca 

statisticile internaționale pre
zintă România printre țările 
cu o rată de analfabetizare 
ridicată la adulti (6%), în com
parație cu Bulgaria (5%), Po
lonia și Slovacia (4%), pre
cum și Ungaria și Cehia (2%). 
Conform datelor transmise 
de inspectoratele școlare, în 
1997 au fost înregistrate 
70.864 de persoane anal
fabete, dintre care 32.836 au 
vârsta de până la 16 ani. 
Județele cu efectivele cele mai 
ridicate de neștiutori de carte 
sunt: Gorj-14.161 de persoa
ne, Argeș-13.564, Olt-6.825, 
iar la Caraș-Severin, Brașov, 
Prahova și Dâmbovița-peste 
3.000 de persoane. Abando
nul școlar este între 10.000- 
15.000 de copii pe generația 
de elevi, a adăugat Mureșan.

Din cea de-a doua decada a 
lunii februarie, o cupolă de aer 
cald a dominat continentul euro
pean.

Temperatura medie a stra
tului de aer, cuprins între sol și 
până la altitudinea de 5,5 km, a 
fost cu până la 13 grade Cel
sius mai ridicată decât în mod 
obișnuit. în aceste condiții, în 
România, temperaturile minime 
ale decadei s-au situat cu 5,2 
grade peste valorile normale, 
iar cele maxime ale aceluiași 
interval au fost cu 7,1 grade 
peste valorile normale.

—

betonul în momentul contac
tului cu apa - ce poate să în
depărteze un asemenea peri
col, dar operațiunea costă 2 
miliarde de mărci (1,10 mili
arde de dolari). Moscova nu-și 
poate permite asemenea 
cheltuieli și de aceea cere ca 
mai multe state să contribuie 
financiar pentru această ac
țiune.

MACWS.A.
Referitor la licitația din data de 

26.02.1998, care s-a amânat la o dată 
ulterioară, facem următoarele 

precizări:
———, ..................... — , . ——

S DACIA BREAK - an fabricație 1993 nu 
se mai licitează, deoarece s-a transferat de 
la Direcția Producție la Fabrica Marmură;

S TRACTOR A 1800 - an fabricație 
1985, preț de pornire 7.300.000 lei, se va 
licita în data de 5.03.1998.

Informații la telefon 054/221120, iul. 
144.

— - —V

Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială/

Centrul de Calificare, Recalificare și 
Perfecționare a Șomerilor Hunedoara-Deva

Organizează în data de 16.03.1998 concurs 
pentru ocuparea unui post de tehnician.

Condiții de participare la concurs:
> absolvent curs operator calculator sau 

ajutor analist programator
> vechime în specialitate 5 ani
Informații suplimentare la tel. 231101 sau la 

sediul CCRPS din Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 
28 (fosta Minerului), între orele 8-16.

(r

Distribuitor autorizat:
Colgate - Palmolive, Henkel și Farmec 

Angajeazâ agenți comerciali 
pentru municipiile Hunedoara și 

Orâștie.
CONDIȚII: Absolvenți minimum 12 clase, stagiul 

militar satisfăcut, vârsta maximă 35 ani, de 
preferință cu domiciliul în localitățile mai sus 
menționate.

Interviul va avea loc în data de 3 martie 1998, ora 
14, la sediul firmei din str. Apuseni, nr. 1 (în curte la 
Sarmintex), dată până la care trebuie depuse 
cererile însoțite de C.V.
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Un "monstru sacru" al 
ecranului britanic

Cumpărați o minune?
♦

Alături de Laurence Oli
vier și John Gielgud, unul 
dintre cei mai de seamă ac
tori britanici contemporani 
este Sir Alec Guinness, care 
prin jocul său natural a fost 
"propulsat" pe culmile consa

crării, devenind un nume de 
notorietate.

Născut la 2 aprilie 1914, 
la Londra, fiind atras de arta 
interpretativă, debutează în 
teatru în 1934 și în cinema în 
1946, cu "The Great Expec
tations" ("Marile speranțe") - 
în regia lui David Lean. De
vine "preferatul" acestui regi
zor care îl distribuie în filme 
de mare montare, epice, cu 
scene spectaculare și de un 
dramatism aparte, cum au 
fost "Oliver Twist" - 1948, cu 
Robert Newton, "The Bridge 
on the River Kwai" ("Podul de 
pe râul Kwai") - 1957, cu 
William Holden, "Lawrence of 

I Arabia" ("L. al Arabiei") - 
I 1962, cu Peter O'Toole, "Doc
tor Jivago" - 1965, cu Omar

-------

\ ~ CÂNTA UN~'\ 

i MATELOT... i 
’ -după Minu/escu - j
■ "Cânta un matelot la proră" > 
! Ș/, parcă Ciorbea se numea, J 
I Cânta un matelot - I
| O horă? |
| Ș/, timpul, oră după oră, ■
I Tranziția .
• O măcina. *
I I
| Cânta un matelot, și "marea", |
■ Din Apuseni până în sud, ■
• își t'ânguia ■
I însingurarea, I
| De se-auzea în toată zarea |
■ Pe ruta București - j
1 Abrud. J
| Cânta un matelot - degeaba -, | 
| Că nimenea nu-l asculta i 
I Vaporul său .
■ Era taraba •
I De unde toți furau, cu graba... | 
| "... Un singur matelot -
■ Cânta!"

Dumitru HURUBĂ

I 
I 

y

Sharif și "Passage to India" 
("Călătorie în India") - 1984, 
cu James Fox.

