
Investițiile de paradă nu
• 11-13°C 1 “confortul” termic din această Iarnă; 

•Dintr-un necesar de 180 de miliarde de lei, s-au primit 
2,2 miliarde; • “Au prioritate investițiile care ar trebui să 
finalizeze, nu să înceapă, reabilitarea sistemului termic al 
orașului. Se merge de-a-ndoaselea I"; • Gratuitățile 
minerilor și insolvabilitatea RAH descurajează investițiile 
în infrastructură

aduc mai multă căldură
I

Despre sistemul termic al 
orașului Petroșani, în pragul iernii 
1998-1999, purtăm un dialog cu dl 
ec. Vasile Arbagic, director eco
nomic, dl ing. Ladislau Husar, șef 
secție termoficare, și dna ing. 
Renata Buriec, șef Birou Tehnic- 
Producție, toți la data purtării 
dialogului activând -în cadrul 
R.A.G.C.L. Petroșani, actuală S.C. 
“Urbis” S.A.

REP.: Aș începe întrebările de 
la nivelul “cel mai de jos" și anume 
cel legat de infrastructură. Ce fel 
de prestații, “termice1’ vă permit 
instalațiile exploatate să furnizați 
în această iarnă ? E mai bine sau 
mai rău decât în anii trecuți?

V.A.: în ultimii doi ani, tot ce-am 
reușit să facem a fost reabilitarea 
tehnologică a cinci puncte termice 
din oraș. S-au înlocuit vechile

în locuințele din
1

schimbătoare de căldură în 
contracurent cu altele noi, în 
variantă constructivă "cu plăci" de 
mai mare randament. Pentru cele 
cinci puncte termice am înlocuit 
întreaga instalație adiacentă 
reprezentată de pompe, fitingăraie 
ș.a. Valoarea investiției este de 14 
miliarde de lei, noi primind până 
acum de la bugetul de stat 2,2 
miliarde de lei, destinați acestei

Petroșani
manopere. 1,5 miliarde au fost 
consumați anul trecut, iar restul 
în acest an.

REP: Și diferența de unde 
vine și când va fi acoperită?

VA.: Mai contăm pe un 
aport de cca. 800 de milioane

A consemnat 
______ Adrian SĂLĂGEAN
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Elita drumarilor tării s-a 
întrunit la sfat la Deva 

Tema dezbătută: “Prezent și viitor în 
reabilitarea drumurilor și podurilor"

Mineritul Văii Jiului - 
intre cerințe și 

posibilități
Casa de cultură din Deva 

a găzduit joi, 22 octombrie 
a.c., simpozionul cu tema: 
“Prezent și viitor în 
reabilitarea drumurilor și 
podurilor”. Organizatori: 
filialele “Avram lancu” din

SfMPOZ/ON
Deva și “Banatul” din 
Timișoara ale Asociației 
Profesionale de Drumuri și 
Poduri. Au participat: cadre 
de conducere ale unor unități 
de cercetare, proiectare și 
execuție a drumurilor și 
podurilor din 25 de județe din 
țară - de stat și particulare -, 
cadre universitare din Cluj și 
Timișoara, alți specialiști, 
reprezentanți ai autorităților 
locale și județene, din unele 
orașe și comune, ziariști 
(cam puțini n.n.).

în deschiderea lucrărilor, 
ing. Gheorghe Palcanin, 
președintele Filialei APDP 
“Avram lancu” Deva, a 
salutat asistența, a subliniat 
semnificația și importanța 
manifestării, a comunicat 
programul de desfășurare.

în cuvântul lor, dnii 
Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului județean 
Hunedoara, și Mircia

Muntean, primarul muni
cipiului Deva, au rostit 
cuvinte de bun venit la 
adresa oaspeților, și-au 
exprimat satisfacția orga
nizării unei asemenea 
manifestări de nivel 
național în județul Hune
doara și municipiul Deva, 
unde ființează puternice 
unități de reabilitare a 
drumurilor și podurilor, cu 
activități și rezultate 
deosebite, au urat succes 
lucrărilor simpozionului.

Un mesaj de salut și 
succes a adresat și dr.ing. 
Laurențiu Stelea, secretar 
general al Consiliului 
Național al APDP și director 
al Centrului de Cercetări 
Rutiere și Informatică 
București, din partea 
conducerilor Administrației 
Naționale a Drumurilor și 
Asociației Profesionale de 
Drumuri și Poduri.

Asistența a păstrat un 
minut de reculegere în 
memoria unui distins spe
cialist, fost director al 
Direcției județene a drumu
rilor Deva - ing. Gheorghe 
Sefer, trecut de curând în 
neființă.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Ministrul Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, 
privește atent soarta 

mineritului din Valea Jiului

Deși scurtă, de numai câteva 
ore, vizita în Valea Jiului a primului 
ministru al României, Radu Vasile, 
și a miniștrilor Industriei și 
Comerțului și cel al Finanțelor - 
Radu Berceanu, respectiv- 
Decebal Traian Remeș - a avut 
meritul de a pune față în față, fără 
menajamente, realitatea dură din 
acest mare bazin carbonifer al 
țării, perspectivele sale, cerințele 
minerilor, cu disponibilitățile și 
posibilitățile țării de a susține 
acest domeniu, care înregistrează 
anual, lunar, zilnic, pierderi uriașe 
- povară grea pe umerii gârboviți 
ai poporului.

Prezenți la aceste momente, 
vom consemna câteva dintre 
solicitările minerilor și răspunsurile 
date de autoritățile centrale. 
Așadar:

Miron Cozma cere, 
în spirit sindical

Președintele CNSMR și al 
LSMVJ, controversatul Miron 
Cozma, a prezentat un raport în 
23 de puncte, plin de 
revendicări, din care redăm:

”Vă mulțumim că ați venit în 
Valea Jiului, die prim-ministru. 
Alții, înaintea dvs., n-au făcut-o. 
Ce vă rugăm noi, die prim- 
ministru. Să luați măsuri că nu-i 
posibil ca RAH România să aibă 
la această oră datorii de 4000 
de miliarde de lei. Este incredibil. 
Numai de la începutul acestui an 
s-au acumulat datorii de 1638 
de miliarde de lei, însă numai 356 
de miliarde provin din activitatea 
de exploatare. S-au făcut 
deturnări de fonduri de la 
producție la investiții. Să se 
analizeze pierderile cauzate de 
penalități pentru neplata la timp 
a obligațiilor.

Vă rugăm, die prim-ministru, 
să aprobați ca datoria RAH 

'România, fără penalități, să fie 
preluată la datoria publică ori să 
fie eșalonată la plată pe o 
perioadă de la 15 la 25 de ani, 
cu un termen de grație ce va fi 
stabilit.

în vederea unor investiții și 
activități, de mecanizare a 
anumitor lucrări miniere,

Dumitru GHEONEA
. ■■■ - r,

(Continuare în pag. 8)

25 OCTOMBRIE * 
ZIUA ARMATEI ROMÂNE

Armata, “Oastea țării” cum o 
numeau străbunii, a dobândit atributul 
veșniciei pe câmpurile de onoare 
sfințite cu ofranda de sânge a tuturor 
eroilor neamului. La mijloc de toamnă, 
în urmă cu 54 de ani, viteaza oștire 
română întregea tfupul țării prin 
eliberarea Ardealului de Nord. 
Sacrificiile nu au fost puține pentru 
realizarea unui vis în care a'crezut cu 
tărie întreaga națiune. Cu 
recunoștință, deșteptăm din eternitate 
numele câtorva fii -ai meleagurilor 
hunedorene care au servit patria 
tocmai în acele vremi, la ceas de grea 
cumpănă, cu prețul propriei vieți și 
care odihnesc întru eternitate așezați 
în Cimitirul Eroilor din Deva. Au primit 
botezul focului pe linia , întâi, 
îmbrăcând cămașa albă a martirilor: 
pit. Pătrașcu Constantin, sergent 
Mirea Gheorghe, cap. Dumitru 
Gheorghe, fruntașii pumifru Turea,

Duminică 
trecem la 

ora de iarnă
Trenurile de călători aflate 

în circulație în noaptea de 24/ 
25 octombrie, după 4.00 care 
devirte ora 3.00, ca urmare a 
trecerii la ora Europei 
Orientale, vor opri în stații 
până la ora de plecare 
prevăzută în “Mersul 
trenurilor”, se arată într-un 
comunicat transmis agenției 
MEDIAFAX de către Societatea 
Națională de Transport 

L Feroviar “Călători”.

“Mă voi ocupa personal de soarta mineritului din Valea 
Jiului” — le spune premierul Radu Vasile unor simpatizanți 

care i-au venit în întâmpinare în cadrul recentei vizite 
efectuate în marele bazin carbonifer.

Foto: Traian MÂNU

Enache Mugur, Vintilă Gheorghe, 
soldații Andrei loniță, Ardelean 
loan, Busuioceanu Ion, Constantin 
Muntean, Cașca Gheorghe, Fărcaș 
loan, Fleșer loan, Istrate Alexandru, 
Ivănescu Gheorghe, Josan Grațian, 
Marin Anghel, Olaru Constantin, 
Petrișor Gavril, Petruț Petru, Simion 
Vasile, Stănescu loan, Ștefan 
Cosma, precum- și pit. Zamfir 
Gheorghe, cap. Tutunaru Gheorghe 
din Legiunea de Jandarmi Deva. 
Dar câți alții își dorm somnul în 
trupul gliei străbune, având doaj un 
singur epitaf: Erou Necunoscut. 
Pentru ei toți, știuți ori neștittți, 
cavaleri ai biruinței și ziditori de 
istorie, răspundem astăzi la acest 
Apel solemn: Prezentl

Dorin PETRESC

(Continuare în pag. 8)

Bwest bank
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizicei

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile - 53%

ÎN ZIARUL DE AZI:
• De toate pentru 

toți
• Caleidoscop
• Horoscop
• Programe TV

IDE LA SERVICIUL POLITIEI 1 
| RUTIERE j
| Serviciul Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului de | 
| Poliție al județului face cunoscut persoanelor care au | 
■ depus documentele de înmatriculare până la data de ■ 
! 24.09.1998, să se prezinte pentru ridicarea cetificatelor ! 
Ide înmatriculare și a cărților de identitate a ■ 
I autovehiculelor. • I
L

Numărul celor tentați de emigrare

SFÂRȘIT DB

■ Fotbal la Deva
Vega - UTA
Sâmbătă, de la ora 11,00, pe 

stadionul Cetate din Deva, în 
cadrul etapei a 13-a a Diviziei B, 
seria a lll-a, se dispută meciul 
Vega- UTA. De prisos să mai 
subliniem atractivitatea s^. (S.C.)

J

■ Farmacii de 
serviciu

în zilele de 24 - 25 
octombrie va fi deschisă, în 
Deva, farmacia “Artemis”, din 
bulevardul Decebal, bloc 24.

în același interval de timp, în 

Hunedoara, va funcționa 
unitatea farmaceutică “Diana”, 
situată pe bulevardul Dacia, 
bloc G1. (E.S.)

“Fie pâinea cât de rea tot mai 
bună-i în țara mea!” - susține un 
vechi proverb românesc. Dar 
până și cei mai optimiști și mai 
patrioți dintre noi admit că în ultimii 
ani acest proverb n-a mai prea 
fost valabil pentru români și 
România. Astfel că atribuirea, de 
către grupul Divertis parcă, a 
acestei “cugetări” președintelui 
Bill Clinton nu e doar o dovadă de 
haz de necaz specific românesc 
ci și o ironică reliefare a unei 
neplăcute realități. A realității că 
în România majoritatea populației 
a fost și este nemulțumită de 
nivelul de trai ori de cât de bună 
(și ieftină) este pâinea. De voie 
de nevoie, majoritatea oamenilor

cureaua și se

este in creștere
sărăciei. Dar sunt și unii care 
refuză această situație și aleg ca 
unică soluție varianta extremă a 
părăsirii țării, a emigrării într-o altă 
țară unde le-ar putea fi mai bine.

ANCHETA SAPTAMANII
Mirajul Occidentului

înainte de ’89, visul multor 
români era acela de a părăsi țara. 
Motivele pentru care oamenii își 
doreau acest lucru sunt bine 
cunoscute, de la lipsa alimentelor 
până la oprimările și umilințele de 
tot felul la care erau supuși de 

regimul comunist. Dorința de a 
părăsi țara era atât de puternică 
încât mulți apelau chiar și la soluții 
extreme, de la greva foamei până 
la treceri frauduloase ale frontierei.

După Revoluție, o dată cu lătgirea 
posibilităților de a părăsi țara, mulți 
români și-au văzut visul cu ochii și 
au ales calea exilului. Au fost însă 
și alții, mult mai numeroși, care au 
renunțat să plece deoarece 
schimbarea regimului politic a 
însemnat și apariția speranței într* 
o viață mai bună chiar în România, 
însă speranțele le-au fost înșelate. 

Democrația românească e ... 
originală. Tranziția pare că nu 
se mai termină. Iar viața parcă- 
i și mai grea decât înainte. S-a 
ajuns până într-acolo încât 
pentru un apartament ori un loc 
de muncă se apelează la soluții 
disperate (automutilare, 
autoincendiere). Astfel că, 
datorită sărăciei, febra emigrării 
a cuprins parcă și mai multă 
lume decât înainte de ’89. Dar 
dacă înainte de ’89 problema 
cea mare o constituia părăsirea 
țării, neacceptată de autoritățile

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 3)
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SÂMBĂTĂ
24 OCTOMBRIE

TVR1 .
9.05 Aladdin (d.a) 9.35 Tip- 

Top, Mini Topi (em. pt. copii) 
11.00 Perfecționistul (co. Aus- 
tralia 1987) 12.35 Ord inea 
publică 13.30 Ecranul (mag. 
cinema) 14.30 Turnul Babei 
(mag.) 17.00 Nebunia 
capetelor (do. istoric) 17.45 
Baywatch (s, ep. 168) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 6) 18.55 Teleenciclopedia 
(mag.) 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 D-nul și d-na 
Smith (s,e p. 1) 22.25 Cele 
două doamne Carroll (cramă 
SUA 1947)

tvr 2
8.05 D.a. (r) 8.30 Sporturi 

extreme (do) 9.00 Comorile 
lumii (do) 10.35 Documentele 
culturale (do) 11.15 TVB 

, Timișoara 13.30 Actualitatea 
• cultuială 14.00 Testamentul 
1 tinereții (s,ep. 1)14.50 Bijuterii 

muzicale 15.35 Viață de câine » 
(f.aj 16.00 Țiganca (s, ep. 19)

45 Santa Barbara (s) 17.30 
"radiții (mag.) 19.00 Festivalul 

^Nsțional al Romanței

DUMINICĂ
25 OCTOMBRIE

TVR I
7.00 Bună dimineața... de la 

Bucureștii (mag. matinal) 8.30 
Lumină din lumină 9.30 Kiki 
Riki Miki (mag. pentru copii) 
11.00 Viața satului 13.00 
Biserica satului 14.30 Video 
Magazin; Fotbal divizia A: 
Rapid-Dinamo (d); Super Gol 
Show (cs) 18.50 Serial de 
călătorii (do) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21-.00 Favoarea, 
ceasul și peștele cel mare (co. 
Franța/Anglia/SUA 1991) 22.40 
Telesport 22.50 D-na King, 
agent secret (s, ep. 42) 23.35 
Festivalul Național al Ro
manței „Crizantema dș Aur”

