
Conferință de presă

Demiterea 
prefectului 

stârnește reacții • t

dure în 
Organizația 
județeană a 

P.S.D.R.
Conducerea Organizației 

județene a Partidului Social- 
Democrat din România a orga
nizat vineri, 30 octombrie a.c., o 
conferință de presă extraor
dinară pe tema demiterii dlui 
Pompiliu Budulan din funcția de 
prefect al județului Hunedoara, 
în debutul acestei manifestări li 
s-a comunicat ziariștilor că în 
dimineața aceleiași zile, Comi
tetul județean al P.S.D.R. s-a în
trunit în ședință în cadrul căreia 
s-a analizat situația politică și 
noile evenimente din ultima peri
oadă, printre care-și demiterea 
surprinzătoare, fără o motivare' 
de substanță și fără discuții 
prealabile la nivelul coaliției, cu dl 
Pompiliu Budulan. în urma dis
cuțiilor, poziția Comitetului jude
țean s-a concretizat prin adop
tarea unui Comunicat care a 
fost distribuit ziariștilor prezenți.

în documentul respectiv se 
protestează energic față de ac
tul abuziv și complet nejustificat 
și se încheia cu exprimarea po
ziției Comitetului județean Hune
doara al PSDR care își pune 
fireasca întrebare dacă mai are 
rost participarea Partidului So
cial-Democrat Român la guver
nare. în acest sens solicită con
ducerii centrale următoarele: • 
convocarea Comitetului Director 
Central pentru analiza utilității 
sau inutilității participării la ac
tuala guvernare; • luarea unei 
poziții ferme care să clarifice 
raporturile cu partenerii de coa
liție în care să se sublinieze că 
PSDR nu acceptă poziția de 
parteneri de rangul doi; • în 
funcție de rezultatele discuțiilor 
la cel mai înalt nivel, membrii

Țraian Bondor 
Corne! POENAR

(Continuare în pag. 8)
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La sate, asistenta medicală e* I

sublimă dar ineficientă
Se spune că oamenii de la 

sate sunt mai sănătoși decât cei 
de la oraș și longevitatea lor 
demonstrează acest lucru. Ce
lebrul umor românesc conchide 
că diferența între săteni și oră
șeni este aceea dintre un pui 
scos de cloșcă și unul de la Avi
cola. Această diferență este 
generată de mai multe elemen
te. în primul rând sătenii trăiesc 
în medii mai puțin afectate de 
poluare, stres ori alte atribute 
negative ale vieții la oraș. în 
plus, ei consumă în mod tradi
țional alimente naturale, direct 
de la sursă.

Numai că vârsta, munca 
grea și destui de numeroasele 
lipsuri își spun cuvântul. Oricât 
de căliți și de "dotați genetic” ar 
fi acești oameni, timpul iși pune 
amprenta și asupra sănătății lor. 
Astfel că, din când în când, au și 
ei nevoie de asistență medicală. 
Ce oferă în acest sens dispen
sarele medicale comunale am 
încercat să aflăm într-un raid 
anchetă întreprins recent în mai 
multe astfel de unități sanitare.

Dispensarele 
sătești nu sunt 

eficiente
Dispensarele sătești din zo

na Brad sunt împărțite pe două 
sectoare. Cele din comunele •

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
_______________________________ ____________________ ________________

Vălișoara, Luncoi, Crișcior, Bucu- 
reșci, Buceș, Blăjeni și Ribița 
sunt arondate Spitalului Munici
pal Brad, iar cele din Tomești, 
Vața, Baia de Criș și Bulzești 
aparțin de Spitalul'din Baia de 
Criș. Dl loan Zeno Costina direc
torul Spitalului Brad aprecia că, 
la ora actuală, nici aceste dis
pensare și nici punctele sanitare 
care aparțin de ele nu sunt efi
ciente. "De obicei dispensarul se 
află în centrul de comună, dar 
uneori acest sat nu e și cel mai 
mare. în comuna Buceș, de 
exemplu, dispensarul e situat în 
Buceș, dar satul Dupăpiatră are 

o populație cam de trei ori mai 
mare. Să ne punem în situația 
unui bolnav din acest sat. Con
form legii, el ar trebui să se ducă 
la dispensarul de la Buceș. 
Există un singur autobuz pe zi 
care coboară la Buceș. Merge 
omul la dispensar și există două 

posibilități: să-l găsească sau 
să nu-l găsească pe medic. 
Presupunem că îl găsește. Exis
tă iar două posibilități: doctorul 
să-i poată pune un diagnostic 
sau să nu îi poată pune diag
nosticul fiind necesar ca pa
cientul să fie văzut de un spe
cialist, sau să i se facă analize 
de laborator. Presupunem iarăși 
situația fericită în care medicul 
poate pune diagnosticul și îi 
scrie o rețetă. Dar pentru că la 
Buceș nu există farmacie omul 
trebuie să meargă în ziua urmă
toare la Brad pentru a-și cum
păra medicamentele. Astfel că