Are o contribuție deose
bită la succesul comediei 
"King Hearts and Coronet" 
("Noblețea oblige") - 1949, 

regia Robert Hamer și câștigă 
simpatia publicului spectator 
la următoarele apariții, cum 
au fost - printre altele, "The 
Fall of Roman Empire" ("Că
derea Imperiului Roman") - 
1964, regia Anthony Mann, 
sau "The Comedians" ("Co- 
medianții") - 1967, regia Peter 
Glenville.

în sfârșit, apare în două 
roluri diametral opuse: "Crom
well" - 1970, regia Ken 
Hughes și "Hitler: The Last 
Ten Days" ("Ultimele zece 
zile") - 1973, regia Ennio de 
Concini. La 1 ianuarie 1959 a 
fost înnobilat de către regina 
Elisabeta II cu titlul de baro
net, pentru meritele sale în 
domeniul artei dramatice.

Adrian CRUPENSCHi

r UMOR ... LA 1
Doctor

©- Pentru reglarea funcțiilor 
digestive ar fi bine ca în fiecare 
dimineață să beți un pahar cu 
apă caldă - îi recomandă medi
cul unui pacient.

- Asta și fac de ani de zile, 
domnule doctor, dar soția mea îi 
spune ceai...

©- Ce vă supără, doamnă?
- Domnule doctor, cel mai mult 

mă supără soțul, dar la dumnea
voastră am venit că mă doare un 
dinte...

©Discuție între doi pacienți:
- Cum ai ajuns la spital?
- Eram cu mașina. Am mers 

prea repede. Dar dumneata?
- Eram pe jos. Am mers prea 

încet.

©- Dezbrăcați-vă până la 
brâu, doamnă!

- De jos în sus sau de sus în 
jos, domnule doctor?

©Doctorul cheamă în cabinet 
pe soția pacientului:

- Nicicum nu-mi place soțul 
dumneavoastră, zice doctorul.

- Nici mie nu-mi place, dar n- 
am ce face, domnule doctor...

RcflccțiA sĂptĂmânii
• "Dacă merită ceva pe pământ să poarte numele 

de fericire este desigur acea lăuntrică mulțumire, acel 
tainic sentiment căruia îi dă naștere încordarea tuturor 
facultăților noastre pentru a afla adevărul și a practica virtutea."

G.M. de Jovellanos

r= DM WTE?EPC/CMEA SPAN/01Ă
• "într-o conștiință curată sălășluiește atâta bucurie, 

încât sunt biruite până și neajunsurile vieții."
L. de Granada

• "Culmea disprețului constă în a nu te osteni să 
descoperi nici măcar defectele aproapelui."

J. Ortega y Gasset
• "Mai înțelept este acel care știe un singur adevăr 

decât acel care știe un milion de minciuni."
M. Tamayo y Bans

• "Pentru cei tineri moartea e un naufragiu; pentru cei 
bătrâni - sosirea în port."

B. Gracian
• "Toate lucrurile din lume sunt fiicele sau nepoatele 

întâmplării."
J. Maragaii

• "La începutul iubirii, dezamăgirile timpurii sunt cele 
mai bune leacuri."

M. de Cervantes
• "Nu-i femeie de neam oricât de mare, pe care să n- 

o bucure că e râvnită, fie chiar și de un om de rând."
Selecție de Hie LEAHU

munrni «j.h
MURPHOLOGIE 
SITUAȚIONALĂ 
Legile fotografului

1. Cele mai bune secvențe 
apar imediat ce se termină 
filmul.

i

2. Celelalte secvențe bune 
sunt, în general, pozate cu 
capacyl pus pe obiectiv.

3. Orice alte secvențe 
deosebite care au putut fi, 
totuși, pozate sunt distruse de 
cel care intră neașteptat în 
laboratorul întunecat și voa
lează filmele.

Medicii au constatat că ce
le mai multe cazuri de indi
gestie și intoxicație alimentară 
apar în timpul sărbătorilor. Du
pă ce o lungă perioadă omul a 
ținut post (din considerente 
religioase sau doar materiale) 
vin zilele de sărbătoare când 
bucate alese și îmbelșugate 
sunt puse pe masă, iar omul se 
înfruptă din ele precum din 
fructul oprit după ce a fost ridi
cată restricția.

Se pare că un astfel de exod 
a avut loc după '89 când o 
mulțime de persoane - poate 
chiar prea mulți - și-au desco
perit puteri bioenergetice sau 
paranormale. Nu sunt cu vehe
mență împotriva existenței unor 
astfel de puteri, au fost într- 
adevăr cazuri în care medicina 
nu a putut explica fenomenul 
vindecării unor bolnavi, dar mă 
îndoiesc că un curs de câteva 
ore ar putea să-mi "trezească" 
puterile mele bio sau paranor
male. Să fie aceasta doar nevo
ia mea de mit? Posibil. Oricum 
ar fi, voi condamna pe toți cei 
care vindecă bolnavii contra 
cost. "în dar ați primit, în dar să

® De la Cesare Pavese 
citire. "Pentru ce adevăratul în
drăgostit pretinde continuitatea și 
durabilitatea relațiilor? Pentru că 
viața e suferință și dragostea 
împărtășită e un anestezic, și 
cine vrea să se trezească în mij
locul unei operații?" ® Ragnar 
Frisch - economist norvegian, 
laureat al Premiul Nobel pentru 
științele economice pe anul 1969 
- povestește că în vremea când 
era tânăr, a primit de la tatăl său 
în dar un ceas de aur, însoțit de 
o dedicație în trei puncte: 1. Să 
nu-mi scape mersul acelor cea
sului, adică să fiu întotdeauna un 
om de cuvânt, fie că este vorba 
de o întâlnire sau de a realiza un 
lucru potrivit unui plan; 2. Să 