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

9.00 Comorile lumii (fio) 10.00 
Repere vitale (r) 10.30
Cinematograful vremii noastre 
(do) 11.15 Ansamblul „Doina 
Gorjului" 11.30 Handbal 
masculip România-Slovaciaîn 
preliminariile CM (d, Oradea) 
13.05 TVR lași13.30 Creanga 
de Aur (do) 14.00 Testamentul 

yținereții (s, ep. 2) 14.50 Vitrina

LUNI
26 OCTOMBRIE

TVR 1
12.05 Universul cunoașterii 

(r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
18.10 Hollyoaks (s,e p. 149)
18.35 Stăpânul lumii (s, da., ep. 
25) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
329) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ultimul ep.) 
21.50 Infidelități (s, Finlanda 
1996, ep. 1) 22.45 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 15.00 
Neutralitatea austriacă (do)
15.10 Limbi străine. Engleză 
16.00 Țiganca (s, ep. 21) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 678) 
17.40 Țribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-rup! 
Hei-rap! (cs) 19.10 Portrete în 

\acvaforte 19.40 Sănătate, că-i

„Crizantema de Aur” 21.05 
Teatru TV: „Valsul lebedelor” 
22.20* Stop-cadrul 22.30 
Ateneu 23.30 Conviețuiri 
(mag.) o

ANTENA 1
7.55 Caracatița (s/r) 9.00 

Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a) 10.00 între 
prieteni 11.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 
(mag.) 12.00 100° Celsius 
(talkshow) 13.00 Fotbal 
(transmisiune în direct) 16.00 
Constelația cinema (mag.)
16.30 Fete de provincie (s, ep. 
7) 17.00 Pe cont propriu (s, ep. 
7) 18.00 Decepții (s, ep. 67)
19.30 Sâmbete și zâmbete 
(div.) 20.00 Nash Bridges (s, 
ep. 39) 21.00 Iubire trădată 
(dramă SUA1996) 23.30 Tropi
cal Heat (s, ep. 5) 0.30 Magia 
Emmanuellei (f. er. SUA 1992)

pro rv
8.30 Aventurile lui Fudge (s, 

ep. 2) 9.00 Tarzan și
amazoanele (f.a. SUA 1945)
11.30 Am întâlnit și români 
fericiți 12.00 Pe Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV/ O propoziție pe Zi 13.00 

personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 20) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Dorurile 
mele... 19.00 De cealaltă parte 
a miezului nopții (s, ultimul ep.)
19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren 21.00 
Sportmania: Western Union 
World; Fotbal Juventus 
Torino-lnternazionale Milano 
(d)

ANTENA I *
9.15 Animal Show (s, ep. 18)

9.45 Denver1 ultimul dinozaur 
(d.a) 10.15 Mighty Max (d.a) 
11.00 Poveștile prietenilor mei 
12.00 Printre rânduri 
(talkshow) 13.00 Documentar 
14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Decepții (s, ep. 68)
19.30 A treia Planetă de la 
Soare (s, ep. 47) 20.00 Lupta 
pentru putere (thriller SUA 
1982) 21.45 Glasul inimii (f. 
SUA ’90, p. III) 22.45 Fotbal 
Club Antena 1 (talkshow 
sportiv) 1.00 Agenția de presă 

£ PRO TV ' -
8.00 Căpitanul N (d.a) 8.30 

Toți câinii merg în rai (d.a) 9.00 
Super Abracadabra / Mowgli 
mai bună decât toatef^mag.)

20.10 Natacha (s, ep. 63}22.00 
Prizonieră din dragoste (f. 
Franța 1981)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă 10.20 Iluzii 
(s, ep. 72) 11.20 Printre rânduri 
(talkshow/r) 12.20 A treia 
Planetă de la Soare (s/r) 13.20 
Fără limită 13.30-Planeta vre 
(ep. 98) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
109) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 26) 18.00 Decepții 
(s, ep. 69) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 7) 22.00 Viitorul începe azi 
(s,e p. 29) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.00 
Urmărire generală 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00

Dragul de Raymond (s, ep. 20)
13.30 Tom Show (s, ep. 18) 
14.00 Generația PRO 15.30 
Echipa mobilă 1Ș.30 Lumea 
filmului 17.00 Pro Fashion 
(mag. de modă) 17.30 Conan 
(s,e p. 16) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Specialiștii (s, ep. 8) 
21.00 Academia de politie (s, 
ep. 8) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Candidatul (dramă SUA 
1972)

. ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a./r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (s/r) 10.30 Din toată 
inima (s/r) 11.25 Cala mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Secretul lui 
Bachus (f/r)15.00 Guadalupe 
(s, ep. 33ț) 16.00 Acasă la Ana 
Blandiana cu Ruxandra 
Săraru 16.30 Din toată inima 
(s) • Concurs 17.30 Uneori 
avem aripr (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s) • Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 D.a. * 
Dragoste și putere (s, ep. 205) 
21.00 Misterioasa doamnă (s) 
22.00 Fotbal Campionatul 
Spaniei (d) 0.00 Vacanță 
boemă (co. Anglia 1991) 

(s) 11.00 Doctor în Alaska (s, 
ep. 84) 12.00 Profeții despre 
trecut (talkșhow) 12.55 Știrile 
PRQ TV 13.00 O propoziție pe 
zi 13.05 Dragul de Raymond 
(s,e p. 20) 13.35 Tom Show (s, 
ultimul ep.) 14.00 Chestiunea 
zilei 16.00 Al șaptelea cer (s, 
ep. 43) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 8) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 145) 19.00 
Prețul corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Ally McBeal (s, 
ep. 8) 21.00 Qracula (f. horror 
SUA ’92) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 Procesul etapei

AGASA ■
7.00 Vacanță boemă (f/r) 

9.00 Sport la minut 9.30 Camei 
Trophy-Țarade Foc9.45Arte 
marțiale 10.00 Volei 10.30 Mo
tor Sport Magazin 11.00 
Baschet Finale celebre 12.30 
Fotbal american 14.30 FIFA 
Magazin 15.00 Fotbal (rez. 
Germ, etapa 3) 16.00 Povestea 
Diviziei A 16.30 Italia în 7 zile 
17.00 Fotbal II Calcio (d) 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.15 Faza zilei du 
Florin Călinescu 19.30 Fotbal 
(rez. Germ, -etapa 4) 20.30 
Fotbal Camp. Spaniei (d) 22.30 
Mesaj din Vietnam (dramă 
SUA 1993, p.l)

Nano (s, ep. 148) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 18.50 
Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Air America (co. 
SUA 1990f 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Seinfeld (s, ep. 157) 23.00 
Știrile PRO TV /Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Sărmana Maria .(s/r) 10.00 
Acasă la... (r) 10.30 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Mesaj din 
Vietnam (f/r) 15.00 Guadalupe 
(s,ep. 34) 16.00 Te iubesc (s, 
ep. 38) 16.30 Din toată inima 
(s, ep. 211) • Concurs 17.30 
Uneori avem aripi (s, ep. 42) 
18.25 Ca la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s, ep. 85) 
19.00 Concurs 19.05 Sărmana' 
Maria (s, ep. 86) 19.25 Șoimii 
călători (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 206) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 69)
21.30 Verdict: crimă (s)

PRIMA x
8.00 Lumea lui Eric (d.a)

8.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 
9.00 A doua familie (do) 9.30 
Inspectorul Gadget (do) 
10.00 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile (s)
11.30 Pământul: Bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal 
(em. sportivă) 13.30 Preview 
Premier League 14.00 
Domnul Jerico (f. Anglia ’69) 
16.00 Zona M (em. muzicală) 
17.00 Fotbal Premier League 
Live 19.00 Știri 19.45 
Răzbunare în sânul mafiei 
(dramă SUA ’73) 22.00 Cen
tennial - Legendele din 
lumea nouă (s)

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 08.45- 
09.00 Program muzical 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA VDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospectiva 
știrilor) 22.30-24.05 Rondul de

PRIMA
7.30 Echipa de fotbal 

(d.a) 8.00 Căutătorii de aur 
(s) 8.30 A doua familie (do)
9.30 Inspectorul Gadget; 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Mecanica distractivă 
(s) 10.30 1999 (s) 11.30 
Duminică la prânz 
(talkshow) 13.00 Motoci- 
clism MP al Australiei 14.00 
Lumea lui Dave (s) 14.30 
Față în față la Hollywood (s) 
16.00 Explorer 17.00 Un alt 
început (s) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s) 19.00 Știri 19.45 
Plăceri de ocazie (co. SUA 
’88) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (s) 23.00 Știri 23.15 
Fotbal Coventry-Sheffield 
Wednesday (înreg.)

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r)

ANTENA 1-bEVĂ
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.10-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor”

PRIMA
7.00 Primă oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumî 
paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) ț6.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.151999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumiparalele (s) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Și mâine e o zi (dramă SUA 
’86) 22.00 Fotbal: Premier 
League Live 23.00 Știri

PRO TV— DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA VDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul hune- 
dorean 17.55-18.00 TELEX (știri 
locale pe scurt) 22.05-22.15 Știri 
locale j- - • w
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O BERBEC
întâlnire cu un prieten. 

Variație în sfera relațiilor 
sentimentale. O problemă de 
sănătate se va rezolva. 
Succes la un examen. Ordine 
de zi încărcată. Un dușman 
trage sfori pentru a vă face 
necazuri. Vă veți ocupa de 
problemele apărute în 
gospodărie.

O TAUR
întâlniri cu oameni 

importanți. Vă interesează în 
mod deosebit problemele 
profesionale. Lipsă de 
răbdare. Situația dv. familială 
se va îmbunătăți simțitor. 
Aveți nevoie de ieșire la aer 
în natură. Vă veți consolida 
relația cu persoana iubită. 
Este posibil ca partenerul 
dv.de viață să plece într-o 
călătorie.

Z GEMENI
Sunteți mai cooperant și 

veți semna un contract 
avantajos. Dorință mare de 
manifestare. Relații bune cu 
prietenii. Telefonul așteptat va 
întârzia. Program încărcat la 
sfârșit de săptămână. Mai 
bine plecați în excursie. 
Decizie la care nu v-ați 
așteptat.

O RAC
Nu așteptați rezultate 

imediate ale proiectelor dv. 
Tranzacțiile comerciale sunt 
riscante. Nu încheiați marți 
vreo afacere doar dacă este 
pe plan sentimental. Nu vă 
lăsați pradă comodității. 
Ajutați-vă părinții în probleme 
domestice. Veți ridica o sumă 
de bani. Vă pregătiți cțe o 
călătorie.

3 LEU
Iritarea vă complică 

relațiile cu ceilalți. Tensiunile 
se diminuează, relația cu 
persoana iubită merge spre 
bine. Sunteți receptiv la 
problemele celor din jur. Ați 
vrea să intrați într-un magazin 
$ă cumpărați de țoate. Dacă 
bugetul vă permite, dați curs 
acestui impuls. Călătoriile 
lungi nu vă priesc. Suspiciuni 
neîntemeiate.

O FECIOARĂ
Ați putea câștigaișntr-o 

dispută cu colegii de serviciu. 
Inițiativele dv. sunt apreciate 
de șefi. Energia dv. este la 
cote maxime. Speculațiile vă 
avantajează. O rudenie are 
nevoie de sprijin în probleme 
de sănătate.

Z> BALANȚĂ
Familia este alături de dv. 

și vă dă un sentiment de 
siguranță. Ați putea câștiga 

bani fără mari eforturi. 
Relații bune cu partenerul de 
afaceri. Energie fizică și 
mentală. Posibile migrene. 
Popularitatea dv. crește 
vertiginos. Șanse de a 
câștiga un proces, dacă-l 
aveți.

O SCORPION
Veți cunoaște o 

persoană de sex opus. Vă 
preocupă îndeosebi pro
fesia. S-ar putea să fiți atras 
într-o afacere secretă. 
Surprizele plăcute se pot 
ține lanț. Veți deveni comod. 
Ideile dv. sunt excelente, dar 
corectitudinea lasă de dorit. 
Un prieten vă va fi alături, 
ceea ce vă creează bună 
dispoziție.

O SĂGETĂTOR
Vă urmărește ideea 

abordării unui nou domeniu. 
Miercuri, plecați în delegație 
și veți cunoaște multă lume. 
La slujbă se vor rezolva 
probleme financiare. Evitați 
discuțiile în contradictoriu 
cu colegii de serviciu, 
întâlnirea cu prietenii vă va 
remonta. Vi se face o ofertă 
care v-ar putea aduce mulți 
bani. Veți fi în cenfrul 
atenției. Relația cu 
superiorii se ameliorează.

b CAPRICORN
Nu tratați cu indiferență 

problema de sănătate, ci 
mergeți la medic. Scurtă 
deplasare. Aprecieri și invidii 
asupra rezultatelor muncii 
dv. Veți putea câștiga bani 
sau primi un cadou. Sunteți 
plin de farmec, veți primi un 
cadou. Se pune proble.ma 
unei călătorii la mare 
distanță.

O VĂRSĂTOR
într-o controversă veți 

avea câștig de cauză. Uo 
prieten aflat la mare distanță 
vă trimite o veste. Dispoziție 
spre cheltuieli exagerate. 
Inițiativele dv. se vor bucura 
de succes. Putere mare de 
muncă. Veți pune în practică 
idei proprii și familia vă va 
ajuta. Multe persoane vor fi 
interesate de o Colaborare 
cu dv. Activitățile intelectuale 
vă avantajează.

3 PEȘTI
Șansă la bani. Ați putea 

avea câștiguri datorate unor 
operații economice reușite. 
Rezultat pozitiv la un 
examen. Starea psihică nu-i 
dintre cele mai bune. 
Relațiile pe care le faceți vă 
vor fi de mare ajutor. 
Intenționați să investiți pe 
termen lung, dar aveți 
nevoie de un colaborator 
serios.

dv.de
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Legea administrației locale - 
controverse și opinii

Legea administrației publice 
locale a creat numeroase discuții 
privind autonomia locală, 
competențele factorilor de decizie 
locali, libertatea de a hotărî în di
verse probleme. După cum se știe 
la nivel central a fost inițiat un nou 
proiect al acestei legi care vine 
să îmbunătățească activitatea de 
administrare și coordonare la 
nivel local.

Despre ce este bun sau ce 
este deficitar în aceste acte nor- 
înative - atât în legea actuală a 
administrației locale, cât și în noul 
proiect aflat la Parlament - am 
solicitat câteva opinii primarului 
orașului Călan, dl Petru Bora.

- Prin Legea administrației 
sunt stabilite două elemente 
distincte, una care privește 
miniparlamentul local - Consiliul 
local și a doua, Executivul, ce are 
în frunte primarul care în același 
timp este și reprezentantul 
statului. Dar ca subordonare, sau 
relații între Consiliul local și 

Executiv, nu există prevederi 
stricte în lege. Există o zonă în care 
se plutește. Pe de altă parte 
Consiliul local ar trebui să aibă un 
conducător, un coordonator. Sunt 
o serie de legi care prevăd 
responsabilități în seama 
Consiliului local. Cine anume în 
Consiliul local răspunde? Eu cui să 
mă adresez dincolo de ședința 
acestuia care este o dată sau de 
mai multe ori pe lună, în raport de 
probleme.

- Ce credeți că este necesar 
să aibă în vedere in noua Lege a 
administrației locale?

- Prin noul proiect se prevede 
că la nivel de Consiliu local se va 
alege un președinta și un 
vicepreședinte, dar viciul’este că 
nti-i stabilește obligații, sarcini,și 
responsabilități. în mod firesc ar 
trebui să existe competențe și 
responsabilități pentru ca oricare 
Consiliu local să funcționeze 
corect, democratic și aș zice eu 
mai bine în folosul comunității.