APARE LA DEVA

omul își face din start o soco
teală simplă și avantajoasă și 
renunță să meargă la dispensar 
la Buceș și vine direct la Brad 
sperând că va găsi el un medic 
de treabă care să-l primească."

Iar această poveste se po
trivește ca o mănușă și la alte 
dispensare de comună din județ. 
Lipsa dotărilor, a aparaturilor 
moderne de investigație și a 
medicamentelor îi obligă de,multe 
ori pe medicii din aceste dispen
sare să se rezume la a scrie o 
trimitere către Policlinicile mari 
din orașe. După cum se vede 
asistența medicală la sate este 
cam ca și industria pe vremea 
lui Caragiale. Adică există, e su
blimă am putea zice din punctul 
de vedere al implicării și al pre
gătirii profesionale a medicilor 
dar... lipsește (aproape) cu de
săvârșire datorită lipsei dotărilor, 
a aparaturilor medicale perfor
mante și a medicamentelor.

Cristina CfNDA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 8)

Rata 
șomajului e 
în creștere. 

Și vine iarna!
Datorită disponibilizărilor 

masive din minerit și siderurgie 
și situației dificile cu care se 
confruntă numeroși agenți 
economici la nivelul județului se 
înregistrează o rată a șomajului 
foarte ridicată - 20,4 la sută la 
data de 19 octombrie a.c., 
aceasta fiind, din păcate, una 
dintre cele mai mari din țară.

Conform statisticilor întoc
mite de Oficiul Județean de 
Forță de Muncă și Șomaj la 19 
octombrie a.c. la nivelul jude
țului erau înregistrați un număr 
de 43.064 șomeri, în creștere 
față de data de 28 septembrie 
când erau în evidență doar 
40:937 șomeri (adică o rată a 
șomajului de 19,6 la sută).

Cea mai afectată de șomaj 
este zona Văii Jiului cu orașele 
Vulcan - 29,5 la sută, Lupeni -
22.2 la sută și Petroșani - 21,4 
la sută. Urmează apoi în acest 
nefericit top generat de prea 
îndelungata tranziție orașele 
Călan și Hațeg cu 27,9 la sută, 
Brad cu 24 la sută, Orăștie cu
22.3 la sută, Deva cu 16,7 la 
sută și Hunedoara cu 13, 6 la 
sută.

După cum se știe în lunile 
de iarnă numărul șomerilor va 
crește și mai mult deoarece 
există mulți agenți economici 
care de voie de nevoie își între
rup activitatea în sezonul rece.

Ciprian MARINUȚ

Bwest bank
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

JOCUL ABIL AL DOMNULUI VOSGANIAN
Partidul Alternativa României a ieșit din 

structurile Convenției Democrate Române. 
După ce Alianța Civică a făcut cu ceva 
timp în urmă un gest asemănător, acuzând 
Convenția că nu reușește să facă ceea ce 
promisese în campania electorală, iată că 
PAR recurge la aceeași măsură. Liderii 
partidelor din CDR au fost destul de rezer
vați în declarațiile referitoare la plecarea 
partidului condus de către domnul Vos- 
ganian, fie pentru că au fost luați prin 
surprindere, fie pentru că nu realizează 
foarte bine efectele acesteia. Dar oare 
poate fi considerată această "evadare” un 
semn al sfârșitului? Putem considera că 
este un semnal pentru o eventuală destră
mare a Convenției? Greu de spus.