LAB/fUNT
utilizezi timpul cât mai bine; 3. 
Câteodată, pe cât mi-e posibil, s- 
o iau înaintea timpului în preo
cupările și activitățile mele diur
ne. ® Un domn îmi povestește 
că de-o vreme iubita (și iubi
toarea!) sa soție prezintă stări 
depresive, mai precis o acută 
tendință de izolare. Și se tot 
izolează ... la un alt bărbat... 
®Doi dintre cei mai de seamă 
poeți ai veacului nostru, francezul 
Paul Claudel și englezul T.S.Eliot 
- ca să-i numesc doar pe ei - îl 
socotesc pe Dante cel mai mare 
poet al lumii din toate timpurile. 
Revin cu emoție la'"Divina Come
die", " poemul la care și-a dat 
mâna și cerul și pământul, cel 
mai măreț monument literar al 
Evului Mediu, chintesența gân
dirii și cunoștințelor omului din 

dați", stă scris undeva, dar poa
te ei nu fac parte din acest "par
tid"?! Și dacă plătim medicii să* 
ne facă sănătoși, de ce nu am 
plăti și paranormalii că ne dau 
sănătatea înapoi, nu-i așa? Dar, 
de la a deține o astfel de putere 
- dacă există cu adevărat la 
omul respectiv - și până la a face 
din aceasta o afacere profitabilă, 
cred că intervine nu doar morala

t CLEPSIDRA
bunului simț dar și dorința de 
înavuțire cu orice preț, pentru că 
teama de Dumnezeu se pare că 
aici nu mai există.

Autosugestia poate să ne 
facă sănătoși pe moment, dar 
până la vindecarea unei boli or
ganice e drum puțin mai lung și 
nu e dat oricui, oricând, contra 
cost. Minunile sunt rare, altfel 
nu s-ar numi astfel, și dacă la 
orice colț de stradă putem găsi 
vindecători care fac minuni, 
măcar să nu fie cumpărate pe 
bani. Oare Isus pe câți a vinde
cat pentru bani?

!na DELEANU

veacul de mijloc" (Alexandru Bă
lăci). Mai aflu că Dante a fost un 
extraordinar autodidact, cunos
când istorie, teologie, fizică, ma
tematică, astronomie, dialectică, 
zoologie. La vârsta de 28 de ani 
scrie "Viața nouă", considerat 
primul roman de dragoste din 
literatura Europei occidentale; 
apoi, în partea a doua a vieții 
scrie "De vulgari Eloquentia", 
incontestabil primul tratat de filo
logie romantică din lume și în 
același timp un breviar de es
tetică, de istorie literară, de ling
vistică comparată și chiar de teo
ria limbajului. Și totul se întâmpla 
în urmă cu șapte secole... 
©Isaac Newton, cel care a des
coperit și explicat gravitația uni

versală, dădea dovadă de o mare 
modestie când trebuia să arate 
cât de mare este el. Spunea - cu 
atâta farmec și într-un mod ațâț 
de plastic: "Nu știu cuftt mă vede* 

lumea, dar eu însumi mă văd 
doar ca un copil care se joacă pe 
malul mării, distrându-mă să gă
sesc din când în când o pietricică 
mai netezită sau o scoică nldl 
frumoasă decât cele obișnuite, îh 
timp ce imensul ocean al adevă
rului se află nedescoperit în între
gimea sa înaintea mea." ® Prin 
timp, m-a urmărit o replică dintr- 
o piesă de Victor Eftimiu, în care 
părintele Avakumov este întrebat: 
"- Mai e mult, Sfinția ta?" Șl, eroul 
meu primește implacabila replică: 
’• Numai până la moarte, fiule!"

IIie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Schemă tactică pentru 
un atac surprinzător; 2) Echipă sui-generis 
într-o situație dramatică - Celebru înaintaș 
aflat într-o situație de gol; 3) Tras de la centru 
direct în bară! - Galerie remarcată la o evo
luție în deplasare - Mosor stilistic pentru firul 
narațiunii; 4) Remarcat odinioară pe teren 
propriu - Idolul tribunelor angajat în dispute 
verbale; 5) Sistem de apărare avansată în 
fața porții - Autor sud-american de reproduceri 
în culori vii; 6) Formulă de atac utilizată pe 
teren în deplasare - Minicronică fotbalistică 
succint consemnată; 7) Tras razant la firul 
ierbii - Foarfecă pe spate ... la înaintare (pl.); 
8) înaintaș penetrant pe post de trăgător - 
Deschideri în adâncime în urma unor atacuri 
tăioase - Chiul sui-generis tras în timpul 
jocului!; 9) Remarcați în urma unui atac fățiș 
pentru înlăturarea favoriților - Săritor la cap cu 
goluri la activ; 10) Pătrundere în adâncime 
pentru crearea unor goluri.

■■
II
I

-------- ,----------------
MAT !N 2 MUTAM IVERTICAL: T) Schimburi de locuri efectuate pe teren; 2). 