Modalitatea de schimbare a permiselor de 
conducere și a certificatelor de înmatriculare

Cred că este normal să 
existe o ierarhie și în Consiliul 
local.

Spre exemplu în alte țări, 
primarul este președintele 
Consiliului local și al comisiei 
economice. Nu spun acest lucru 
pentru că aș dori să fiu șeful 
consilierilor dar este și o 
răspundere în fața cetățenilor. 
Eu am fost ales ca primar cu 
4000 de voturi, iar fiecare 
consilier a fost ales cu 200-300 
de voturi.

Numai că, consilierii se 
ascund după culoarea politică, 
iar eu ca primar răspund în fața 
tuturor locuitorilor. Consiliul lo
cal hotărăște, iar primarul 
execută. De asemenea, nu sunt 
prevăzute expres competen
țele Consiliului local față de 
primar.

Aici există o ruptură pe care 
legea nu o are în vedere.

Cornet POENAR

în Monitorul Oficial al României 
nr.379/05.10.1998 â apărut 
Hotărârea Guvernului privind 
modificarea și completarea 
art. 147 din Regulamentul privind 
circulația pe drumurile publice.

Alineatele 2 și 3 din articol vor 
avea următorul cuprins:.

- “Posesorii permiselor de 
conducere obținute anterior datei 
intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului 778/1995 (1 decem
brie 1995) sunt obligați să solicite 
preschimbarea,acestora după 
cum urmează:

a) în perioada 1 noiembrie
1998 - 31 octombrie 1999 
posesorii permiselor de 
conducere născOți în anii pari fără 
a se depăși ziua și luna nașterii;

b) în perioada 1 noiembrie
1999 - 31 octombrie 2000 
posesorii permiselor de 

conducere născuți în anii impari 
fără a depăși ziua și luna nașterii".

Posesorii certificatelor de 
înmatriculare obținute anterior

De la
Inspectors țul 
de Politie ai

9

Județului 
Hunedoara

datei intrării în vigoare a HG nr.778/ 
1995 (01.12.1995) sunt obligați să 
solicite preschimbarea acestora\ 
după cum urmează:

a) în perioada 1 noiembrie 
1998 - 31 octombrie 1999 
deținătorii care au obținut acest 
document în primele zile ale lunilor 
în care au fost emise;

b) în perioadă 1 noiembrie

1999 - 31 octombrie 2000 toți 
deținătorii care au obținut acest 
document în intervalul 11-20 ale 
lunilor în care au fost emise;

c) în perioada 1 noiembrie
2000 - 31 octombrie 2001 toți 
deținătorii care au obținut acest 
document în intervalul 21 - 
sfârșitul lunilor în care au fost 
emise.

Dacă agenții de poliție rutieră 
constată în trafic nerespectarea 
dispozițiilor de mai sus, permisele 
de conducere sau după caz 
certificatele de înmatriculare se 
vor reține în vederea 
preschimbării.

Permisele de conducere și 
certificatele de înmatriculare vor 
fi eliberate titularilor după 
achitarea anticipată a valorii 
documentelor.

Lt.col. Mircea NEGRU

„Este o muncă frumoasă, dacă ai 
cu ce s-o faci”

Dispensarul medical din 
Sălașu de Sus a fost tina dintre 
unitățile județului care a 
beneficiat, în urmă cu cinci ani, 
de ajutor prin Banca Mondială. 
,,Adică de dotări cu mobilier și 
aparatură tehnică-medicală - 
cum preciza dna dr. Silvia 
Dragoș. Anume EKG portabil, 
autoclav pentru sterilizare, trusă 
de resuscitare cqrdîo- 
respiratorie, micro trusă de 
laborator și aparatură tehnică 
dentară UNIT. Lucreăză aici încă 
un medic stomatolog, trei cadre 
medii și o îngrijitoare cu o 
jumătate de normă."

Cu toate acestea, în prezent 
dispensarul se confruntă cu 
câteva probleme gospodărești. 
Din pricina unei defecțiuni la 
pompă, apa nu curge la robinet 
și cum nu sunt bani nimeni nu 
vine să repare. S-au făcut 
reparații, dar în mod superficial. 
„Ceea ce nu mi se poate imputa 
- remarca dna doctor- pentru că 
tocmai în perioada aceea am fost 
la un curs de supraspecializare 
la Deva. Acum unitatea a ieșit de 

•sub incidența primăriei, trecând 
la Spitalul Hațeg. Ni s-a promis 

un instalator, dar probabil în cele 
din urmă' voi face reparațiile pe 
cont propriu.”

în locuința medicului 
(construită odată cu dispensarul), 
nu se poate locui că nu este apă, 
ferestrele nu sunt dublate, țiglele 
stricate au fost schimbate de 

Asistența medicală la sate
către dna doctor șt soțul 
dumneaei, ajutați de tâmplarul din 
comună.

în vara ahului trecut, primăria 
a cheltuit 5 milioane de lei pentru 
reparații. A venit o echipă care a 
zugrăvit și a vopsit fără a rezolvă 
mai întâi defecțiunile acope
rișului. Astfel că în prezent s-ar 
putea spune că munca și 
cheltuielile au fost făcute îmzadar.

Dispensarul nu are nici un 
mijloc de transport, deplasările în 
sate, la cazurile grave, făaându- 
se cum și cu ce se poate. “Mașina 
socrilor am stricat-o deja pentru 
deplasări, Acum mai merqem cu 
ocazii și cum se poate

Cam 3000 de persoane se 
află în evidența unității. Bolile mai

răspândite sunt . infecțiile 
respiratorii, cardiopatiile 
ischemice, hipertensiunile
arteriale, insuficiența circulatorie 
vertebro-bazilară, ca și o largă 
gamă de afecțiuni reumatismale 
și dischinezii biliare. Oamenii se 
adresează, indiferent de oră, de 

zi ori de noapte, medicului și, în 
limita posibilităților și 
competenței, li se rezolvă 
problemele. „Nimeni nu vine aici 
de fericit - spunea dna dr. Silvia 
Dragoș, ci vine fiindcă are nevoie 
de noi și trebuie să-l ajutăm. Fac 
absolut tot ce pot pentru om, dar 
îmi place să concretizez 
momentul în care nu pot interveni, 
adică acel moment în care în piesă 
intră rolul specialistului. Aici, la 
țară, sunt mulți vârstnici (media 
fiind 65 de ani), fără posibilități 
de a merge mai departe și cât am 
putut i-am rezolvat la fața locului." 
Notăm că în evidențe speciale 
sunt 25 de copii de 0-1 an, din 
care 21 născuți în T998, că 
mortalitatea în aceeași perioadă 

a fost peste dublul nașterilor, 
adică 44 de persoane. Există 
asigurat baremul de medica
mente de urgență. La data 
documentării noastre, înce
puse campania de vaccinare 
antirujeolică a micuților până 
la 1 an, urmând copiii de 
școală.

Ca peste tot, medicii se 
confruntă cu imposibilitatea de 
a depăși un anumit barem al 
valorii prescripțiilor medicale. 
,,E greu să vezi privirile 
dezamăgite ale oamenilor, din 
cauză că nu poți să le dai rețete 
compensate - spunea dna doc
tor. Dar am prescris totuși 
gratuite și dacă am depășit 
baremul l-am depășit pentru 
cei care aveau nevoie urgentă 
de tratament, dar nu aveau 
posibilitatea să-și cumpere 
medicamentele”.

Se fac aici eforturi pentru a- 
i ajuta pe cei în suferință. „E o 
muncă frumoasă, dacă ai cu ce 
s-o faci - a mai adăugat dr. S.D. 
Nu mi-aș fi ales altă meserie; 
am încercat tot timpul și am să 
încerc s-o fac cât se poate de 
bine și de acum înainte."

Estera SÎNA

(Urmare din pag. 1) Mumăru! CElor tentatî de emigrare este in creștere
române, acum dificultatea constă 
în “neospitalitatea" străinilor care 
s-au săturat de estici și au ridicat, 
fel de fel de bariere în calea-lor.

Mulți ar vrea să plece
Puțini sunt însă 

acceptați

Pentru a avea o imagine de 
ansamblu asupra fenomenului 
emigrării am apelat la Serviciul 
străini, probleme de migrări și 
pașapoarte din cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
județului Hunedoara. Dl It. col. 
Candin Bulgărea, șeful acestui 
serviciu, he-a relatat următoarele: 
“în anii 1990 și 1991 serviciul de 
pașapoarte a fost foarte solicitat, 
la nivelul județului eliberându-se 
peste 200.000 de documente de 
trecere a frontierei. Au fost de 
asemenea numeroase solicitări 
de vize definitive pentru Germania 
(stabilire la rude) și SUA. în anii 
următori numărul solicitărilor 
pentru documente de trecere a 
frontierei s-a stabilizat între 20.000 
și 30.000. începând cu 1994 s-a 
trecut la emiterea pașapoartelor 
de tip nou, atât pentru cei care nu 
aveau pașapoarte, cât și pentru 
cei care doreau schimbarea celor 

vechi. S-a putut constata că 
scopul plecărilor este mai puțin de 
natură turistică, “excursiile" vizând 
de fapt aducerera de bunuri în 
vederea comercializării (bișniță) 
ori găsirea unui loc de muncă. 
Numărul solicitărilor de pașapoarte 
a crescut mult în toamna anului 
trecut odată cu disponibilizările de 
la minele din Valea Jiului. Au fost 
cozi la serviciul pașapoarte pentru 
că mulți din cei rămași fără un loc 
de muncă își căutau serviciu în 
străinătate. Un număr însemnat de 
mineri și-au găsit locuri de muncă 
la mine din Ungaria. Alții s-au 
angajat în agricultură în Ungaria 
sau în construcții în Iugoslavia, Is
rael și Germania. în ultimii ani și 
cererile pentru pașapoarte de 
emigrare au fost numeroare, dar 
soluționare pozitivă au avut doar 
foarte.puține: 480 în anul 1995,665 
în 1996 și 827 în 1997. Mulți ar 
vrea să plece, puțini sunt însă 
acceptați. Condițiile pe care le pun 
acum ambasadele sunt foarte re
strictive: cunoașterea limbii, studii 
superioare, vârsta sub 30 de ani 
etc. Astfel că cele mai mari șanse 
de obținere a vizei le au tinerii 
absolvenți ai unor facultăți tehnice 
ori din domeniul informaticii. 
Datorită acestei stricteți în 

acordarea vizelor a apărut 
fenomenul de intrare ilegală în țările 
occidentale, practicat în general de 
etnicii rromi, dar și de românii fără 
ocupație. Majoritatea acestor 
emigranți ilegali se dedau la fapte 
infracționale (furt, tâlhărie, 
cerșetorie) și suntreturnați. Numai 
în primele trei trimestre ale acestui 
an peste 600 de cetățeni din județul 
Hunedoara au fost prinși de 
autoritățile -străine și au fost 
returnați.”

V-ațl gândit să emi
grați? De ce?

Am căutat să aflăm ce 
generează acest fenomen al 
emigrării adresând mai multor 
oameni întrebarea de mai sus. 
Camelia S., medic rezident 
cardiolog, ne-a spus: “Nu doar că 
m-am gândit, dar am și depus deja 
actele în vederea emigrării. Cred 
că motivele sunt evidente. Simplul 
fapt ăl luării unei astfel de decizii 
implică o sumă de dezamăgiri atât 
în plan financiar cât și în plan 
profesional și social. Comparând 
efortul depus în anii de facultate 
cu condițiile care ți se oferă la 
angajare apare nemulțumirea și 

{dezamăgirea. Ca medic, pleci zilnic 
{de la serviciu cu un gust amar 
pentru că suferi pentru fiecare 
bolnav în parte, consider că cei 
care pleacă din țară sunt idealiști 
care nu s-au adaptat sistemului 
sforăriilor, al afacerilor dubioase 
și al realizării profesionale prin 
sistemul pilelor și al relațiilor. în 

România.de azi “calități” precum 
hoția, minciuna și acceptarea 
compromisurilor sunt absolut 
necesare pentru a răzbi în viață. 
Deci, chiar având în față lipsa 
perspectivei de a profesa 
medicina, mulți tineri-absolvenți 
încearcă să emigreze." loan Sav 
(taximetrist) are deja la activ o 
trecere frauduloasă a Dunării în 
Iugoslavia în 1987. A stat trei luni 
dar a fost Ceaușescu în vizită la 
sârbi și într-o singură zi au fost 
returnați în țară 2.100 de români. 
După revoluție a crezut că totul se 
va rezolva și lucrurile vor merge 
bine. “însă aici nu ai nici o șansă 
așa că dacă mi s-ar asigura un 
loc de muncă aș pleca chiar de 
mâine." Flavius Bucur a absolvit 
anul trecut Facultatea de mecanică 
din cadrul Universității Politehnice 
Timișoara. Pentru că nu a găsit un 
loc de muncă este “șomer cu 

diplomă”, așa că s-a gândit și el 
să-și încerce norocul în alte.țări. 
în străinătate ar accepta să 
presteze chiar și o muncă 
inferioară pregătirii sale. Irina V. 
a absolvit o școală sanitară 
postliceală însă pentru că nu a 
găsit un loc de muncă în domeniu 
lucrează ca vânzătoare (e de 
altfel mai bine plătită). Lipsa 
perspectivelor au determinat-o să 
ia în calcul și varianta părăsirii țării 
pentru “un trai mai bun”. Dar “nu 
știu dacă aș putea rămâne 
definitiv în străinătate pentru că 
mi-ar fi dor de locurile acestea". 
Sorin I. /electrician) crede că 
"orice român s-a gândit să plece 
sperând că dincolo ar putea găsi 
o viață mai bună”. El personal ar 
pleca dacă i s-ar oferi posibilitatea 
să lucreze în meseria sa. 
Mirabela M. (profesor) spunea 
că “singurul motiv pentru care ar 
emigra este insuficiența banilor”. 
Dar pe de altă parte nu a luat 
decizia de a pleca deoarece “nu 
vreau să-mi părăsesc familia și 
nu-mi place să stau printre străini.” 
Șl pe Florin Belea (inginer con
structor) situația existentă la ora 
actuală în țară îl nemulțumește în 
sensul că “chiar dacă ai un 

salariu bun banii abia ajung de la 
o leafă la alta”. în plus, “lucrurile 
care în străinătate fac parte din 
sfera necesităților (mașină, cal
culator) la noi sunt... obiecte de 
lux." Prin urmare și el a vrut să 
plece dar situația familială (copil { 
mic) l-a împiedicat. Paradoxal, dar i 
singurul din cei intervievați care { 
nu s-a gândit să plece a fost un ' 
inginer electronist specialist în 
calculatoare. Ervin Farcaș este i 
mulțumit cu ce i s-a oferit aici și 
nu și-â pus niciodată problema ( 
emigrării.

Epilog

Nemulțumiți de situația din țară 
și ispitiți de bogăția Occidentului 
mulți oameni și-ar dori să 
emigreze, măcar și pentru câțiva 
ani pentru a câștiga bani. Dorința 
lor se izbește de strictețea 
autorităților străine în a acorda 
vize și de dificultatea adaptării și 
integrării într-o societate 
concurențială în care totul se 
plătește și "câinii nu prea umblă 
cu covrigii-n coadă". Iar noi ne 
dorim să scriem cât mai curând 
despre o Românie în care totul,e 
bine și frumos și nimeni nu mai 
vrea să emigreze.