Se știe, totuși, că domnul Varujan Vos- 
ganian este un foarte'bun politician și un 
foarte bun economist și este foarte posibil 
să fi înțeles că partidul pe care îl conduce 
se află pe o barcă ce se scufundă. Ideile 
exprimate în "Manifestul dreptei", docu
ment elaborat de liderii PAR și care la 
vremea când a fost dat publicității a făcut 
destulă vâlvă, nu vor putea fi puse nicio
dată în aplicare de către coaliția de la gu
vernare. O politică prea “de dreapta" nu 
poate fi acceptată nici chiar de membrii

PNȚCD, așa încât nici nu ne putem închipui 
că PD-ul ar accepta-o. Toate acestea ar 
conduce la o scădere a credibilității PAR în 
ochii propriilor alegători. Pe de altă parte, 
se știe foarte bine că Partidul Alternativa 
României nu poate face de unul singur 
nimic. Fiind prea mic și nedeținând nici 
măcar un minister important, nu se poate 
pune problema că politica promovată de el 
va putea fi impusă în vreun fel. Așadar, 
prezența în rândurile CDR nu are prea 
mare importanță. în afară de faptul că i-a 
asigurat accesul în Parlament, Convenția 
nu mai reprezintă în acest moment decât o 
frână pentru PAR. De altfel, recentele son
daje de opinie relevă o tendință crescă
toare în rândurile electoratului.

Este un joc periculos pentru domnul 
Vosganian, fapt relevat și de plecarea din 
rândurile partidului a trei dintre parlamentari 
care, se pare, sunt mult mai interesați de 
funcțiile lor decât de linia politică a partidului. 
Oportunismul celor trei parlamentari este 
foarte evident, ei alegând locul călduț și 
adăpostit de la umbra CDR în locul luptei la 
care îi împinge recenta decizie ă conducerii

A ndrei NiS TOR
(Continuare în pag. 8)

VULCAN - Statuia lui Avram 
lancu din parcul orașului

Foto: Traian MÂNU

Intenții există, dar materializarea lor suferă 

Nici un semnal 
favorabil

De când s-a urcat în fotoliul Minis
terului de Finanțe, dl Remeș lansează tot 
felul de idei, care mai de care vizând, 
după cum bine se știe, gestionarea mai 
bună a finanțelor țării în condițiile actuale 
de criză. Atâta vreme cât economia reală 
nu funcționează, adică nu este pusă pe 
picioare, orice măsură în domeniul finan
țelor are doar efecte limitate și nu poate 
salva cu nimic bugetul de austeritate. De 
altfel trebuie subliniat că oricâtă auste
ritate ar cuprinde în el, bugetul nu poate 
substitui măsurile directe pentru înfăp
tuirea reformei în economie și a privatizării.

Privind evoluția indicelui producției 
industriale a țării noastre, așa cum arată 
datele statistice, în 1998 acesta reprezintă 
abia 40 la sută față de cel înregistrat în 
1989. Cu alte cuvinte, în acest an capa
citatea industrială a țării noastre a fost 
diminuată la numai 40 la sută din poten
țialul său. Căderea economică este mai 
mult decât semnificativă, dacă avem în 
vedere că aceasta reprezintă nu mai

puțin de 30 de procente în ultimii doi ani. 
Pe acest fond, cum apreciază fostul pre
mier Nicolae Văcăroiu, o relaxare fiscală, 
fără a avea un s.'?nort temeinic' adică o 
bază mai largă de impozitare, conduce 
inevitabil la o tragedie. Nici președintele 
comisiei de buget - finanțe a Senatului, dl 
Varujan Vosganian (care a spus că-și va 
da demisia din funcția respectivă), nu 
împărtășește în totalitate prevederile Ordo
nanței nr. 92 /1997 a Guvernului care se 
referă la facilitățile fiscale pentru agenții 
economici, în sensul că prevăd scutirea 
de impozit pe profitul reinvests, cât Și la 
reducerea progresivă a acestuia, putân- 
du-se ajunge chiar la anularea impozitului 
pe profit în situația când suma investită 
depășește 50 milioane dolari. Dacă'aces
te facilități vor trece prin Senat și Camera 
Deputaților, se spune că ele vor intra în 
vigoare de la data de 1 ianuarie 1999.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)
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numere până la nouă... • 
La Las Vegas s-a 
inventat Hotelul-muzeu
• Cumpărăm cerbi 
lopătari din Ungaria.

Farmacii de serviciu
în zilele acestui sfârșit 

de săptămână, în munici
piul Deva va funcționa farmacia 
"Asclepios” din strada Eminescu 
(cartier Micro 15).

La Hunedoara, în aceleași 
zile, va fi de gardă farmacia “lulia” 
din centrul vechi. (E.S.)