Pierdere recuperabilă în fața propriilor spectatori - Nou promovat1 
în linia de apărare a lotului național; 3) Puncte de reper la malurile I 
râului! - Rezultat cu multe goluri înregistrat la pauză - Repere | 
importante în devalizarea seifului!; 4) Mod de a face presingi 
pentru evitarea golurilor - Cadru limitat de activitate pe teren (pl.); ! 
5) își face calculul pentru o eventuală remiză - Element demon-1 
strativ în peisajul graiului popular; 6) Tip de pivot care marchează | 
pe teren - Pseudonim al pictorului Nicolae N. Tonitza; 7) Se| 
remarcă prin periculoase atacuri aeriene - Trăgător de meserie, 
care scutură des plasa; 8) Comprimat lingvistic al unei ediții ■ 
literare! - Aria de selecție a lotului reprezentativ - Alternativă lai I 
unul din polii dilemei; 9) "Trăgător" indispensabil... pe banca de| | 
rezerve - Selecționer exigent cu ochi imparțiali; 10) Licoareai ■ 
nedorită din cupa celor învinși. «Controlul poziției:

DICȚIONAR: NNT Vasi/e MOLODEȚ ALB: Rd5, Dd2, Nc7, Nh3
DEZLEGAREA CAREULUI "FĂRĂ DUBII" APĂRUT ÎN ZIARUL" 1 NEGRU: Rh1, Na7, p:f2 

NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ: 11 Soluția problemei din nr. trecut:
1) PARACLISER; 2) AȚELE -RAȚE; 3) ROȚI -CALIC; 4) ATENTĂ I I 1 f8C! C ~

- ACI; 5) P - ZIARE - IȚ; 6) LA - ARAMĂ - A; 7) ECO - UTILAT; 8). . ? Dh? f
GUREȘ - RUGI; 9) IȚAN - NĂRAV; 10) CELERITATE. • 1

I 
I
I 
I 
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COMEMORĂRI

PIERDERI

• S-au scurs șase săptămâni 
de când a plecat dintre noi cel mai 
bun tată și frate

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Cumpăr teren intravilan sau 
casă în Deva, prefer străzile 22 
Decembrie, Eminescu. Tel. 215301, 
229315 (40944)

• Vând sau închiriez casă cu 
grădină, spațiu comercial, restau
rant. Brad tel.'650961 (41204)

• Vând casă mare și 9 ha pământ 
la Ocolișul Mare, lângă Călan, sau 
schimb cu un apartament bun în zona 
centru - gară De va. Tel. 234302 (41242)

• Cumpăr casă 6-7 camere, cen
tral, în Deva. Tel. 0049893085789, 
după ora 20, sau Deva 223781 
(3660)

• Vând casă mare, anexe, 
grădină, în Almașu Sec, nr.93. 
Informații la domiciliu. (40838)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 2, Gojdu. Tel. 224325 (3668)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, etaj 1, Eminescu. Tel. 
218694 (3674)

• Vând /schimb apartament două 
camere, cu autoturism Dacia, nou, 
plus diferență. Tel. 215907 (40841)

• Vând casă mare, anexe, 
grădină 60 ari. Corn. Băcia, nr. 250 
(40842)

• Vând apartament în Deva, 
Dacia, bl. 9. Informații la blocul 20, 
sc. III, ap 47, familia loniță.

• Alegeți, apoi sunați! Garsoniere, 
apartamente, 33.000.000-160.000.000. 
Preturi negociabile. Tel. 217885, 092/ 
734064 (3638)

• Vând Opel Rekord 2,2 E, stare 
excepțională, injecție, benzină, 
fabricație 1985, vamă achitată, 
nerulat în țară, 1600 DM negociabil, 
eventual pentru piese. Tel. 215729 
(41219)

• Vând tractor 445, stare bună. 
Informații Deva tel. 623453 (40840)

• Vând Skoda 120 L, an fabricație 
1980, CT, stare bună. Informații tel. 
226374, după ora 18 (3672)

• Pierdut certificat cod fiscal 
6431967 aparținând Asociației 
Familiale "Muntean" Deva. Se de
clară nul. (3662)

• Asociația de locatari nr.1 
Orăștie cu sediul în Orăștie, str. 
Pricazului, bl.8, ap.12 declară pierdut 
originalul codului fiscal nr. 4634434 
eliberat în data de 9.09.1993, cu nr. 
11/0525. Se declară nul. (40837)

ÎNCHIRIERI

nr.

• Societate comercială vinde 
membrană hidroizolatoare cu 
ardezie 4,5 kg/mp, import Italia, 
32.000 lei/mp. 057/221312, 092/ 
275563 (cec)

• Vând mobilă dormitor, hol, 
bucătărie și aragaz cu 4 ochiuri. Tel. 
625521 (40815)

• Cumpărăm acțiuni la următoa
rele societăți comerciale: Construcții 
Feroviare Timișoara, Transilvania, 
Alimentara Deva. Tel. 213139 (40817)

• Vând urgent 486/66, monitor 
color, 3.300.000 lei și imprimantă 
nouă, 650.000 lei. Tel. 260393 
(41240/41)

• Vând SRL 1995, garaj metalic 
demontabil, rochie mireasă, nouă. Tel. 
221395, 627744 (3661)

• Vând două arme, calibrul 12 - 
5,6. Vața, tel. 130, 217. (3659)

• Vând motor, cutie viteze pentru 
Renault 18, 1400 cmc, stare per
fectă, alte piese din dezmembrare. 
Informații Almașu Sec, nr. 93 (40839)

• Vând canapea cu bibliotecă 
"Moțul" Brad, stare bună. Tel. 232571 
(40846)

• Vând porumb știuleți 600 lei/ 
kg, negociabil. Tel. 625085 (40847)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potentă, afrodisiace, 
092/342629, 092/342628 (OP)

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel, 039/611134 (OP)

•Vând material cabană, informații 
la Enășescu David, Sînpetru, nr.97. 
(9847)

• Societate comercială vinde 
chioșc metalic situat în Piața Micro 7 
Hunedoara. Licitația are loc la 5 
martie, ora 10, la sediul S.C."Metal 
Expres" (lângă Baia Sărată) - Deva. 
Tel. 219522.