Rom%25c3%25a2nia.de
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O nouă 
degradare a. 

României
România a suferit o nouă degradare a califi

cativelor privind riscul de țară, prin decizia agenției 
de rating Standard&Poor's de a modifica o serie 
de evaluări referitoare la posibilitatea statului 
român de a obține finanțare externă, motivându-și 
decizia prin îngrijorarea în creștere privind o 
posibilă incapacitate de plată a țării în 1999. 
Agenția de rating Standard&Poor’s a modificat 
ratingul României pentru riscul de credit pe termen 
lung în valută, aferent emisiunilor de obligațiuni ale 
statului, de la B plus la B minus, iar ratingul pentru 
riscul de credit pe termen lung în moneda națio
nală de la BB la B plus, se arată într-un comunicat 
remis agenției MEDIAFAX.

Calificativul corespunzător riscului de credit în 
valută, aferent obligațiunilor emise de Banca 
Națională a României, a fost redus de la B plus la 
B minus. Perspectivele de rating pentru creditele 
pe termen lung au fost apreciate ca negative. De 
asemenea, a fost redus ratingul pentru datoria pe 
termen scurt în valută, la C, iar ratingul pentru 
datoria pe termen scurt în moneda națională a fost 
menținut la B.

Decizia Standard&Poor’s a fost motivată prin 
îngrijorarea crescândă în legătură cu posibilitatea 
intrării țării în incapacitate de plată, în 1999, se 
arată în comentariul care însoțește decizia agenției 
de rating.

O reluare rapidă a programului cu FMI, îm
preună cu influxuri substanțiale de capital, vor fi 
factorii hotărâtori pentru evitarea une crize de 
finanțare externă în anul viitor. Totuși, într-un 
moment în care se estimează că înrăutățirea 
condițiilor de pe piețele externe va limita accesul 
României la finanțarea prin emisiuni de obligațiuni, 
incapacitatea guvernului de a stopa deteriorarea 
situației financiare a țării, de a relansa reformele 
structurale și, implicit, de a recâștiga sprijinul 
instituțiilor financiare externe creează riscul ca 
România să recurgă la o reeșalonare a datoriei 
sale comerciale externe în 1999, când vor ajunge 
la scadență datorii de 2,2 miliarde de dolari.

Este a doua oară în acest an când agenția 
Standard&Poor’s anunță deteriorarea calificati
velor pentru riscul de țară al României. De aseme
nea, agenția Moody’s a redus ratingul României, în 
luna septembrie, iar agenția Fitch IBCA a anunțat, 
tot în septembrie, punerea sub supraveghere a 
evaluărilor pentru România, în vederea deteriorării 
lor. (MEDIAFAX)
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STICLE
©IO UTRII
Un sucevean își construiește 

o casă folosind, în loc de cără
mizi, sticle de jumătate de litru. 
Adrian Ciuraru locuiește într-un 
cartier al Sucevei, â decis să-și 
construiască o casă din sțicle 
după ce a văzut, într-un reportaj 
televizat, o casă construită din 
sticle de șampanie. Viitoarea 
construcție este proiectată cu 
două nivele și un garaj, iar sin
gurele materiale folosite vor fi 
betonul și sticlele de jumătate de 
litru. Ciuraru a estimat că pentru 
întreaga construcție sunt nece
sare aproximativ 150.000 de 
sticle. El a spus că a ales 
această soluție datorită prețului 
mic al materialului, care are și 

^proprietăți termoizolante.

/ _____

Numărul adulților bolnavi de SIDA
creste alarmant

Numărul adulților bolnavi de SIDA, înregistrat în 
primele nouă luni din 1998, a crescut alarmant,, 
jdepășindu-l cu aproape un sfert pe cel confirmat în 
anul precedent, în timp ce, în rândul copiilor, 
cazurile s-au împuținat, a declarat agenției 
MEDIAFAX dr. Lucia Simion din Ministerul Sănă
tății. Directorul Spitalului de boli infecțioase Colen- 
tina (București), Adrian Streinu Cercel, consideră 
că numărul adulților infectați a crescut din cauza 
lipsei educației sanitare, extinderii consumului de 
droguri și inexistenței unui cadru legal pentru 
practicarea prostituției. Potrivit statisticilor, în 
primele nouă luni ale anului în curs au fost confir
mate 102 cazuri de SIDA, față de 88 câte au fost 
înregistrate în întregul an 1997. Cei mai mulți 
bolnavi au între 21 și 40 de ani.

Extinderea maladiei în rândul adulților este 
foarte periculoasă, pentru-că infecția se transmite 
la nou-născuți. Din această cauză, medicii reco
mandă prudență în alegerea partenerului sexual și 
utilizarea prezervativului.

Șofer 
la 11 ani
La un raliu al începătorilor, 

ce a avut loc în urmă cu puțin 
timp la Poiana Brașov, atenția 
celor care urmăreau cu mare 
interes desfășurarea concur
sului a fost atrasă de o cursă 
efectuată de un băiat de 11 ani 
din lași, Răzvan Anania. El a 
condus ca un adult un Peugeot 
205 GT1, dovedind o mare Tnde- 
mânare în mânuirea volanului, 
având un real talent de automo
bilist.

De remarcat că tânărul “șo
fer” are și ceva experiență: “con
duce” de la vârsta de 7 ani! 
întrucât nu i se poate da permis 
de conducere din cauza vârstei, 
în urma unui examen, poliția i-a 
acordat o licență care îi dă drep
tul să iasă cu mașina și pe dru- 

l murile publice. (S.C.)

r Viagra tulbura 
vederea

Viagra, celebrul medicament 
împotriva impotenței, ar putea 
.provoca, temporar, tulburări de 
vedere la bărbații care suferă de 
probleme cardiovasculare, potrivit 
unor informații furnizate de Admi
nistrația Americană pentru Con
trolul Produselor Alimentare și 
Medicamentelor (FDA). Potrivit 
raportului FDA, citat de ’’Wall Street 
Journal”, un bărbat în vârstă de 58 
de ani și-a pierdut vederea provizo
riu la ochiul stâng, după ce a luat 
Viagra. Un alt bărbat, carfe era 
hipertensiv, a suferit, de aseme
nea, o tulburare de vedere la ochiul 
drept, după ce a luat pilule Viagra. 
Nu se știe însă, deocamdată, dacă 
aceste tulburări au legătură cu noul 
medicament. Testele clinice reali
zate înaintea comercializării me
dicamentului au demonstrat că unii 
bărbați căre au luat Viagra au 
început să perceapă mediul încon

jurător într-o tentă bleu. Â

- pfeîce/tea tutu/toft sitvițu/t^o/t
Zahărul se pipăie, se privește și chiar se 

admiră. Se gustă, se savurează, este o adevărată 
plăcere. Una dintre cele mai mari plăceri ale vieții. 
Este suficient să-l vedem și ochii ne lucesc de poftă 
iarpapilele gustetive incep să freamăte. Zahărul... 
ne pune în mișcare toate simțurile.

Plăcerea ochilor
Știți ce înseamnă “îmi lasă gura apă". Dar oentnj 

asta este suficient să vedem o pară aurie îmbrăcată 
în caramel... Artist supraînzestrat, zahărul știe să se 
metamorfozeze după dorință pentru a ne bucura 
privirile. îmbracă deserturile de tot felul și produsele 
de patiserie. Fie că sunt capodopere gastronomice 
sau simple dulciuri de casă, produsele făcute din 
Zahăr sunt preferatele tuturor.

Plăcerea mirosului
Zahărul înseamnă și o adevărată simfonie de 

arome care rămân pentru multă vreme întipărite în

’ Vânătăife se pot vindeca [ 
' și cu coji de banane j

De multe ori se întâmplă să ne lovim, din neatenție, de | 
| diverse obiecte dure din jur (colțul mesei, al patului ș.a.), ne | 
■ mai împiedicăm și cădem sau ne scăpăm ceva greu pe i 
I vreun picior. A doua zi ne trezim cu o vânătaie de toată . 
I frumusețea, pe care rochia sau fusta mai scurtă nu o pot1 
I ascunde (în cazul fericit în care vânătaia nu se află pe față). I 
| Ce e de făcut? |

lată câteva metode simple pp care, dacă le aplicați, veți | 
. reuși să preveniți sau să scipați mai repede de vânătăi ■ 
! (echimoze). Puneți o felie de ceapă crudă pe vânătaie sau : 
I puneți o compresă cu suc de varză (ori direct frunza). Un vechi I 
I leac al țiganilor autohtoni împotriva vânătăilor este pătrunjelul. I 
| Striviți mai multe fire și puneți-le direct pe zona ce trebuie | 
| tratată. Aplicați pe vânătaie partea interioară a unei coji de | 
J banană. Un leac tradițional chinezesc împotriva echimozelor. 
* este aplicarea unei paste obținute din zdrobirea frunzelor sau ■ 
I rădăcinilor de arpagic. I

Tot în cursul primelor trei trimestre, au fost 
înregistrate 261 de cazuri noi de SIDA la copii, mai 
puțin decât în ^997. Majoritatea copiilor infectați 
sunt născuți între 1987-1990. Din 1985 - an în care 
-în România a fost confirmat primul caz de SIDA - 
și până la finele lunii septembrie 1998, au fost 
confirmate 5503 cazuri de SIDA, dintre care 4849 
la copii .Din totalul bolnavilor adulțl, 204 au dece
dat, iar 21 au fost pierduți din evidențe, deoarece 
și-au schimbat domiciliul și nu s-au mai prezentat 
la control. Numărul’ copiilor decedați din cauza 
acestei maladii a ajuns la 1895, Iar 59 dintre copiii 
bolnavi nu au mai fost trecuți în ultimile statistici, 
deoarece nu au mal consultat medicul specialist.

Medicii care urmăresc evoluția acestei boli în 
România spun că nu poate fi cunoscut numărul real 
al celor infectați, pentru că mulți dintre ei nu se duc 
la doctor decât atunci când se simt foarte rău.

Gravitatea acestui fenomen a fost dezbătută și 
la București, în cadrul celui de-al doilea Congres 
Național pentru infecția cu HIV/SIDA.
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Cehia va cere 
vize pentru 

români?
De curând, pe aeroportul 

.internațional din Praga a ate
rizat un avion cu peste 100 de 
refugiați din Afganistan. Premi
erul ceh, Miloș Zeman, a decla
rat că dacă se dovedește că 
avionul a venit de la Chișinău, 
Republica Cehă are în vedere 
posibilitatea de a reintroduce- 
regimul de vize pentru cetățenii 
din Republica Moldova.

Se pare însă că ministrul de 
interne pregătește o. listă de 
state din Balcani și CSI cărora 
li se va impune viză la intrare. 
Este vorba de Belarus, Kazah- 
stan, Rusia, Turkmenistan, 
Ucraina, Bulgaria și... Româ
nia. (C.S.)s__ :___ ___________________i

memorie. Efluviile unei madeleine nu i-au inspirat 
oare lui Marcel Proust una dintre cele mai reușite 
pagini ale sale? Și cum să reziști mirosului unor 
checuri abia scoase din cuptor, unei creme de 
zahăr ars încă aburindă sau unor cornuri fragede? 
Aromele de zahăr sunt atât de senzuale încât au 
fost folosite chiar și la realizarea unor parfumuri, I 
atât pentru temei cât și pentru bărbați.

Plăcerea gustului
Dintre toate gusturile, cel dulce este preferatul 

tuturor, cel care-i face să surâdă până și pe îngeri. 
Este normal să cedezi ispitei zahărului. Etalonul 
gustului dulce este zaharoza, la început oferită de 
natură și acum de laboratoare. Zaharoza este 
răspunzătoare de savoarea cremei de ciocolată și 
de minunatele înghețate. Nutriționiștii au redat 
zahărului locul pe care-l merită în dieta noastră. 
Mâncați ceea ce vă place, fără să exagerați și vă 
veți simți bine.

1 1

Dacă vreți să îmbătrâniți 
mai încet...

Consumul regulat de fructe și legume previne declinul 
natural al capacităților cerebrale, care intervine o dată cu 
îmbătrânirea, susțin cercetătorii americani într-un articol 
apărut în Journal of Neuroscience. Studiul a fost realizat de 
către o echipă deja Departamentul Federal al Agriculturii. 
Cercetările au arătat că șoarecii care au fost hrăniți timp de 
opt luni cu fructe și legume, combinate cu vitamina E, au fost 
mult mai puțin afectați de efectele îmbătrânirii decât cei care 
au urmat un regim alimentar normal. Regimul de fructe și 
legume a redus problemele de orientare și coordonare a 
mișcărilor și a limitat declinul memoriei, au precizat autorii 
studiului. După părerea lor, aceste alimente, care conțin 
importante cantități de substanțe antioxidante, protejează 
creierul de acțiunea radicalilor liberi, molecule instabile de 
oxigen, care în căutarea altor molecule cu care să se 
combine, afectează sau distrug celulele* nervoase.

Efectele binefăcătoare ale fructelor, legumelor și vitaminei 
E sunt deja recunoscute în cazul anumitor tipuri de cancer și 
maladii cardiovasculare.
•.................................... ... ................................................................ ... .........................•
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Piesă de teatru 

atribuită tui 
Shakespeare

O piesă de teatru scrisă în urmă cu 400 de ani, 
al cărei personaj principal este regele Edward al III- 
lea, a fost oficial recunoscută de experți ca fiind o 
lucrare a lui William Shakespeare, informează AFP, 
citând ziarul Sunday Times.

Revista Arden, arbitrul oficial în ceea ce 
privește autenticitatea operelor marelui dramaturg, 
a stabilit că această piesă, atribuită până în prezent 
unui autor necunoscut, este una dintre primele 
lucrări ale lui Shakespeare. Expertiza a putut fi 
realizată grație unui computer american, ce a 
analizat semantic piesa și a relevat analogii 
semnificative între textul piesei și cel al restului 
operei lui Shakespeare.

Piesa în cinci acte, scrisă în 1594/1595, între 
"Titus Andronicus” și “Romeo și Julieta”, devine 
astfel cea de-a 39 piesă oficial atribuită lui William 
Shakespeare. Conform ziarului Sunday Times, 
piesa nu a fost un succes și nici nu a primit 
aprobarea curții regale, fiind considerată o ofensă 
adusă scoțienilor.

Edward al lll-lea (1312-1377) a fost eroul unora 
dintre cele mai importante victorii engleze din 
istorie, mai ales în fața francezilor, la Sluys (1340) 
și Crecy (1346).
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Bogat în vitamine (B1,B6,B2, acid folie) și în 
săruri minerale (sodiu, calciu, magneziu, fosfor, fier, 
aotasiu), cartoful este un foarte bun alcalinizant, 
cicatrizant și emolient, sucul crud având proprietăți 
antiulceroase. Prin sărurile minerale pe care le 
conține este un bun remineralizant (decoctul de 
cartofi fierți în coajă) și totodată are și proprietăți 
diuretice. Datorită proprietăților sale calmante și 
antispastice asupra aparatului digestiv este indicat 
in gastrite și ulcere gastrice și duodenale (sub 
Forma sucului de cartofi cu morcovi și miere), 
dischinezii biliare (suc simplu de cartofi, consumat 
dimineața), în afecțiuni hepatice. Cartoful mai este 
indicat în diabet, obezitate, în curele diuretice și în
artritele mâinii (aplicat sub formă de cartofi zdrobiți 
cruzi și amestecați cu ceapă tocată mărunt).

Pentru a-și păstra toate aceste calități, cartofii 
trebuie consumați, nu prăjiți în ulei și fierți fără 
coajă, ci fierți (10 minute) sau copți în coajă.