La Hunedoara
Corvinul - ARO

Sâmbătă, la ora 11, începe 
meciul de fotbal din cadrul etapei

SrĂRȘIT DB

a XlV-a a Diviziei B, seria a lll-a, 
dintre Corvinul și ARO C-lung: Va fi 
un meci angajant, gazdele vizând 
doar victoria. (S.C.)

Manifestări cultural- 
artistice

Duminică, 1 noiembrie a.c., ora 
'13.00, în satul Curechiu (Bucu- 
reșci), vor avea loc manifestări cul- 
tural-artistice dedicate împlinirii a

214 ani de la izbucnirea răs
coalei lui Horea, Cloșca și 
Crișan și 150 de ani de la 
revoluția din 1848/’49 din

Transilvania, condusă de Avram 
lancu.

După depunerea de coroane, 
parastasul eroilor, evocarea isto
rică, pe scena amenajată în aer 
liber va avea loc un spectacol fol
cloric la care își dau concursul cu- 
noscuții soliști vocali Drăgan Mun
tean, Mariana Anghel, Ana Almă- 
șana, Viorica Brândușan, Maria 
Dan ș a. (M.B.)
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Cuvântul liber 31 OCTOMBRIE -
1 NOIEMBRIE 1998

, SÂMBĂTĂ,

31 octombrie
TVR I

7.00 Bună dimineața, de la... 
lași! 9.05 Aladdin (d.a) 9.30 
Prietenie fără frontiere 11.00 
Râul însângerat (f. SUA) 12.35 
Radio România - 70 14.00 
Ecranul și.. Radio 14.30 Video- 
Magazin 17.00 Documentar 
Istoric * Nebunia capetelor 
(Germania-Românla, 1997)
17.45 Echipa de intervenție (ep. 
167) 18.30 Sabrina, vrăjitoare la 
16 ani (s, ep. 7) 18.55 
Teleenclclopedla 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-l mal spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Dl. șl dna 
Smith (s, ep.2) 21.20 Mare ți-e 
grădinal 22.25 Filmele secolului

TVR 2
8.05 Viață de câine (d.a/r)

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii 9.30 Pas cu Pas
10.30 Filmele săptămânii 10.35 
Documente culturale 11.20 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Testamentul 
tinereții (s, ep. 3) 14.50 Bijuterii 
muzicale 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 26)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 681)
17.30 Tradiții 18.00 Serata 

^muzicală TV (r) 19.00 Festivalul

DUMINICĂ,
1 noiembrie
TVR I

7.00 Bună dimineața de 
la...Cluj-Napocal 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 Povestirile lui 
Donald Rățoiul 9.30 Klki Rlki 
Miki. Magazin pentru copii 11.00
Viața satului 13.00 Tezaur 
folcloric 13.55 Fotbal: Gloria
Bistrița - Steaua 15.50 Super Gol 
Show 16.30 Super-Mșgazln 
.18.50 Serial de călătorii 19.55 
Doar o vorbă săț-l mal spunl 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 Dlvertis - vot
show 21.50 La datorie (f, SUA 
1996) 23.30 Telesport 23.40 D-na 
King, agent secret (s, ep. 43) 0.30 
Fotbal Mondial 1998

TVR2
7.50 Jocuri de pe Ialomița 

8.00 Viață de câine (r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.55 Repere vitale (r) 
10.25 Cinematograful vremii 
noastre 11.20 TVR lași 13.30 
Creanga de aur 14.00 
Testamentul tinereții (s, ep. 4)
14.50 Vitrina personajelor de 
operă 15.10 Din albumul pelor 
mal frumoase melodii populare
15.35 Viață de câine (d.a., SUA 
1997) 16.00 Țiganca (s, ep. 27)

LUNI 
n°*embr*e 

TVRl
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
17.30 Scena. Festivalul 
Internațional de teatru 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 144) 18.35 
Stăpânul lumii (s, d.a) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 333) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spunl 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Infidelități 
(s, ep. 2) 21.45 Teatru TV: ,,O 
batistă pe Dunăre” 23.15 
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) 13.50 Un cântec 
pentru flecare 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 28)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 683)
17.30 Ansamblu folcloric 17.40