• Societatea ULTRA SERVICE 
vinde case marcaj, cântare elec
tronice, telefoane diverse, stații 
radio-taxi, papetarii. Asigură 
garanție, post-garantie. Tel. 715213, 
715680 (0583)

• Ofer spre închiriere spațiu 80
mp - atelier sau depozit. Telefon 
622388, după ora 19.___________

• închiriez, Orăștie, Armatei, 13, 
imobil stradal, 158 mp, exclus bar, 
restaurant, biliard. Tel. 241763, 01 
6823820 dimineața, 01 6837931 - 
seara. (3658)

• Ofer spre închiriere garsonieră. 
Tel. 625618, după masa (40848)

• Ofer spre închiriere garaj, Orăștie, 
str. Mureșului, tel. 242471 (1448).

• Caut să închiriez garsonieră 
sau apartament în Deva sau Hune
doara. Tel. 627039 (0584)

SAVU-DORIAN ȚEL
Parastasul de pomenire 

avea loc duminică 1 martie 1998, 
la biserica din satul Rădulești, corn. 
Dobra. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! Fratele Ionel, fiul Dorian, 
soția Vali, verișorii primari, (3667)

va

• Cu nemărginită durere familia 
Todor Mihai anunță împlinirea a 6 
luni de la plecarea în neființă a celei 
mai iubite soții, mame și bunici

ANA TODOR
Parastasul de pomenire va 

avea loc în 1 martie 1998 la Biserica 
ortodoxă din Bîrsău. Veșnic te vom 
plânge! (3643)

7 ani

OFERTE DE
SERVICII

• Angajez vânzătoare chioșc 
alimentar. Deva tel. 216399, după ora 
16. (3666)

• Doriți să vindeți, să cumpărați 
sau să închinați apartamente, case, 
terenuri, spații comerciale, fără să 
plătiți taxe de publicitate, înscriere 
și vizionare și cu reducerea 
celorlalte taxe până la 45 la sută ? 
Sunați la Business Center tel. 
233637, 233638 (40808)

DIVERSE

• Asociația Familială "Ștefan" 
Brad funcționează în baza autori
zației 14610/98 cu activitate de 
creștere, comercializare animale, 
producere tăiței, comercializare 
produse alimentare, nealimentare. 
(3655)

• Cu autorizația 3483/24.01.1991 
a fost deschisă o cojocărie și 
sifonerie de către domnul Bără- 
nescu Ion din Hunedoara, str. 
Rotarilor, nr.12, cu activitate de 
curățat, vopsit, prelucrat piei, 
confecționat cojoace, producere 
sifon etc. (3671)

• SC Herba convoacă AGA 
pentru data de 16 martie 1998, ora 
11,1a sediul societății cu următoarea 
ordine de zi : raportul consiliului de 
administrație pentru activitatea pe 
1997, bugetul de venituri și cheltuieli 
pentru 1998, alegerea consiliului de 
administrație, alegerea comisiei de 
cenzori, diverse. (40843)

• Citiți revista naturiștilor "VUL
TURUL", revista ideală pentru omul 
modern. (40845)

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recuperarea 
rapidă a sumei. Relații la tel. 234048 
între orele 9-16. (OP 26)

• Vând cazan încălzire centrală. 
import și cazan încălzire centrală I 
clasic plus boiler. Tel. 092/701072, | . 
723908 (0569) * 1

• P.N.Ț.C.D. - municipiul Hune
doara anunță că în data de 7 martie 
1998, ora 11, la sala mică de la 
"Siderurgistul" va avea loc aduna- 
rea generală de alegeri. (0577)

• S.C. TV-Net SRL Hunedoara 
anunță intenția de majorare a 
abonamentului lunar începând cu 
data de 1 aprilie 1998. (0582)
f ~ ~ “------ --------------
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• La 1 martie se împlinesc 
de când m-a părăsit soțul

MIR0N HORGOȘ
Odihnească-se în pace ! Soția 

Ana (3654)’

• Se împlinesc 10 ani de când 
a plecat dintre noi

PETRU CHIȚIBA
Soția, copiii și nepoții îi păs

trează o vie amintire. Dumnezeu 
să-l odihnească I (3669)

• Cu profundă durere fiii Nelu, 
George și Costel anunță dispariția 
celui care a fost un tată devotat și 
un om excepțional

prof. ION STĂNESCU
Te vom păstra pururea în amintirea 

noastră. înmormântarea va avea loc 
în satul natal Vălenii de Munte. (3682)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm dispariția din viață a celui 
care a fost un soț, un tată, un bunic 
cu un suflet deosebit

MARINCESC ȘOFRON
Nu te vom uita niciodată.Soția, fiii, 

fiica și nepoții. (0342)

• A încetat din viață, după 
o lungă și grea suferință, cea 
care a fost o minunată 
mamă, bunică și străbunică

LUCREȚIA CRIȘAN
din Godinești, în vârstă de 86 
de ani. înmormântarea va 
avea loc duminică, 1 martie 
1998, ora 13, în cimitirul 
bisericii ortodoxe din locali
tatea Mintia. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

• Colectivul ziarului "Cu
vântul liber" este alături de 
colegul Virgil Crișan la marea 
durere pricinuită de încetarea 
din viață a mamei sale,

LUCREȚIA CRIȘAN
Transmitem sincere condo

leanțe familiei îndoliate.