Un cangur a 
provocat un 

accident rutier
Unui automobilist suedez nu 

i-a venit să creadă ochilor când a 
fost răsturnat de ...un cangur la 
Billesholm, în apropiere de 
Helsingborg (sudul Suediei). 
Cangurul, de circa șaizeci de 
centimetri, dispăruse cu o zi mai 
înainte împreună cu alte trei 
marsupiale dintr-un parc zoolo
gic din regiune.

Automobiliștii suedezi intră 
frecvent în coliziune cu elani, 
care cântăresc mai multe sute 
de kilograme. Dar “niciodată 
vreunul dintre ei nu s-a ciocnit de 
un cangur, un animal atât de 
puțin frecvent în Suedia” - no
tează, ironic, cotidianul suedez.

—----------------- --- ------/
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MÂNTUIREA
Labirintul e un eufemism. De fapt trăim intr-o încalceală. Lumea 

nu e altceva decât o mare zăpăceală de drumuri care de care mai 
drepte. Târâș - grăpiș, pe brânci sau în șaretă, pe burtă sau în 
limuzine blindate, își caută fiecare adevărul său, felia sa de 
certitudine, bucățica lui de mântuire.

De altfel e bine că e așa. Dacă indicatoarele n-ar fi răsucite de 
vânturi și avalanșe, de inși dubioși, de fantoșe cu aure de miere, de 
fiere, de rahat, dacă lumea ar fi aliniată perfect spre un țel clar, precis, 
triumfător, n-ar urma decât o plictiseală ucigătoare.

Lupta asta de-a binele și răul, de-a frumosul și urâtul, de-a avea 
și a nu avea dreptate, lupta asta se duce de când am coborât din 
copac sau din poalele lui Dumnezeu, și se va duce, mai mult ca sigur, 
până vom urca din nou în copac sau până ne va lua la sânul său unul 
dintre cei doi Mari Maeștri ai Lumii.

Iar singura mântuire pe care o avem la îndemână e faptul de a 
face mereu ceva, de a ne zbate, de a căuta și aspira, de a dori și 
cuceri, de a renunța pentru a o lua mereu de la capăt, deprimați sau 
fericiți, încrezători sau nu. Și toate astea pentru a nu ne prăbuși în 
neantul din lăuntrul nostru.

Ghinionul sau șansa pe care o avem este că nu știm prea bine 
ce căutăm fiecare pe acest pământ. Sărbătorim o pedeapsă? Sau 
ispășim o victorie?

Și a cui?
_ _ GAVCOj

0pifaba™ prin

© - Domnule doctor, am 
S’ venit să mă ajutati! Am încercat 
r

>
1

am rămas gravidă...
- Doamnă, să încercăm 

s-o luăm metodic! la să 
vedem, mama dumneavoas- 
tră a avut copii?

© - Domnule doctor, 
sunt disperat. Mă lasă 
memoria și uit, ceva fantastic!

- De când?
- De când, ce?!

© - Pesemne că durerea 

dumneavoastră de spate are o 
origine genetică, adică este o 
moștenire de familie.

- Să știți că așa este, 
domnule doctor! Durerea a 
început atunci când am căzut de 
pe scara pe care mi-a lăsat-o 
moștenire tatăl meu...

© Barmanul la psihiatru:
- Domnule doctor, ieri a intrat 

un client în bar, a cerut un coniac, 
l-a băut și după aceea a mâncat 
paharul, cu excepția piciorului. 
Credeți că era nebun?

- Mai mult ca sigur! Piciorul 
este partea cea mai gustoasă a 
paharului...

© La maternitate, moașa, 

fostă vânzătoare la măcelărie, îl 
cântărea pe noul-născut:

- Trei kilograme patru sute! 
Rămâne așa, doamnă?

© - De ce ai fugit din 

spital?
- Stai să vezi! Mă aflam pe 

masa de operație, când am auzit 
pe o soră spunând: “Nu trebuie 
să vă temeți, chiar dacă e prima 
operație, în fond, trebuie scos un 
banal apendice!”

- Și numai pentru atât ai 
întins-o?

- Da, dar sora vorbea cu 
chirurgul care trebuia să mă 
opereze, nu cu mine...

© Un tânăr este vizitat 

la spital de un prieten.
Atingerea mâinii "V 

asistentei m-a liniștit pe loc, 
povestește el.

- Te cred, îi răspunde y 
“prietenul, am auzit palma de -v 
pe hol... .

Culese și prelucrate de 
Iile LEAHU

A avea un autoturism proprie- • 
tate personală este ceva obișnuit 
aici. Desigur și prețul unei mașini 
este mai accesibil decât la noi, ast
fel că în orice familie care are un 
angajat există și un automobil, pen
tru că este strict necesar, chiar vital 

■pentru viața de aid. Mijloacele de 
transport în comun sunt mai puțin 
folosite și mai rare decât în Europa.

Un student sărac nu are însă 
bani de o mașină și eu sunt stu
dentul care preferă să meargă 
pe jos decât să dea banii, pe 
biletul de autobuz.

Având nevoie de câteva cum
părături am hotărât să fac o plim
bare pe jos până la cel mai apro
piat magazin. Cu harta orașului în 
mână am ales într-adevăr maga
zinul care mi se părea mie cel mai 
apropiat și am pornit pe jos.

Străzile sunt fără pietoni. 
Nimeni nu circulă pe jos mai mult 
decât din casă până la mașină și 
de la mașină până în clădirea în 
care lucrează. Casele sunt con
struite din lemn cu izolație interi
oară, aproape standard, cu un 
etaj. La parter este bucătăria și 
livingul, iar la etaj sunt dormitoa
rele și baia. Nu există garduri și în 
fața casei este un mic gazon și 
eventual câteva flori. Totul este 
încuiat, închis, sigilat parcă pentru 
o veșnicie, mici fortărețe în care 
riu știi dacă locuiește cineva sau 
dacă este cineva ccasa.

Orașul, trotuarele - care sunt 
altfel neobișnuit de curate- par 
pustii, doar mașinile fug grăbite și 
neîntrerupt pe străzi extrem de 
drepte construite într-o rețea per

fect rectangulară. Strada pe care 
am mers aproape 40 de minute 
spre cel mai apropiat magazin era 
la fel de nepopulată, doar unde și 
unde câte un om mergând spre 
sau dinspre mașină. Cei pe .care i- 
am întâlnit mă priveau cu oarecare 
uimire pe care aveam să o înțeleg 
abia a doua zi.

într-un târziu am ajuns la ma
gazin, o construcție plată și uriașă, 
doar parter, dar ca suprafață cât un 

CLEPSIDRĂ!
magazin universal cu trei etaje la 
noi. înăuntru găsești tot ce ai ne
voie pentru viața cotidiană.

Am revenit pe străzi mai mici, 
drepte și ele, ca să-mi scurtez 
drumul.

A doua zi când am spus co
legelor unde am fost la cumpă
rături, au fost șocate și p. ima lor 
întrebare a fost: -”Ai pățit ceva?" 

Aveam să aflu că am fost 
într-un cartier unde albii nu pun 
piciorul, nici măcar cu mașina nu 
merg acolo, și e adevărat că sin
gura persoană albă pe care am 
văzut-o a fost imaginea mea în 
oglinda vitrinelor. Am fost într-un 
cartier unde alcoolul, drogurile și 
omuciderea sunt ca acasă.

Eu am fost doar mielul care 
nu știe cum arată lupul și nu știe 
că trebuia să-i fie frică și NU ar fi 
trebuit să meargă acolo.

Dar eu chiar m-am bucurat 
de plimbare! (-va urma -)

Ina DELEANU

UN REGIZOR ÎN "M" VROĂStâ
----------- -------------------------------------------------

e de cntife^
. -------- -----< - -----------------

4 E greu să fii puternic. Trebuie să fii tot timpul.

<* Modestul poate fi astfel și din teama de a nu 
declanșa orgoliul din el.

4 Pe medicul care te îngrijește, nu-l trece în testa
ment. Mărește-i onorariul.

d Fiind cel mai cinstit dintre ei, i s-a dat cea mai mare 
parte din pradă.

i Sunt vremuri când o carte de bucate poate deveni 
subversivă.

4 Când ajungi să știi că nu știi nimic, vel vorbi mult 
mai degajat despre toate.

4 Răutatea e o fiară care, înainte să-i rupă pe alții, te 
sfâșie pe tine. ___ ——

h Ziua de mâine ți-o pregătești și prin a-i asigură, de 
azi, amintiri plăcute.

«* Iubirea, care se poate cântări, se poate și vinde.

4 Nu te pune cu gura lumii. Te hăpăie.
4 întotdeauna semnul egal dintre femeie și bărbat va 

avea una dintre liniuțe mai lungă. '

4 Nu vorbea deloc. Folosea doar semnele de punc
tuație.

Constantin GAVRILĂ - GAVCO

Practic, cariera regizorului 
Josef von Sternberg (1894- 
1969) a intrat într-o “eclipsă" 
odată cu terminarea celui de-al 
șaptelea film cu Marlene 
Dietrich, “descoperirea” sa, “The 
Devil is a Woman” (Capriciu 
spaniol) - 1935. Nemulțumit că 
peliculele sale nu “aduc" sufi- 
cienți bani, “Paramount”-ul a 
rupt contractul. Trece la “Colum
bia”, dar fiind oarecum “detro
nat”, are parte de condiții mo
deste și după două filme, plea
că într-o călătorie în jurul lumii.

La finele lui 1936, din Ex
tremul Orient, poposește la 
Londra unde, Alexander Korda 
îi propune ecranizarea cărții la 
Robert Graves “Claudius îm
părat” cu Charles Laughton 
(Claudius) și Merle Oberon 
(Messalina). După câteva săp
tămâni de filmare, la 21 aprilie 
1937, Merle Oberon suferă un 
accident rutier, fiind indispo
nibilă o bună bucată de timp,

din care cauză producția se 
sistează, Sternberg caută o 
“ieșire" și se hotărăște să ecra
nizeze în Franța romanul lui 
Emile Zola “Germinai”, cu 
Jean Louis Barrault, proiect 
rămas în fază de intenție. 
"După alte peregrinări, se în

toarce la Hollywood și MGM îi 
propune realizarea “Cenușă- 
resei din New York” cu Hedy 
Lamarr și Spencer Tracy.

Dorind modificări în sce
nariu cu care-Lows B: Mayer 
nu a fost de acord, se retrage, 
rămânând - din nou, fără an
gajament.

în sfârșit, realizează o po
veste “gangsterească” cu 
Wallace Beery “Sergeant 
Madden” - 1939, a cărei pre
mieră a avut loc la 24 martie 
1939; în următorii ani - până în 
1953, Sternberg va avea doar 
apariții sporadice pe ecran.

Adrian CRUPENSCHi

MINCIUNA 
ÎMBRĂCATÂ-N ROZ

Iubito, - i toamnă, umezeală, 
E totul, parcă, spre potop... 
Privatizarea-i vorbă goală 
Pentru puștimea de la școală, 
Iar cu Reforma stăm în plop.

Dar, cum viața nu începe 
Și nu se termină cu noi, 
Acceptă, dragă, și pricepe 
Că prețul degeratei cepe, 
E prețul celor mulți și goi.

Nu căuta înțelepciune 
în vorbe mari (cu gust de boz), 
Căci, orice e promisiune 
Gândită ca frumos să sune, 
Minciuna-i - îmbrăcată-n roz...

Dumitru HURUBĂ

O poanta la CALEIDOSCOP
- Dumneata câte sticle de bere bel pe zi?
- Cam zece sticle, domnule doctor...
- Colosal! Eu nici apă n-aș putea bea atâta!
- Păi, apă nici eu n-aș putea să beau...
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ORIZONTAL: 1) Artizan anonim al 
bogățijlor autumnale - Revărsare gene
roasă din cornul abundenței toamnei; 2) 
Tip de lecție după moda retro! - Substanță 
organică extrasă din. unele roade autum
nale; 3) Plecată la cules în sezon autum
nal - Otrăvuri înmagazinate în cămările 
inimii; 4) Coșmar resimțit din adâncul 
sufletului! - Boboc autumnal înscris la 
școala armelor; 5) Fiongul obișnuit al 
muncii cojocarului - Compromiteri terestre 
în contact cu ploile de toamnă;. 6) Vălul 
misterios al dimineților autumnale - Re
fren monoton la căpătâiul țâncilor; 7) 
Manifestare de sezon primită cu răceală 
- Scurte marginalii la un text scris!; 8) 
Factor oscilant ignorând abordarea con- 
cluzivă - Vetuști culegători ai roadelor 
autumnale; 9) Culegător vorace al roa
delor picate din cer (pl.) - Contribuie 
concret la ridicarea belșugului de boabe; 
10) Bază de acumulare autumnală de 
ordin domnesc - Intrate în activitate la 
începutul toamnei.

VERTICAL: 1) Sceptru dionysiac abandonat în plină •- . 
toamnă - Ciocli funești pe ceru! plumburiu al toamnei; 2) 10 
Laitmotiv cromatic din peisagistica autumnală - Reflexul 
frecvențelor deficitare de la o toamnă la alta; 3) Lacrima 
lui Bachus ce-ntunecă mintea - Cuprinsă de fiorii brumării 
ai toamnei; 4) Stare climaterică specifică toamnelor târzii 
- Notă desuetă într-un decor autumnal!; 5) Culegătoare 
ferventă a miesmelor din buchete - Material autohton 
pentru embleme canadiene; 6) Pete purpurii pe întinsele 
lanuri - Crâmpei de fertilitate în febra lucrărilor de 
toamnă; 7) Boabă solitară din șiragul Euterpei - Expresie 
metaforică pentru violetele de toamnă (sg.); 8) Termen 
definitoriu al culesului autumnal - Soliste autumnale la 
concertul burlanelor; 9) Obturator de lux pe cerul 
plumburiu al toamnei - Covor uni de expoziție cu roade 
de sezon; 10) Victime autumnale pe margini de torent - 
Pălării de paie ridicate la întâlnirea cu toamna.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului “REZONANȚE" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) SCRISORICĂ; 2) PLANIFICAT; 3) RĂSĂRITURI; 

4) ANIN - TORIT; 5) NT - IBERI - U; 6) CAPTĂRI - AD; 
7) EN - IȘI - NOI; 8) NEDEI - DORN; 9) ALA - SOARTA; 
10) TINCTORIAL

MAT TA 2 MUTAU)
Control 
poziției:
Alb: Ra3, De3, 
Ta7, Nh3
Negru: Rg4

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1.Dc4!~
1. ... Rd6
2. e8D mat
1. ... Re8
2. Nc6 mat
1. ... f5
2. Dc6 mat
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’ “La rrtulți ani” pentru Mirela 
Dănilă din partea soțului, fiicei, 
familiei Orșa Daniel, părinților 
și socrilor Dănilă. (7)

• Astăzi, 25 octombrie, scum
pul nostru îngeraș Amalia îm
plinește 20 ani. Noi toți cei care 
o iubim îi dorim din suflet un 
călduros “La mulți anii", cu 
sănătate, fericire și noroc. 
(5473)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil 1 ha, în 
Lunca Dobrii. Tel. 625181 
(4591)

• Vând teren intravilan, în 
Hărău. Tel. 668298 (4585)

• Vând casă, cu gaz, apă. 
Deva, Gh.Doja, nr.30 (4532)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, spațios, semidecoman
dat, cărămidă. Tel. 232236 
(4535)