^Tribuna partidelor parlamentare 

național al crizantemei 20.15 
Retro TV • Antologie de umor 
21.05 Teatrul Național TV 
prezintă: Ochiul pendulel 22.20 
Stop-Cadru 22.30 Ateneu 23.30 
Conviețuiri 24.00 Recital ca
meral

ANTENA I
7.55 Caracatița (r) 9.00 Den

ver, ultimul dinozaur (d.a., ep. 
51) 9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Goron (d.a., ep. 20) 10.00 
Emisiune pentru tineret 11.00 
Mileniul III: Spaime, soluții, » 
speranțe 12.00 Talk-show: 100 
de grade Celsius 13.00 Magazin 
sportiv: Fotbal 16.00
Constelația cinema 16.30 Fete 
de provincie (s, ep. 8) 17.00 Pe 
cont propriu (s, ep. 8) 18.00 
Decepții (s, ep. 74) 19.30 
„Sâmbete șl zâmbete” (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 40) 
21.00 Aparente înșelătoare 
(f.polițist, SUA, 1995) 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 6)

PRO TV
8.40 Toți câinii merg în rai (d.a, 

ultimul ep.) 9.05 Mica Sirenă 
(d.a., ep. 9) 9.30 Tarzan și femeia 
leopard (aventură SUA 1946) 
11.00 ProMotor 11.30 Am întâlnit 
ți români fericiți 12.00 Punctul pe 
I (talk-show) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (s, ep.

16.45 Santa Barbara (s, ep. 682)
17.30 Un secol de cinema 18.30 
Alo, tu alegi 19.30 La porțile 
dorului 19.45 Clepsidra cu 
Imagini 20.00 Ultimul tren 21.00 
Sportmania 24.00 Tineri 
concertlști

ANTENA I
7.45 Pe cont propriu (r) 8.30 

Spirit și credință (emisiune 
religioasă) 9.15 Animal Show (s, 
ep. 19) 9.45 Denver, ultimul 
dinozaur 10.15 Mighty Max (d.a., 
ep. 36) 11.00 Fir întins 11.30 
Roata de rezervă 12.00 
Talkshow. Printre rânduri 13.00 
Documentar 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Decepții (s, ep. 75)
19.30 A treia planetă de la Soare 
(s, ep. 48) 20.00 Let’s get Harry 
(f, acțiune, SUA, 1986) 21.45 
Glasul Inimii (f, ep. 3) 22.45 Talk
show. Fotbal Club Antena 1 1.00 
Agenția de presă

PRO TV
8.00 Teddy Ruxpin (d.a., ep. 

55) 8.30 Mica Sirenă (ep. 10)9.00 
Super Abracadabra - Mowgli (s, 
ep. 22) 11.00 Doctor în Alaska (s, 
ep. 85) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O propoziție pe zi 
Retrospectiva săptămânii 13.05 
Dragul de Raymond (s, ep. 23)
13.35 Harriet (s, ep. 2) 14.00

17.50 Filmele săptămânii 18.00 
Hel-rupl Hel-rapl (cs) 19.40 
Sănătate, că-l mal bună decât 
toate! (mag.) 20.10 Natacha (s) 
22.00 Cordier: polițist șl 
judecător - O nouă viață (f.p. 
Franța 1996)

ANTENA 1
12.00 Printre rânduri 

(talkshow/r) 13. ) Roata de 
rezervă (mag./r) 13.30 Planeta 
vie - lupta pentru supraviețuire 
(do, ep. 103) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 113) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 30) 
18.00 Decepții (s, ep. 76) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 8) 22.00 Viitorul 
începe azi (s,e p. 30) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.10 Tânăr șl neliniștit 
(s/r) 11.00 Tootsie (f/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 Nano (s, ep. 
153) 17.00 Știrile PRO TV / O

22) 13.30 Harriet (s, ep. 1) 14.00 
Alo, Generația PR015.30 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 
17.00 Pro Fa shion 17.30 Conan 
(s, ep. 17) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Specialiștii (s, ep. 9) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 9) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 El 
Mariachi, trubadurul (comedie 
neagră, SUA 1992) 23.20 Concert 
Holograf