S.C. COMCEREAL S.A. Deva
Cu sediul în Deva, str. Ardealului, nr. 1

Vinde în cantități nelimitate îngrășăminte chi
mice și azotat, cu plata în lei sau pe cupoane, prin 
bazele de recepție de la Deva, Dobra, Lăpugiu, 
Hațeg, Călan și Pui. La baza Hațeg avem spre 
vânzare și uree. Se asigură transport la domiciliu.

Informații suplimentare obțineți la sediu sau la 
telefoanele: 211335 și 215322.
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în atenția 
pescarilor
Asociația Județeană 

a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi Hunedoa
ra atenționează pesca
rii ce domiciliază pe ra
za județului Hunedoara 
că singurele vize valabi
le la pescuit sunt cele 
făcute de către filialele 
AJVPS din Deva, Hune
doara, Petroșani și 
Orăștie.

Orice alte "VIZE” sunt 
nelegale și vor fi tratate 
în consecință.

v---------------------------------------

F ANUNȚ 'i 
' IMPORTANT '
! Toți deținătorii de tere-1 
| nuri agricole din municipiul | 
■ Deva sunt invitați în data ■ 
! de 03.03.1998, ora 16,00, ! 

I la sediul Primăriei munici-1
| piului Deva, din Piața Uni-|
| rii, nr. 4, pentru alegerea | 
■ reprezentanților în comisia . 
1 de aplicare a Legii nr. 18/* 
11991, republicată. I
X,

CREDIT BANK DEVA
Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 

03.03.1998 la judecătoria Hunedoara, birou executor 
judecătoresc:

* fabrică de bere situată în Hunedoara, capacitate 
1.500 l/zi;

♦ spațiu comercial, situat în Hunedoara, Bd. Dacia, 
nr. 1, bl. 38, parter, 150 mp.

Relații suplimentare la telefon: 211853.
- ------ ;——== —  ----------

BCR SA.
Sucursala județeană Hunedoara

Vinde prin licitație publică 
următoarele mijloace de 

transport:
□ Autoturism DAEWOO Espero - I buc, 

preț de pornire: 75.000.000 Iei - fără TVA;
O Camion AVIA - 2 buc.-în termen de ga

ranție, preț de pornire - 130.000.000 lei/buc. 
- fără TVA.

Licitația va avea loc în data de 06.03.1998, 
ora 1 l.OO, în comuna Șoimuș, str. Principală, 
nr. 394.

Informații Ia BCR Deva ' oficiul juridic, 
camera 211, telefon: 230207' int. 67, sau Ia 
Tribunalul jud. Hunedoara'Deva - Birou 
executor judecătoresc.

Cu ocazia zilelor de
1 si 8 MARTIE
IMCOMEX

urează tuturor femeilor LA MULTI ANI!
și le oferă trei mari surprize:

O PLATA ÎN 24 RATE
Q AVANS ZERO
0 MARI REDUCERI DE

PRETURI LA TOATE PRODUSELE
• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE» MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE • MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE» STORCĂTOARE 
DE FRUCTE»COVOARE ȘI MOCHETE...» ȘI MULTE ALTELE!!!

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A 
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

IMC0MEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

ROW WESTEVEO S.R.L.
Caută în vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse de gumă de mestecat 

Wrigley's Orbit, Spearmint, Doublemint, Ju icy Fruit și Hubba Bubba 

Salesman
în orașele:

> Deva
> Petroșani
> Hunedoara
> Brad
> Călan
> Hațeg
> Orăștie
> Simeria
și în întreg județul 

Hunedoara

Condiții:*
® vârsta maximă 35 ani;
S permis de conducere și eventual autoturism 
propriu;
S dinamism și putere de muncă.

Se oferă:
S instruire în tehnici comerciale modeme;
Sun venit mediu atractiv în acord cu vânzările;
S posibilitatea unei cariere;
[x] angajament pe termen lung.

Relații la telefonul069/229060.
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ș SUCEAVA

QjFĂLTICENl

ARIA DE ACOPERIRE

CURTICI

BRĂILA

OCERNA

[CONSTANTA
EFORIE NORD 
EFORIE SUD 
MANGALIA

HARTA ARE CARACTER 
INFORMATIV

CARACAL

Telefon 1,5 W

NIGRU VODĂ

-) 
TIMIȘOARA 
JIMBOUA. Aț'

ADJUD.... |

Telefon 15 W
BACĂU)

FĂGĂRAȘ Y/A 
ă; brașov 

zarnești c

OTOPENI

c rtX1A Q CLUJ • NAPOCA ,
TURDA > jREGMIN

„,ș $ TAROUMURES

sistemul
nostru 
se pot 
folosi...

CONECTARE GRATUITĂ
și noi tarife REDUSE

... și telefoane de a ori mai puternice decât cele obișnuite
Vă așteptăm la agenția Telemobil din Arad, Piața Avram lancu 8, mobil: 018621092

si la agențiile Telemobil din țară: Alba ltilia: 018621072; Baia Mare: 018620072; Bacău: 018615092; Bislrița: 018623094; București: 01/223.47.16; Brașov: 018608092; Cluj: 018623092; 
ionstauța: 018610092; Craiova: 018627092; Galați: 018616092; Iași: 018613092; Oradea: 018621082; Pitești: 018626092; Ploiești: 018607092; Timișoara: 018620092; Târgu Mureș: 018620082.
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Valorile medii și maxime 
ale poluanților gazoși 
analizați în perioada 16-22 
februarie ’98 (la dioxid de 
azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au 
încadrat în această perioadă 
în limitele admise prevăzute 
de STAS -ul de calitate a 
aerului. Valorile maxime au 
fost evidențiate la data de 
22.02.98 în zona Hunedoara 
pentru dioxidul de azot, și la 
data de 16.02.98 în zona 
Paroșeni pentru dioxidul de 
sulf. Pentru amoniac și 
fenoli, indicatori ce se 
determină numai în zona 
Hunedoara, valorile maxime 
au fost înregistrate la data 
de 22.02.1998.