• Vând urgent casă în Vețel. 
Tel. 665137 (4550)

• Vând urgent casă în Si- 
meria. Tel. 092570203, 092 
570202 (4595)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, etaj 2, str. Mă- 
răști, D3, ap.8, Deva, tel. 
222397, 056 128178 (4594)

• Vând, ultracentral, casă cu 
hală de 80 mp, construcție 
nouă, cu posibilități extindere 
pe verticală • apartamente, 
facilități multiple, eventual 
variante. Deva, str. Dragoș 
Vodă, ri'r.3. Teî. 094 560814 său 
225209 (4590)

• Vând casă în Mintia, semi
remorcă ARO sau Dacia. Tel. 
622476 (5276)

• Vând casă din lemn, nouă, 
demontabilă, preț negociabil. 
Peștișu Mare, 177 Ă. Tel.715798 

(5466)
• Vând Dacia 1300, fabricație

1977, preț 10.000.000 lei. Tel. 
620703 (4549)

• Vând autocamion SRD, 
stare perfectă de funcționare. 
Tel. 218773 (4566)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1990,01, bord CN, jenți mag
neziu, bare sport. Tel. 627561 
(4562)

• Vând Mercedes 320 S,
1995, înmatriculat și Opel Astra
1996, Euro 2, ambele *Full Op
tion. Tel. 057 281127 (4593)

• Vând Dacia break 1966, 
vișiniu metalizat, 5 trepte, cu 
îmbunătățiri. Tel. 651145 (8711)

• Vând Skoda 120, fabricație
1978, piese rezervă, 6 milioane. 
Tel. 092398441,.221090, după 
ora 16. (3500)

SCTRUST 
CONSTRUCȚII 

COMSID
Angajează:
- conducător 

auto cu 
experiență, 
categoria D

Relații la tel. 230558 
sau 230559, 

intre orele

• Vând sau schimb microbuz 
Barkas, cu Dacia 1300. Tel. 
215163 (4589)

• Vând două Ford Taunus 
2000, unul .înmatriculat și lovit, 
celălalt neînmatriculat. Tel. 
668298 (4585)

• Vând SRD autocontainer 
gunoieră, Hațeg, str. Cloșca, nr. 
27. (5850)

• SC Olimpiu Corn Exim SRL jează zilieri pentju manipulare 
Simeria, str. Liliacului, 4, achizi
ționează piei bovine, la prețul de 
10.000 lei/kg. Tel. 054 261516 
(4571)

• Balanța Sibiu vinde prin 
magazin de reprezentanță, situat 
în Deva, str. Horea, nr.18, toate 
tipurile de balanțe electronice și 
mecanice. (Ex. : balanță electro
nică 15 kg 3.900.000 lei). Vă 
așteptăm I (4565)

• Vând urgent rochie mi
reasă, coroniță și buchet, preț 
negociabil. Tel. 234431 (4576)

• Vând aparatură stomatolo
gică, dentior Sterling. Tel. 
211726 (4587)

■ SC Top Model Ital Grup SRL 
Deva, cu sediul în str. Sîntuhalm, 
nr. 31 A (Complex Eurovenus) 
pune în vânzare țiglă, la un preț 
avantajos. Tel. 233526. 233528 
(4582)

• Vând oțel beton diametrele
6 - 2965, 8.’ 10, 12 - 2805. Tel: 

213637, 092348200 (4579)

sau 
Tel.

Tel.

• Vând fân, cantitate nelimi
tată, preț negociabil. Luncoiu de 
Sus, nr.89 (4604)

Cumpăr celulare defecte 
blocate. Depanez celulare. 
094 852145 (4586)
Vând cabină tractor U 445. 
624394, după 15 (9344) 
Vând mașină spălat auto

mată, germană, stare perfectă. 
Deva tel. 092 739284 (4596)

• Vând bicicletă dam^ tele
fon marca Philips, cu rax și 
copiator. Tel. 731535 sau 092 
52.0428 (4601)

. • Vând cameră video Pana
sonic. Tel. 621911 (4605)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 (2111) 
‘ • Vând centrală termică, pe 
lemne, cărbune, motorină, gaz 
(nouă), calorifere oțel, noi. Tel. 
723908, 092/701072 (5464)

I ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, din 3. Prefer 
eleve. 668298 (4585)

• Caut pentru închiriat apar
tament cu două camere, mo
bilat, în Simeria. Tel. 222771, 
092 321523 (4597)

• Fam. Grec Vasile din Deva 
anunță că se împlinesc 40 de 
zile de la trecerea fulgerătoare 
din viață la numai 20 de ani a 
celui mai bun frate, cumnat și 
unchi

OVIDIU HITICAȘ
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace și să-i fie țărâna ușoară! 
Slujba de pomenire va avea loc 
duminică, 25 oct. 1998, ora 9, 
la biserica din satul Petreni, 
cOm. Băcia. (4612)

BANCA COMERCIALA 
ROMANĂ

Sucursala județeană Hunedoara-Deva 
Vinde prin licitație publică următoarele 

Imobile situate în Deva:
> 1 apartament cu 2 camere;
> 1 apartament cu 3 camere;
> 1 apartament cu 4 camere.

Licitația va avea loc în data de 28 oct. 1998, ora 10, 
la Judecătoria Deva - Birou executori judecătorești.

Relații la BCR și la executorul judecătoresc.
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SFINȚIREA BISERICII ORTODOXE 
DIN IIEllEPEIÂ

Luni, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, la I 

Herepeia (Vețel) are loc sfințirea bisericii ortodoxe, moment | 
înălțător pentru credincioși, la care participă P.S. Timotei, episcop ■ 
al Aradului, Hălmagiului și Hunedoarei, și părintele protopop • 
Alexandru Hotăran. |

Biserica a fost reparată-și pictată prin contribuția locuitorilor | 
satului Herepeia. (Af.S.) .

• Angajăm absolvenți de 
liceu, băieți și fete, specialiști în 
pizzerie, salariu atractiv. Tel. 
219'320, 092 373178, 094 
504174 (4540)

• Societate comercială anga- 

marfă. Tel. 230194 (4583)
• Angajăm lucrător gestionar 

la magazinul Vărmaga, cu res
pectarea Legii 22 și 54. Relații 
la tel.668260,.sau la sediul 
cooperativei Șoimuș. (5275)

• Companie americană, lider 
mondial în vânzare de produse 
cosmetice, vă oferă un mod 
plăcut de a obține venituri, 
devenind reprezentant de vân
zări. Tel. 094 30327^ orele 16- 

19 (4588)
• Efectuăm transport marfă 

cu autobene de 8,5 tone, tarif 
2200, plus TVA/km.. Tel. 262035 
(7772)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• înmatriculez autoturism mai 
Qechi de 8 ani, vama plătită. Tel. 
092 281533 (457?)

• Pierdut legitimație serviciu 
.pe numele Rus loan Adrian. O 
declar nulă. (5474)

^■1

• Se împlinesc 9 ani de la 
trecerea în veșnicie a dragei 
noastre

ANATIȚU (NUȚI)
Nu te vom uita niciodată. Fa

milia. (5271)
• Azi se împlinesc 6 luni de 

când ne-a părăsit pentru tot
deauna fostul șef tezaur Banca 
Națională Deva

VOINEA I0AN
Comemorarea la Cimitirul 

eroilor, din Râmnicu Vâlcea. 
Familia îndoliată.

CICOAREA - un excelent înlocuitor de cafea
Qicoarea și-a câștigat consa

crarea datorită multiplelor sale 
întrebuințări în alimentație. Prepa
rată în foarte multe feluri, folosită 
ca ingredient în sute de rețete 
culinare, este cunoscută milioa- 
nelorde consumatori de pretutin
deni. în țări avansate ca Germania, 
Austria, Elveția, dar și în Ungaria 
(până acum câțiva ani în Rorrîânia), 
cicoarea este considerată ca un 
aliment și ingredient de bază al 
rețetelor din industria dulciurilor, în 
patiserie sau băuturi dintre care 
se detașează net cea mai cunos
cută dintre acestea, cafeaua pre
parată din cicoare cu lapte. Din 
păcate, la noi, în țară, de 10 ani nu 
se mai consumă.

Cicoarea este un aliment com
plex cu văloare deosebită datorită 
conținutului ei bogat în săruri mine
rale și microelemente, calciu, pota
siu, sodiu, fier, magneziu, mangan, 
cupru. Are o deosebită contribuție 
la susținerea efortului fizic și inte
lectual al organismului.

Preparatele alimentare cu ci
coare constituie satisfacții gas
tronomice care în afara rolului nu
tritiv de excepție, oferă prin conți
nut importante resurse pentru 
sănătatea omului. Datorită.amino- 
acizilor esențiali, vitaminelor B, K, C, 
P, a insulinei, acționează cu suc
ces în combaterea îmbolnăvirilor 
cardiovasculare, a diabetului za
harat, ușurând funcționarea inimii, 
reglând circulația sanguină.

în combinație cu cafeaua natu
rală ameliorează amplitudinea bă
tăilor consecutive ale inimii, cât și 
tăria acestora, efecte produse de 
cofeină la consumarea cafelei

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

DEVA
Face apel către toți cetă

țenii care șl-au amenajat gră
dini de zarzavat în jurul blocu
rilor ca, până la data de 31 de
cembrie 1998, să le desfiin
țeze.

în ședința Consiliului local al 
municipiului Deva din 20 august 
1998 s-a aprobat Hotărârea nr. 
120 privind aprobarea Norme
lor pentru îmbunătățirea acti
vităților de gospodărie, curățe
nie, întreținere, păstrarea liniștii 
și ordinii publice, comerț, 
transport, conservarea mediu
lui în municipiul Deva.

Toți cei care nu se vor 
conforma până la sfârșitul 
acestui an, vor fi sancționați 
pentru încălcarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului local nr. 
120/1998, art. 14, lit. d), i), J), k), 
I) cu amenzi cuprinse între 
200.000 lei și 1.200.000 lei, iar 
Primăria, prin Serviciul Salu
britate, Zone Verzi, va des

ființa aceste grădini.

STAREA MED/ULU/
Valorile medii și maxime pen

tru poluanții gazoși analizați 
(diokid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat 
și pentru perioada 12-18 oc
tombrie 1998 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de calita
te a aerului 12574/1987.Valorile 
maximă au fost înregistrate pe 
zona Hunedoara la data de 16 
octombrie pentru dioxidul de 
azet și pe zona Mintia - Deva la 
data de 14 octombrie pentru dio
xidul de sulf. Pentru amoniac și 
fenoli, indicatori care se deter
mină numai pe zona Hunedoara, 
valorile maxime au fost înre
gistrate în data de 13 octombrie 
și, respectiv, în 16 octombrie 
pentru fenoli.

Pulberile în Suspensie au 
valori medii care se încadrează 
în limita admisă de 0,15 mg/ mc 
aer/ 24 h. Valoarea maximă s-a 
înregistrat pe zona Hunedoara 
la data de 16 octombrie și depă
șește limita admisă.

Pulberile sedimentabile con
tinuă să prezinte depășirea limi

naturale. Sângele este împrospătat 
și curățat contribuind la sporirea 
globulelor roșii în cazul consumării în 
mod regulat a produselor preparate 
din cicoare. Efectul colagog, hepato- 
protector se manifestă pozitiv asu
pra ficatului și a bilei. Cicoarea sti
mulează producerea de către ficat 
a fierii și intensifică activitatea rini
chilor. Băută în concentrație mai 
mare dizolvă calculii renali și biliari 
evitând în multe cazuri intervenția 
chirurgicală. Cu un pronunțat efect

Un alihnent sănătos și 
hrănitor, un adevărat 

elixir al vieții

digestiv și stomahic se comportă 
bine ca hipoglicemiant și diuretic. Cu 
gust ușor amărui, cicoarea are efect 
stimulator asupra activității stoma
cului, reducând hiperaciditatea. Un 
efect important are loc în procesul 
de digestie a laptelui. Adăugarea 
cicorii în lapte împiedică formarea 
coagulării mari a laptelui în stomac în 
timpul precipitării acestuia, de aceea 
este recomandată consumarea lap
telui cu cafea preparată din cicoare.

Cicoarea frânează dezvoltarea 
bacteriilor în intestinul gros, făcând 
posibilă funcționarea mai bună și 
regulată a acestuia, acționând natu
ral și eficient asupra constipației. 
Frecvent cicoarea este pusă în va
loare amestecată cu malț care 
aduce în compoziție elemente bene
fice suplimentare. Principalii consti
tuent! ai malțului sunt: maltina, ami
donul, sărurile de calciu, fier, fosfor, 
magneziu, potasiu, zinc, vitaminele A, 
B, C, enzime, toate acestea întregind 

PARIURI FOTBALISTICE

In fiecare zi puteți câștiga M. Dectbti, ti. 8, parter

300.000,000 lei! fagi SaleriiletfeMa, W234W
CIMHONATEHAȚIONAU: SSS&.KVft.îi'SKK:

Rezultatele din "șaisprezecimile" Cupei României la fotbal
c CRIȘULALEȘD - OȚELUL GALAȚI 0-5 A
B MIDIA NĂVODARI - STEAUA 0-3 A
B CIMENTUL FIENI ■ FC ARGEȘ DACIA 1-0 A
C MINAUR ZLATNA - FC NAȚIONAL 0-3 A
B UNIREA DEJ - UNIV. CRAIOVA 2-3 A
C FC DIPLOMATIC FOCȘANI - RAPID BUCUREȘTI 1-4 A
C FLACĂRA VÂLCEA - CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0-1 A
B NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - FC ONEȘTI 0-3 A
B FC DROBETATR.S. ■ FCM BACĂU 1-2 A
C UNIREA BOTOȘANI - GLORIÂ BISTRIȚA 1-2 A
B SPORTUL STUDENȚESC - OLIMPIA S.M. 2-0 A
C UM TIMIȘOARA - ASTRA PLOIEȘTI 2-0 A
A FCFARUL - - PETROLUL PLOIEȘTI 1-4 A
A "U” CLUJ - FORESTA FĂLTICENI 3-2 A
B ROCAR BUC. - CSM REȘIȚA 2-3

(la loviturile de departajare) A
B ASA TG. MUREȘ - DINAMO 0-1 A
(Meci întrerupt în.min. 73, după ce asistentul Val. .Banu a'fost lovit 
de un obiect aruncat din tribună.) ,

Optimile de finală ale competiției se vor desfășura în ziua de 
miercuri, 25 noiembrie. Tragerea la sorți pentru această fază va 
avea loc luni, 2 noiembrie, ora 12, la sediul FR de fotbal.

tei admise de 17 gr/ mp/ lună în 
zonele Teliuc de 8,45 ori și Chiș- 
cădaga de 10,9 ori. Valoarea ma
ximă a fost înregistrată pe zona 
Chișcădaga și reprezintă'o depă
șire a limitei admise de 29,3 ori.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu anali
zați: aer (depuneri atmosferice și 
aerosoli filtrați). în comparație cu 
valorile de atenție de 200 Bq/ mp/ 
zi la depuneri atmosferice și de 
10,0 Bq/ mc aer pentru aerosolii 
atmosferici, valorile medii pentru 
această perioadă au fost doar de 
1,23 [np/ zi și, respectiv, 2,11 Bq/ 
mc aer.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la 
unitățile de extracție și preparare 
a cărbunelui, au avut o valoare 
medie de 752,0 mg/1 și o valoare 
maximă înregistrată la data de 13 
octombrie de 1191,0 mg/1. Com
parativ cu perioada anterioară, se 
constată o reducere a cantității de 

tabloul bogat al produselor ob-‘ 
ținute din cicoare și malț. Malțul fiind 
un component consacrat al cicorii 
realizează cu aceasta un produs 
echilibrat, foarte plăcut, gustos și 
aromat. Malțul este extrem de hră
nitor, fiind prezent în multe produse 
alimentare alături de cfcoare. Malțu
lui i se atribuie proprietăți ca: anti- 
diareic, digestiv, diuretic deversor 
hepatic, emolient, întăritor, recon
fortant, tonic nervos.