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Căsuța 
poveștilor (r) 9.00 Sărmana 
Maria 10.00 Te iubesc (s/r) 10.30 
Din toată inima (s/r) 11.25 Ca la 
mama Acasă - rețete culinare
11.30 Dragoste și putere (r) 12.15 
Misterioasa doamnă (r) 13.00 
Cinemateca de Acasă: Secvențe 
(r) 15.00 Guadalupe (s, ep. 39) 
16.00 Acasă la Dinu Săraru cu 
Ruxandra Săraru 16.30 Din toată 
inima (s, ep. 216) 17.30 Uneori 
avem aripi (s, ep. 47) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 95) 19.00 Casa 
serialelor ,,Thalia este Acasă” 
19.05 Sărmana Marla (s, ep. 96) 
19.25 Căsuța poveștilor: Șoimii 
călători (ep. 25) 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 211) 21.00 
Misterioasa doamnă (s, ep. 74) 
22.00 Fotbal: Spania - live

Chestiunea zilei 15.00 Formula I
- Marele premiu al Japoniei
16.45 Al șaptelea cer (s, ultimul 
ep.) 17.30 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 9) 18.15 
Beverly Hills (s, ep. 146) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (ep. 9) 
21.00 Tootsie (f, US, 1982) 22.55 
Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00 Cinemateca de Acasă: 

Amanțil muzicii (r) 9.00 Sport la 
minut 9.30 Arte marțiale 10.00 
Motor Sport Magazin 10.30 Tenis 
după Năstase 11.00 Baschet 
NBA special 11.30 Fotbal 
american 12.30 Hochei 
profesionist-Power Week 13.00 
Povestea Diviziei A 13.30 Fotbal 
Spania 15.15 Afară din joc 15.30 
Fotbal Italia - live 17.30 Golazo
- topul celor mai frumoase 
goluri 18.00 Bundesliga-Fotbal 
rezumat Germania 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.15 Faza zilei 19.30 
Fotbal Spania - live 22.30 
Daniele Steel: Mesaj din Vietnam 
(dramă/dragoste SUA, 1993)

PRIMA TV
8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30 

A doua familie (do) 9.00 

propoziție pe zi 17.30 Suflet de 
femele (s) 18.15 Știrile PRO TV
18.50 Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Erou local (co. 
Anglia ’83) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Seinfeld (s, ep. 158) 23.00 Știrile 
PRO TV / Profit 23.30 Audiența 
națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 D.a. (r) 
9.00 Sărmana Maria (s/r) 10.00 
Acasă la Dinu Săraru 10.30 Din 
toată inima (s/r) 11.25 Ca la 
mama Acasă (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. 40) 16.00 Te iubesc (s, ep. 43)
16.30 Din toată inima (s, ep. 215) 
• Concurs 17.30 Uneori avem 
aripi (s, ep. 48) 18.25 Ca la mama 
Acasă - rețete culinare 
prezentate de Petrișor 18.30 
Sărmana Maria (s, ep. 97) 19.00 
Concurs 19.05 Sărmana Maria 
(s, ep. 98) 19.25 Șoimii călători 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 212) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 75) 21.30 Verdict: 
crimă (s)

PRIMA
8.00 Lumea Iul Erie (d.a.)

8.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 
9.00 A doua familie (do) 9.30 
Inspectorul Gadget (do) 10.15 
Prințul Valiant (d.a) 10.30 
Adună-țl gândurile (s) 11.00 
Aventurile Iul Rocko (d.a)
11.30 Pământul: Bătălia finală 
(s) 12.30 Magazin sportiv
13.30 Preview Premier League 
14.00 Milioanele Iul Madigan 
(f, acțiune, aventură, SUA) 
16.00 Zona M - emisiune 
muzicală 17.00 Fotbal: Pre
mier League Live 19.00 Știri
19.45 Un detectiv meseriaș 
(comedie romantica, SUA 
1988) 22.00 Centennial - 
Legende din lumea nouă (s, 
ep. 14) 23.00 Știri 23.30 Fotbal: 
Premier League - înregistrare

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 “No comment” 

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

ANTENA l-DEVA
08.55-09 D Muzică 09.00- 

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

Inspectorul Gadget 9.30^ 

Aventurile Iul Rocko (d.a)
10.15 Mecanica distractivă (s)
10.30 1999 (s) 11.30 Talk-show 
- Duminică la prânz 13.00 
Campionatul Mondial de 
Motocicllsm 14.00 Lumea Iul 
Dave (s, ep. 39) 14.30 Față în 
față la Hollywood (do) 15.00 
Secretele bărbaților Irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii 
(do) 16.00 Explorer 17.00 Un 
alt început (s, ep. 23/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 
Știri 19.45 Iluzii (dramă, mis
ter, SUA, 1982) 21.30 Călătorii 
în lumi paralele (s, ep. 45)
22.30 Nimeni nu e perfect
23.00 Știri 23.30 
Middlesborough -
Nottingham Forest