Valorile medii pentru 
pulberile în suspensie s-au 
încadrat în limita admisă de 
0.15 mg/mc aer/24 h, la 
toate secțiunile de control. 
Valorile maxime care au 
depășit limita admisă au 
fost înregistrate în zonele 
Mintia - Deva și Huneodara, 

ziua de 21 februarie.

Cu sediul în P-ța Libertății, nr» 16, organizează

LICITAȚIE PUBUCA |
pentru închirierea următoarelor spații:

1. Farmacie - str. Mihai Viteazul -160 mp;
2. Alimentație publică - bd. Republicii - Dacia -117 mp;
3. Spațiu Chimice - P-ța Libertății, nr. 16, -59 mp;
4. Farmacie - bd. Dacia, nr. 6 bis - Gambrinus -140 mp;
5. Librărie - str. Mihai Viteazul - Dunărea -75 mp;
6. Carne - str. Mihai Viteazul - Dunărea -66 mp;
7. Birouri - P-ța Libertății, nr. 16, -172 mp;
8. Textile - str. Mihai Viteazul - Dunărea -69 mp;
9. Spațiu Producție - str. Arenei - Păltiniș -216 mp;
IO. Alimentara - comuna Toplița -233 mp;
11. Alimentara - str. Victor Babeș -73 mp;
12. Alimentara - str. Chizid -50 mp;
13. Chioșc Alimentar - str. Flășdat -80 mp;
14. Depozit - bd Dacia, bl. 38 -94 mp;
15. Spațiu Comercial - str. Libertății, bl. 13 -130 mp;
16. Spațiu Comercial - bd. Dacia, bl. 38 -375 mp;
17. Spațiu Comercial - bd. Dacia, bl. 20 -167 mp;
18. Spațiu Comercial - str. Mihai Viteazul -36 mp;
19. Spațiu Comercial - bd. Dacia, nr. 6 bis -60 mp;
20. Spațiu - Teliuc, bl. 2 -40 mp;
21. Librărie - str. Viorele, bl. 5 -40 mp;
22. Restaurant Toplița -79 mp;
23. Spațiu Comercial - Toplița -92 mp;
24. Magazinul nr. 64 - str. Trandafirilor -179 mp;
25. Spațiu Comercial - Rusca, bl. 17 -50 mp;
26. Spațiu Mag. nr. 15 - str. Viorele, bl. 5 -162 mp;
27. Magazin 11O - bd. Traian - Ceangăi -225 mp;
28. Depozit - Fia la Obor -102 mp;
29. Magazinul nr. 84 - Ghelar, str. Minerului -476 mp;
30. Magazinul nr. 114 - Bunila -280 mp;
31. Magazin nr. 56 - str. G. Coșbuc -190 mp;
32. Restaurant Bucegl - bd. Dacia -273 mp;
33. Cofetărie Bucegi - bd. Dacia -117 mp;
34. Spațiu Comercial, str. E Mărgineanu -80 mp.

Licitația va avea ioc în datele de 16-17.03.1998, ia sediu! S.C. MERCUR CORViNEX
S.A. Hunedoara, începând cu ora 9.00.

Garanția de participare ia licitație egală cu cuantumul chiriei pe o lună la tariful de
pornire a licitației.

Taxa de participare 100.000 de iei.
Documentația pentru licitație se obține de la sediu! societății contra cost. De

asemenea, S.C. MERCUR CORVINEX S.A. Hunedoara scoate la licitație vânzarea de
mijloace fixe diverse în fiecare zi de joi - începând cu data de 19.03.1998.

Informații suplimentare la sediu! societății sau la telefon 712136.

Pulberile sedimentabile 
au continuat să înregistreze 
depășiri ale limitei admise 
de 17.0 gr/mp/lună în zona 
Chișcădaga de 7.7 ori și în 
zona Teliuc de 8.91 ori.

Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au 
menținut în limitele de 
variație ale fondului natural 
pentru toți factorii de mediu 
analizați. Față de valoarea 
de atenție a radioactivității 
beta globale stabilită pentru 
ape, în această perioadă s- 
au obținut valori medii de 
0.12 Bq/I la apa brută pe 
râul Strei și de 0.13 Bq/I la 
apa potabilă.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui, au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 684.0 mg/l și o 
valoare maximă înregistrată 
la data de 19 februarie de 
1272.0 mg/l.

Supravegherea calități?'' 

aerului este asigurată prin 
sistemul de monitoring 
județean și care la ora 
actuală se compune din 
17 puncte de control 
pentru poluanții gazoși și 
pulberi în suspensie și din 
76 puncte de control 
pentru pulberi sedi
mentabile.

Prin determinările zil
nice, săptămânale și lu
nare s-au pus în evidență 
pentru pulberi în sus
pensie un număr de 126 
depășiri ale limitei admise 
din care: 2 în zona Călan, 
24 pe zona Mintia-Deva, 88 
în zona Hunedoara 
(inclusiv zona Teliuc) și 12 
depășiri în zona Văii Jiu
lui. S-au făcut intervențiile 
necesare la unitățile eco
nomice mari poluatoare în 
vederea remedierilor ce se 
impun pentru limitarea și 
oprirea fenomenului de 
poluare.