Consumată cu regularitate, 
cafeaua din cicoare și malț ajută la 
purificarea organismului de toxine, 
calmează, înlătură senzația de 
teamă, asigură un somn liniștit. 
Produsele din cicoare sunt apro
bate pentru consum de Ministerul 
Sănătății, prin avizul său nr. 1557 
din 31 august 1998, nefiind pur
tător de contraindicații medicale, 
ele conferă efecte generale bene
fice și curative.

De la 1 noiembrie, distribuția 
integrală a produselor din cicoare 
este realizată de către Cuvântul 
liber. Toți cei interesați, în special 
consumurile colective, sunt rugați 
să ne contacteze, fie direct, fie la 
telefon 211275. Despre modul de 
preparare iată o primă rețetă: la un 
litru de apă rece se adaugă 3 lin
guri de cafea. Se fierbe circa 3 
minute după care se lasă 4-5 mi
nute și se strecoară. Se consumă 
în amestec cu lapte, cu cafea na
turală sau ca atare, îndulcită sau 
nu.

Desfacerea acestui produs, la 
pachete de 250 gr., se face prin 
chioșcurile de difuzare ale SC 
“Cuvântul liber" din Deva, Hune
doara și Orăștie.

materii în suspensie pe râul Jiu 
cu 33,0 mg/l pentru valoarea 
medie și cu 498,0 mg/l pentru 
valoarea maximă.

Raportând valorile medii ge 
luna septembrie la cele din luna 
august, se constată: la poluanții 
gazoși în cadrul limitelor admi
sibile cresc valorile medii la dio
xidul de azot și dioxidul de sulf 
pe zonele Hunedoara, Călan și 
Chișcădaga și se reduc pe zo
nele Deva și V. Jiului.

Pulberile în suspensie cresc 
pe zonele V. Jiului și Chișcăda
ga și se reduc pe zonele Deva, 
Hunedoara și Călan.

Pentru pulberile sedimen
tabile se constată creșteri pe 
zonele : V. Jiului, Brad, Chișcă
daga și Hunedoara și se reduc 
pe zonele Mintia - Deva, Călan, 
Orăștie, Baru Mare și Hațeg. La 
noile puncte de control pentru 
pulberi sedimentabile amplasate 
pe zonele Roșcani și Vața de 
Jos s-au obținut valorile de 1,64 
gr/ mp/ lună pentru zona Roș
cani și 3,80 gr/ mp/ lună pentru 
localitatea Vața de Jos.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva



&24-25 OCTOMBRIE 1998 Cuvântul liber
____________________________L-............................
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5.C. DECEBAL 5.A. [INDUSTRIA CÂRMI]

Deva, 2700, Piața Unirii, nr.8,
tel.: 211760 -1-2 (centrala), 212237 (secretariat), 21332)? (comercial), fax: 212623

22.

LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru'vânzarea următoarelor mijloace fixe:

Nr. Den. autovehiculului Tip și marcă Nr. Nr. Den. autovehiculului Tip si marcă Nr
crt. (utilajului) buc. crt. (utilajului) bec.

»e9*a Autonomă 

“Loteria Națională”
>

2. Autoizotermă (101)

3. Autofrigorifică (161)
4. Autofrigorifică (201) ■

5. Autocamion (6,71)
6. Autobenă transport furaje (6,51)

7. Autospecială frarjport animale (81)
8. Autospecială transport animale (201)

9. Motocar(3t)
10. Ifron
11. Remorcă distribuiduraje

12. Buncăr siloz

13. Forjă
14. Mașină rotativă măcinat fibroase

15. Remorcă împrăștiat dejecții
16. Autodav sterilizare vertical 

Mașină închis borcane 

Cazan duplex inox 

Cazan duplex paralelipipedic inox 

Redresor încărcare baterii 

Ghilotină de despicat cap bovină

R 10215 

R 10215 

R 12215 

R 19256

R8135
R8135

R8135 

R 12215

No. 3-P 

204 -D

3 mc
101
2 focuri

17.
18.

19.
20.

21.
X-----

volum 2401

3000 bucăți/ora 

10001

4001
6 -100 V/100 A 

motor 2,2 kW

5
1

1
1

1
2

3
3

1
1

2
5

1
1
2

6

1
2
3
1

1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

moi 2,8 kW, 
vtt jup.3,5 m/nm 

motor 7,5 kW

6 ml

3001

P-3 kW
4001

I

1
2
1
1
3
1
1
4
1
2
1

23. Depilafor porci inox
24. Platformă mobilă

Bandă imobilizare porci
Bandă sângerare
Cazon duplex basculant
Mașini scos șoric 

Generator curent mixt 
Cazan duplex inox

31. Mașină curățat râdăcinoase

32. Mașină local carne
33. Malaxor cu braț

34. Motocompresor oer
35. Motocul (cuier)
36. Malaxor elicoidal
37. Mașină de umplut mezeluri

38. Mașină inox
39. Cărucior transport carne inox (grand)

Menționăm că în caz de neadjudecare, licitația publică se 
repetă ta sediul societății în fiecare zi de joi, de la ora 10. 

Offormații suplimentare la telefoanele mai sus menționate.

P-4 kW și V-5001
MC 10 presiune 8 bar 1

2
V-250 I și P-7,5 kW 1

2
10
10

Prin oficii poștale dinjudețul Hunedoara
Anunțuri de mică publicitate ia ziarul “Cuvântul liber”
lo oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri de mica 

publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresândirse oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în aced sens, agenții 
economia* și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să economisească limp și bam, totodată existând șansa reușitei in 
afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domialiu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.1

r — —— — — —— — — — — n
I Consiliul de Administrație I 
■ 9 ■ 

al S.C. Farmaceutica
"REMEDIA" S.A. Deva

convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor pentru data 

de 9 noiembrie 1998, ora 9, la sediul 
societății din Deva, str. Dorobanților, nr.43, 

jud. Hunedoara, cu următoarea
Ordine de zi:

1. Aprobarea documentației pentru vânzarea I 
I activelor prin negociere directă sau încheierea | 
| contractelor de leasing imobiliar.

2. Stabilirea termenelor pentru încheierea 
| contractelor de leasing imobiliar cu clauză fermă de

cumpărare.
3. Diverse.
în cazul în care la prima Adunare nu se 

• îndeplinește cvorumul necesar, următoarea Adunare 
■ Generală Extraordinară se va tine în ziua de 10 
I noiembrie 1998, ora 9, la sediul societății. L ____________ _

--- - ■- - — —

țf

Sucursala județeană Hunedoara 
Scoate la concurs un post de 

“director sucursala”
Condițiile de înscriere la concurs sunt următoarele:
s

ia

s

s

(3

13

13

domiciliul stabil în Deva;
studii superioare, de preferință economice (de lungă durată);
vârsta: minimum 35 ani;
vechime minimă în muncă: 10 ani;
experiență în funcții de conducere;
fără antecedente penale;

de preferință cunoscător operare PC și posesor permis de conducere auto.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I

Cooperativa 
Streiul Călan

Str. Libertății, nr.5A
I 1

Dosarele, cuprinzând cerere, curriculum vitae, copie diplomă de studii, copie carte de 
muncă și dovadă cazier judiciar, vor fi depuse până la data de 6 noiembrie 1998, la sediul 
sucursalei din str. Octavian Goga, nr.13. Concursul constând din testare psiho și interviu va 
avea loc la București, la sediul central al regiei.

Informații suplimentare la tel: 219.192 - Deva; 01/315.75.80/169

REGIONALA GAZ METAN DEVA

I

I 
I

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
IJ

O Vinde la licitație mijloace fixe 
amortizate (mașini de cusut)

O Scoate la licitație pentru închi
riere spațiu, str. Libertății, nr.5 B 
ON Călan.

3 Scoate la licitație pentru închi
riere sau vinde “Obiectiv de inves
tiții în curs de construcție” situat în 
Călan OV, str. 1 Decembrie, nr.65.

Informații la sediul unității sau la 
tel: 730031..

------->'

CE OCAZIE, 
ITATE PRIN

UL LIBER"

Anunță toți consumatorii de gaze că în baza HGR 491/ 
1998 s-a înființat Societatea Națională de Gaze Romgaz SA 
care are în componența sa și Societatea Comercială de 
Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Nord SA Tg. Mureș 
din care face parte Sucursala de Distribuție a Gazelor 
Naturale Deva.

Contractele și abonamentele de furnizare gaze rămân 
valabile.

Toți consumatorii de gaze, unități industriale, agenți 
economici, asociații de locatari și abonați casnici din județul 
Hunedoara, sunt rugați să achite contravaloarea gazelor 
consumate pentru a avea posibilitatea cumpărării de gaze de 
la Societățile Comerciale de Producție Gaze.

_________________________1_____________________________________________________________ Ț__________________________________________________________

Angajează:
1. Referent vânzări
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operațe Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

2. Referent vânzări GSM
Studii superioare profil electric, experiență în 

domeniu minimum 3 ani; Cunoștințe operare Ciel, Excel, 
Word; Disponibilitate la program; Vârsta maximă 30 
ani; Salarizare atractivă.

3. Inginer absolvent al Facultății 
de Calculatoare

Cunoștințe hard, soft(service); Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 30 ani; Salarizare atractivă.

4. Gestionar depozit
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârstă maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

Cei interesați vor trimite un CV detaliat pe adresa: 
Quasar S.A., Bdu! Decebal, bl. N, ap. 65, 2700 Deva. 
Tet/fax 222999, precizând postul dorit până în data 
de 5/11/98.

Informații suplimentare la telefonul222999.

ANUNȚĂ

VON>OCX
Antrepriza SUT - Prestări Servicii

Deva, str. Depozitelor, nr. 21, Tel. 226157, Fax: 054/221175

□ înființarea magazinelor pentru vânzarea 
produselor proprii în:

2 BRAD (Depozit gara CFR)
O ORĂȘTIE (Str. Unirii, nr. 11)

□ Executarea de lucrări de tinichlgerie și 
învelitori din tablă

□ Executarea de dale pentru pavaj în diferite
forme și culori ___________

ANGAJEAZĂ
□ Maistru tâmplar
□ Tâmplari universali.

j,*V*PfW14
I DEVA Bd. DECEBAL 31. P, parter
I____________ Tel. 214777 Fax ; 216247

TELECOMsr

Oferă posibilități de CÂȘTIGURI NELIMITATE 
pentru colaboratorii cu prestări servicii ca 

AGENT DE VÂNZĂRI
în domeniul serviciilor dialog - GSM 
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de lei de la bugetul primăriei. 
Această sumă reprezintă 70 la 
sută din veniturile încasate prin 
vânzarea de spații comerciale 
aparținând regiei, respectiv 
primăriei, venituri care, conform HG 
505/1998, pot fi folosite și la 
îmbunătățirea confortului termic al 
locuințelor existente.

R.B.: Cred că ar fi potrivite 
niște precizări, pentru a explica 
discrepanța mare între sumele 
cerute și ceea ce există efectiv în 
bugetul lucrărilor de reabilitare a 
sistemului termic la Petroșani. în 
urmă cu aproape doi ani, 
Petroșâfriul a obținut din partea 
Ministerului . Finațelor două 
acorduri de investiții, fiecare în 
valoare de 11 miliarde de lei', în baza 
unui studiu de fezabilitate prin care 
se arăta necesarul Petroșaniului 
pentru reabilitarea sa din punct de 
vedere termic. Suma totală pe care 
o presupune o astfel de investiție 
se ridică astăzi la 180 de miliarde 
de lei. Problema e că cele de două 
ori 11 miliarde de lei nu s-au alocat 
niciodată. Și atunci a trebuit să ne 
mulțumim cu austeritatea 
defalcărilor bugetare și cu

------------------- ------------- » x

Investițiile de paradă
resursele locale, ce nu sunt nici 
măcar un nivel minim. Există opinia 
că nu merită să investești în. Valea 
Jiului atâta timp cât nu ai beneficiari 
siguri ai serviciilor prestate. Este 
o realitate că gratuitățile minerilor 
și insolvabilitatea RAH descu
rajează investițiile în infrastructură 
din această zonă. Din calculele 
noastre, investițiile făcute până 
acum, cel puțin teoretic, vor aduce 
un plus de confort termic pentru 
cca. >30 la sută din locuitorii 
municipiului.

REP.: De ce teoretic?
L.H. : Aș vrea să răspund eu 

aici. Faptul că 5 puncte termice din 
31 au fost reabilitate tehnologic nu- 
i ajută în prezent nici măcar pe cei 
deserviți strict d noile 
schimbătoare cu placi. Au 
prioritate investițiile care ar trebui 
să* finalizeze, nu să înceapă, 
reabilitarea sistemului termic al 
orașului. Se merge de-a- 
ndoaselea! Un lucru făcut 
"nemțește” ar fi început această 
investiție de la furnizorul de agent 
termic. Rețeaua primară este, 

eufemistic vorbind, făcută praf. 
Parametrii agentului termic la 
intrarea în Petroșani, la 15 
kilometri de Paroșeni, are 40 la 
sută din parametrii nominali la 
care ar trebui să intre pe rețea. 
Pe o porțiune de 80 de metri din 
rețeaua primară s-a intervenit de 
cinci ori în două săptămâni 
datorită efemerității ei. Nici 
rețeaua secundară, administrată 
de noi, nu e mai bună. Aproape 
trei sferturi din ea e degradată 
peste măsură. După părerea 
mea, aceste rețele trebuiau, cu 
prioritate, reabilitate pentru a 
culege efecte cuantificabile. 
Degeaba așteaptă noile 
schimbătoare de căldură să-și 
demonstreze performanțele, 
dacă în aval și în amonte de ele 
instalațiile sunt în derivă. Locatarii 
nu vor simți, practic, nici un efect.

REP.: în aceste condiții ce 
va însemna deja pomenitul 
confort termic pentru locuitorii 
Petroșaniului?

L.H.: în opinia mea o 
temperatură de 11-13 °C-,

f MARELE MUCENIC DIMITRIE
4 (26 OCTOMBRIE ’98)

fântul Mare Mucenic 
^rDimitrie s-a născut în 

Tesalonic, oraș însemnat în 
Macedonia.El își trage originea 
dintr-o familie foarte însemnată. 
Tatăl său, pe timpul împăraților 
Maximilian și Dioclețian, fusese 
voievod, adică conducător al 
armatelor romane. Copil fiind, 
Sfântul văzuse în casa părinților 
săi două icoane, întrebă ce sunt 
acestea cu Hristos - Dumnezeul 
creștinilor- și preaiubita sa maică.

Din acel moment, copilul a 
căpătat o dragoste din cele mai 
mari pentru religia creștină și o 
ură înverșunată împotriva 
păgânismului și zeilor săi. Părinții 
Sfântului văzând această dra
goste a copilului către creștinism, 
au chemat câțiva creștini și un 
preot care a botezat pe copil în 
religia creștină.

Sfântul Dimitrie îmbrățișează, 
ulterior, cariera militară ca și tatăl 
său. întâmplându-se însă să 
moară tatăl sfântului, Maximilian 

împăratul, auzind de înțelepciunea 
lui și de vitejiile ce le făcea în 
războaie, l-a făcut mai mare decât 
toți boierii cetății Tesalonicului.

Sfântul, îndată ce a ajuns la 
putere, nu numai că nu făcea pe 
voia împăratului ca să prigonească 
pe creștini, dar îi învăța chiar în 
public credința creștină nepre
getând nici ziua nici noaptea de a 
răspândi cuvântul lui Dumnezeu.

Luni, sărbătorim pe Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, ostașul cel 
viteaz al lui Hristos, bărbatul 
dumnezeieștilor doriri, lauda 
mucenicilor, bucuria îngerilor, 
podoaba Bisericii Ortodoxe, 
mustrătorul necredincioșilor, 
întărirea nevoitorilor și rugător 
fierbinte înaintea Prea Sfintei Treimi 
pentru sufletele noastre.

Sfântul Dimitrie mărturisește 
cu tărie pe Hristos înaintea 
împăraților și a păgânilor. Mucenicul 
lui Hristos, Dimitrie, este împuns în 
coastă ca și stăpânul său și se 
jertfește pentru Evanghelie, ca un 

miel nevinovat. Pentru aceasta îl 
cinstim pe Sfântul Dimitrie șl-i 
cântăm cântări de laudă, căci el 
a biruit pe vrăjmașul cel nevăzut 
și a luat cununa biruinței de la 
Hristos Dumnezeu. în această zi 
se face mare pelerinaj cu icoana 
sa la mormântul lui din Tesalonic 
și toți creștinii aduc flori de 
dumitriță la biserici și prin casele 
lor.

Dar nu numai în Grecia, ci și 
în țara nostră este foarte mult 
cinstit de credincioși. Avem 
numeroase biserici cu hramul 
Sfântului Dimitrie și mulți frați 
creștini poartă numele.lui.

însă, nu numai astăzi, ci în 
toate zilele se cuvine să cerem 
ajutorul Sfântului Mare Mucenic 
Dimitrie pentru că este grabnic 
ajutător. Să avem în casă icoana 
lui și când putem să-i citim 
acatistul. Apoi să nu uităm că și 
noi toți suntem ostași ai lui 
Hristos și fii ai Bisericii Ortodoxe.

Pr. dr. l.O. RUDEANU
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Secretariatul tehnic al 
simpozionului, coordonat de 
prof.dr.ing. Laurențiu Nicoară, 
de la Universitatea “Poli
tehnica” Timișoara, a demarat 
lucrările, care s-au dovedit 
interesante, pline de învă
țăminte pentru cei care le-au 
onorat cu prezența.

S irhătorirca Zilei 
Armatei Române

.Ieri, la Deva, la Regimentul 54 
Geniu "Sarmizegetusa", a avut loc 
o apreciată manifestare care a 
marcat sărbătorirea Zilei Armatei 
Române - 25 octombrie.

Cu acest prilej, în alocuțiunea 
comandantului Regimentului 54 
Geniu, dl colonel loan Dorian 
Branea, a fost evocată 
însemnătatea zilei de 25 octombrie

Muzica si 
plasticitatea sferelor

Sub generosul generic 
“Sfere", la Galeria de artă 
“Forma" din Deva este 
organizată expoziția artis
tului plastic IOAN 
HERMAN, al cărei verni
saj a avut loc joi, 22 
octombrie.

Momentul vine după 
aproape un deceniu de la 
ultima expoziție personală 
a pictorului născut la Ilia 
(membru al UAP) și după 
alte expoziții de grup din 
țară și străinătate. Actua
la expoziție se dovedește 
“perfect închegată, cu o 
structură stilistică foarte 
bine pusă la punct, care a 
reușit să contureze perso
nalitatea artistului, acum 
foarte bine definită”, 
remarca dl Mircea Bâtcă, 
președintele Filialei Deva- 
Petroșani a UAP. Rodul 
muncii unei perioade destul 
de îndelungate, lucrările 
lui Ioan Herman conțin 
diverse tipologii artistice; 
“aproape fiecare tablou 
este structurat pe o rețea 
geometrică, pe care se 
desfășoară diferite forme și

■

Elita drumarilor
Suita comunicărilor a fost 

deschisă de prof.dr.ing. Mihai 
Iliescu, de la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca. Tema 
abordată: “Considerații
asupra reabilitării drumu- 
rilor”. In continuare s-au 
perindat prin fața microfonului 
și a ecranului pe care și-au

în viața armatei țării noastre, fapt 
subliniat și de către invitații care 
au luat cuvântul.

La manifestările desfășurate 
în incinta regimentului, care au 
fost întregite de un reușit pro
gram artistic, au participat militari, 
reprezentanți ai administrației 
publice județene și locale, precum 
și ai mass media. (N.T.)

elemente care 
o lume orga-

într-un ase- 
iau naștere 

“cu cono- 
metaforice, meta-

culori, 
sugerează 
nică, acea apartenență la 
vegetal”.
menea spațiu 
aceste sfere, 
tații ___ , ____
fizice și chiar religioase". 
Adăugând și celelalte 
elemente, coloritul cald și 
foarte plăcut, 
conchidea că 
lucrare practic 
meditație despre 
rolul materiei 
Univers ”.

Autorului nu 
decât să sublinieze 

lucrările 
idei 

ca și 
perfect, 
ca lege funda- 
de desfășurare a 
vii. încercând să 
tema plasticității 
artistul plastic 

ca aceasta să 
să însoțească

dl Bâtcă 
“orice 

invită la 
locul și 
vii în

i-a mai
rămas 
că in i 
două 
sfera, 
metric 
metria, 
mentală 
materiei 
dezvolte 
sferelor, 
speră 
reușească 
“acea muzică a sferelor”.

sale există 
principale: 
corp geo- 

și si-

A consemnat
Georgeta BÎRLA

țării s-a întrunit la sfat la Deva
proiectat ideile, opțiunile, 
experiențele în domeniul aflat 
în discuție dnii: ing. Adrian 
Bota, conf.dr.ing. Gheorghe 
Lucaci - președintele Filialei 
“Banatul” Timișoara a APDP-, 
ing. Alexandru lonescu - 
directorul SC “Contran- 
simex” SA Deva, ing. Valentin 
Ferăstrăeru, ing. Marius 
Mitrofan - director al Filialei 
CCCF Deva, ing. Grigore 
Manolescu, ing. loan Bâja - di
rector mecanizare la Direcția 
județeană a drumurilor Deva - 
Regie Autonomă, conf.dr.ing. 
Cornel Jiva, ing. loan Alexa, 
prof. dr. ing. Laurențiu 
Nicoară.

Referatele prezentate au 
adus în atenție preocupări și 
realizări privind activitățile de 
cercetare, proiectare și 
execuție a drumurilor și 
podurilor în țara noastră, 
tehnologiile, mijloacele 
tehnice, rețelele și mate
rialele folosite, au conturat 
măsuri și opțiuni de 
îmbunătățire continuă a 
activității în domeniu. Cu atât 
mai mult că există și o bună 
colaborare a întreprinderilor 
din țara noastră cu firme 
străine, a specialiștilor 
români cu colegi de peste 
hotare.

Și alți participanți la 
simpozion - Michael Stanciu, 
Claudiu Birea, Cristian Stoica,
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solicităm un plus de 22 de miliarde 
de lei în acest an și de 259 de 
miliarde de lei în 1999. Nici banii 
pentru salarii și prime nu mai sunt 
suficienți, iar pensionarii de mină 
au pensii (parte mici, care trebuie 
corelate. Vă rugăm să ne ajutați, 
die prim-ministru!

Decebal Traian 
Remeș răspunde istoric

Premierul Radu Vasile l-a 
rugat pe ministrul Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, să 

Mircea Fierbințeanu, 
Laurențiu Stelea, Vasile 
Ignătescu au avut 
intervenții interesante, au 
împărtășit din experiența 
unităților în care lucrează, și- 
au prezentat diferite rețete 
de producere a unor 
materiale și tehnologii de 
execuție, care au captivat 
atenția și interesul 
asistenței.

După consumarea 
referatelor, ceiOprezenți la 
simpozion s-au deplasat 
scurt timp la.Orăștie, unde 
au urmărit la lucrujanțul de 
utilaje “Marini Art 200” al DJD 
- RA Deva, care aplică o 
tehnologie modernă, de 
înalt randament, de 
reciclare a asfaltului la cald 
și “in situ”, foarte apreciată 
de specialiștii în materie.

Simpozionul național cu 
tema: “Prezent și viitor în 
reabilitarea drumurilor șl 
podurilor”, desfășurat la 
Deva, s-a dorit și a reușit să 
fie, printr-o bună organizare 
și desfășurare, prin nivelul 
partlcipanților și ținuta 
comunicărilor prezentate, 
un util și fructuos dialog și 
schimb de experiență într- 
un domeniu deosebit de 
important pentru țara 
noastră la această oră și pe 
mai departe - drumurile.

răspundă’“punctual" cerințelor for
mulate de liderul minier. 
Consemnăm răspunsurile date:

"Bugetul țării este sărac. Asta 
și din cauza dvs., a minerilor Văii 
Jiului, care de ani buni nu vă achitați 
datoriile, dimpotrivă faceți pierderi, 
consumați de la buget. Cu situația 
de acum nu se mai poate merge. 
Dvs. cereți preluarea la datoria 
publică a restanțelor mari pe care 
le aveți și care s-au amplificat în 
timp prin penalități. Sau cereți 
eșalonarea lor în viitor. Am să vă 
amintesc ce spunea Ștefan cel

25 @CT@MBRUE •
2ÎO ARMATO ROMÂNE
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Vă propunem o scurtă incursiune 
în căutarea cuvântului - sămânță zidit la 
adresa Armatei de către aceia care în 
toate timpurile au fost lângă sufletul ei: 
biserica și școala, componente care prin 
îngemănarea lor întreită pun temelie 
coloanei vertebrale a unei națiuni. Pășim 
alături de părintele protopop Alexandru 
Hotăran înăuntrul acestui spațiu sacru 
unde Dumnezeu este omniprezent, 
adică biserica. Cuvintele sale au ceva 
desprins din șoapta psalmistului, 
deșteptând din uitare cuvintele marelui 
nostru "grăitor de istorie Nicolae lorga, 
care la începutul veacului dezvăluia 
tuturor că pe steagul de veche glorie 
strămoșii au pus icoana Mântuitorului, 
dovedind că oastea era creștină, 
înaintașii în timpul înainte mergător 
plecării la luptă cu oastea cea mare a 
țării, țineau post, primenindu-se și 
curățindu-se sufletește. Căci apărarea 
gliei străbune prin sacrificiul vieții și 
frământarea ei cu sânge de eroi sunt 
făptuiri sfinte".

Periplul nostru continuă, con
semnând gândurile unui reputat dascăl 
ce a servit școala românească peste 35 
de ani, din orașul de la poalele Cetății - 
domnul Susan Dumitru. Admirăm 
puterea de muncă a acestui om, care, 
prin prezența sa activă, nu-și 
precupețește arderea energiei în slujba 
apărării intereselor veteranilor de război, 
greu încercați de fenomenul tranziției.

“Suntem puși adesea, în lunga 
perindare prin viață, să răspundem 
chemării pat.:.:, atunci când ființa 
nemuritoare a acesteia este vulnerată 
din afara hotarelor ei firești. Un astfel, 
de moment, unic prin dramatismul 
clipei, a fost rostuit să marcheze în 
urmă cu cinci decenii existența unui elev 
care a fost nevoit să schimbe haina de 
elev în uniforma militară. Nu împlinisem 
douzeci de ani. Pe cerul albastru, spre 
care râvnea ieri vârful peniței, scria 
acum vârful săbiei țării, tunul și avionul.

Mineritul Văii Jiului
Mare: "Moldova nu e a mea, nu e a 
voastră, e a urmașilor urmașilor 
voștri." Așa și cu datoriile. Sunt ca 
țara. Ele rămân urmașilor. Și dne știe 
dacă le va plăti vreodată cineva. 
Dar se prescriu peste vreme. Să le 
eșalonăm pe 15-25 de ani? Să-i 
împovărăm pe urmași? Nu mi se 
pare cinstit.

Nu spun că nu vom mai da 
subvenții mineritului. Pentru ceea ce 
ați cerut dvs. aici. însă în baza unor 

studii și documentații riguroase. Și le 
vom da prin licitație, funcție de calitate 
și preț. Trebuie să oprim căderea.

Modesta-mi contribuție este aceea că 
am avut șansa și onoarea de a parti
cipa, împreună cu camarazii de arme, 
la acțiunile militare pentru eliberarea 
Ardealului, îndeosebi la luptele sânge
roase de la Păuliș. Rememorez clipele 
de ieri, gândindu-mă la oștenii de 
astăzi și la misiunea lor nobilă. Perma
nență și putere Armiei Române!"

într-un târziu drumurile noastre de 
suflet își vor fi găsit finalitatea firească 
în chiar mijlocul armatei române. Am 
vizitat pe ostași la ei acasă. Ne aflăm 
în biroul de lucru al comandantului 
Regimentului de Geniu "Sarmi
zegetusa” din Deva, dl It. colonel loan 
Branea.

“Este evident că, pentru fiecare 
om, o aniversare presupune și o 
evaluare a realizărilor. Orice bilanț 
constituie în esență fundamentarea 
studiului pentru viitor, pentru ceea ce 
te așteaptă. Tot ceea ce se făptuiește 
presupune o înțelegere deplină a 
vectorilor ce orientează sensul spre 
viitor al activității ei: profesionalism, 
competență, calitate. Armata română, 
greu încercată în traversarea perioadei 
de tranziție, la care se adaugă slaba 
protecție socială a cadrelor, este 
’conștientizată în raport cu imperativele 
prezentului. Un foarte mare număr de 
cadre au fost disponibilizate anul 
acesta cu Ordonanța de Guvern nr.7. 
Cu toate acestea nu ne lamentăm, nu 
cerșim și nu facem ^arvă. Cu 
demnitate și verticalitate oștirea își 
vede liniștită de toate câte îi sunt 
menite. Optimiști în raport cu ziua de 
mâine, cu mijloacele materiale și 
resursele umane de care dispunem, 
avem tăria de a continua pregătirea 
profesională cu cei rămași sub drapel.

Tuturor colegilor și camarazilor le 
urez numai gânduri de bine, sănătate, 
succese, fără ă uita pe veteranii de 
război și pe toți cei disponibilizați. 
Aceleași sentimente sunt îndreptate șl 
către dumneavoastră toți, cei care 
gândiți de bine Armata Română și 
ostașii ei!"

Prețul cărbunelui autohton trebuie 
. să se alinieze prețului de pe piața 
mondială. Ded nu să crească, așa 
cum cereți, ci să scadă.

Cât privește pensiile, da, ele 
trebuie corelate. însă nu uitați că 
minerii pensionari și-au primit 
drepturile din obligațiile achitate de 
alții nu de dvs. Și salariile și primele 
se vor acorda după muncă și 
realizări. Oricum, mineritul se află 
pe ordinea de priorități a 
Guvernului."

Alte comentarii sunt de 
prisos.

^CUVÂNTUL
* LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER - 

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 

Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef - NICOLAE TÎRCOB * Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social - ESTERA SÎNA, 
TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUȚ • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), ADRIAN SĂLĂGEAN
• Departamentul educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI
• Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUTA GOTA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, 
INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara * Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru coqținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele necontractate 
trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

 Tiparul executat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126

deva.iiruc.ro