Agenția de protecție a 
mediului Deva { 

_________________________________ ✓

Președintele PDSR vizitează Valea Jiului
Dl Ion Iliescu, preșe

dintele Partidului Demo
crației Sociale din România, 
se află în aceste zile în 
Valea Jiului. Ieri a fost 
întâmpinat de către 
primarii, viceprimarii și 
consilierii PDSR din orașele 
Vulcan, Lupeni și Uricani,

• SIMPOZION »
“întreprinderi mici și mijlocii - prezent

și perspective”
Vineri, 27 februarie a.c., a 

avut loc la Deva simpozionul 
pe tema “întreprinderi mici și 
mijlocii - prezent și per
spective” inițiat de orga
nizația județeană Hunedoara 
a Partidului Alianța pentru

GREVA SINDICATULUI "SANITAS" A ÎNCETAT

Cu toate că greva sindicatelor 
“Sanitas” a avut o durată de 16 zile, 
cuprinzând întregul sistem sanitar din 
țară, greviștii n-au reușit să convingă 
Guvernul să revină asupra hotărârii 
privind salarizarea personalului mediu și 
auxiliar. S-a încercat prin grevă, prin 
mitinguri și marșuri de protest să 
determine Executivul să acorde salarii

care să corespundă unor minime cerințe 
de trai.

Cum spunea dl Marius Petcu, 
președintele Federației “Sanitas”, chiar 
dacă greva generală a încetat în semn de 
respect pentru cei în slujba cărora sunt 
angajați, nemulțumirile celor din sănătate 
rămân și se vor manifesta prin alte forme 
de protest.

Premiera națională a Teatrului “I.D.Sârbu” Petroșan
Duminică, 1 martie a.c., ora 18, la Teatrul I.D. Sîrbu din Petroșani are loc premiera 

pe țară a piesei “Două mii de dolari pentru nevasta mea” de Bjorn Arrhen, cunoscut 
dramaturg suedez contemporan. Regia artistică: Zoltan Schapira și Liviu Schapira. 

^Scenografia: Elena Buzdugan, (M? .)

Șomajul - la cote fără precedent c
Conform ultimelor date 

statistice înregistrate la Oficiul 
de muncă și șomaj Hune- 
doara-Deva, la finele acestei 
luni rata șomajului în județul 
nostru a atins cote fără 
precedent - 19,9 la sută, 
procent ce înseamnă, cu alte 
cuvinte, 41.893 de persoane 
aflate în căutarea unui loc de 
muncă. Acest procent, 
înregistrat la 23 februarie a.c., 
situează județul Hunedoara 
pe primul loc’pe țară, fiind 
aproape de trei ori mai mare 
față de aceeași perioadă a 

întâlnindu-se apoi și cu 
cetățenii orașului Lupeni.

Vizita continuă astăzi la 
Petroșani, unde dl Ion 
Iliescu va fi primit de către 
primar și consilieri. Un punct 
însemnat al acestei vizite îl 
reprezintă întâlnirea cu

România. La această mani
festare au luat parte domnii 
din conducerea organizației 
județene a ApR, precum și 
patroni de societăți mici și 
mijlocii. Au participat, de 
asemenea, prof. univ. dr.

anului trecut când șomajul 
atinsese doar 7 la sută.

Comparativ cu media pe 
județ de 19,9 la sută, peste 
această valoare se situează 
nu mai puțin de șapte 
municipii și orașe: Vulcan - 
30,2 la sută, Călan - 29,3 la 
sută, Hațeg - 27 la sută, 
Lupeni - 24,9 la sută, Orăștie
- 24,5 la sută, Brad - 24,3 la 
sută, Petroșani - 20,8 la sută. 
Cel mai mic număr de șomeri 
se înregistrează la Hunedoara
- 12,1 la sută.

Semnificativ rămâne și 

reprezentanții Ligii Sin
dicatelor Miniere din Valea 
Jiului și cu cetățenii 
municipiului Petroșani. Va 
fi organizată șl o con
ferință de presă înainte de 
plecarea la București. 
(A.N.).

Mircea Coșea și 
Constantin Dumitrescu, dr. 
ec. Alexandru Burtea și 
Marius Benea. Vom reveni 
cu amănunte asupra 
lucrărilor simpozionului. 
(Tr.B.)

faptul că din totalul de 
41.893 de șomeri aflați în 
evidența oficiilor de 
specialitate 12.200 sunt 
neindemnizați.

Deși județul Hunedoara 
are cel mai mare număr de 
oameni aflați pe valul 
sărăciei, perspectiva pare 
să fie dramatică: alte câteva 
mii de salariați de la RAC 
Deva și Siderurgica 
Hunedoara sunt în pragul 
de a deveni șomeri.

Halal “luminiță” de la 
capătul tunelului!

Corne! POENAR

ADMINISTRATOR - MERCEOLOG (3ARDAT)

Condiții:
- experiență in domeniu.
• vârstă până la 40 de ani.
- posesor al permisului de conducere auto ca tegoriile B C (deținerea 

unui autoturism ar constitui un avantaj)-
înscrierea la concurse va face pe Baza linei cereri >i a unui curricu

lum vitae, la sediul ziarului "Cuvântul liber" din Deva, str. I Decembrie,
S\Y •• \‘- • ' •' '' ?..V A. . .

nr.35 (clădirea Tribunalului județean), până în ziua deȚ2 martie a.c.
Concursul va avea loc in ziua de 17 martie 1998, ora IO. 00- J
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