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r)

ANTENA bDEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

. PRIMA '
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumi 
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) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s)
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Șl mâine e o zi (dramă 
SUA '86, ultima p.) 22.00 
Fotbal: Tottenham-Charlton 
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 
tăul” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-17.15 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

ANTENA bDEVA
16.35 -17.00 Program muzical 

17.00-17.55 Sportul hunedorean 
17.55-18.00 TELEX (știri locale pe 
scurt) 22.05-22.15 Știri locale

HCBeseev
Perioada 31 octombrie 

H noiembrie 1998

O BERBEC
Familia vă menajează în 

această perioadă, dar nu vă 
veți bucura de liniște prea 
mult timp. Spre sfârșitul 
acestei perioade veți fi 
solicitat să arbitrați tot felul de 
conflicte. Succesul în afaceri 
nu vă ocolește, dar trebuie să 
știți să-l valorificați. Nu vă 
bucurați de primele profituri, 
vor veni altele și mai 
consistente.

O TAUR
Poate că pauzele lungi și 

dese sunt cheia marilor 
succese, dar nu este cazul să 
exagerați. Familia vă răsfață 
cu mici atenții și vă ferește de 
certurile de pe urma cărora ați 
avea de suferit. Reușitele 
financiare vă cam ocolesc, 
dar nu este cine știe ce 
nenorocire, pentru că mai 
aveți niște rezerve strategice.

Z GEMENI
Nu faceți nimic pentru a 

vă schimba actuala situație 
profesională, pentru că 
lucrurile vor intra pe făgașul 
normal de la sine. Mulțumiți- 
vă acum cu puțin, ca să vă 
puteți bucura mai târziu de 
câștiguri importante. Aveți 
mici probleme cu sănătatea, 
dar o vizită la medic și un 
tratament adecvat vor rezolva 
totul.

Z RAC
Performanțele de la 

serviciu, pentru care ați fost 
atât de lăudat, sunt umbrite 
acum de lenea care v-a 
cuprins subit. Până și familia 
vi se pare greu de suportat, 
pentru că vi se cer tot felul de 
favoruri. Aveți grijă cum vă 
împărțiți banii, pentru că 
sumele pe care le așteptați 
vor întârzia destul de mult.

O LEU
în cap aveți numai 

îngerași plutind pe norișori 
pufoși, care șoptesc melodii 
de dragoste. Treziți-văl E 
cazul să puneți osul la treabă, 
pentru că toți banii de care 
dispuneți sunt deja alocați 
datoriilor. Nu vă încredeți prea 
mult în ajutorul celorlalți, 
pentru că nimeni nu va avea 
timp să vă asculte.

1. "1

O FECIOARĂ
Plătiți-vă datoriile înainte 

să faceți altele sau să vă 
lansați în afaceri dubioase, 
încercați să vă amintiți cui ce 
ați promis, pentru că s-ar 
putea să fiți puși în situații 
jenante. Feriți-vă de răceală 
și de viroze! Nu v-ar strica să 
manifestați mai mult simț al 
umorului...

iieeescep

Z BALANȚĂ1
Nu e prea devreme să 

începeți să vă lamentați atât 
de pe urma unor eșecuri 
minore? Fiți mai optimiști și 
încercați să vedeți 
jumătatea plină a paharului. 
Nu vă implicați prea mult în 
disputele familiale, pentru 
că acestea au ca obiect 
chestiuni care nu vă 
privesc. Prietenii așteaptă 
să dați o petrecere.

O SCORPION
Unii colegi vă cam 

enervează, dar asta e, sunt 
și ei oameni. încercați să vă 
disciplinați pornirea de a-i 
critica de câte ori fac 
greșeli. Pe unii suferința îi 
înrăiește, așa că mai târziu 
ați putea avea surprize 
neplăcute. Partenerul de 
viață se lansează în 
experiențe gastronomice și 
e plin de drăgălășenie.

Z SĂGETĂTOR
Așteptați cu nerăbdare 

să vă mutați în casă nouă 
sau să schimbați locul de 
muncă. Banii nu vă lipsesc, 
așa că veți fi capabili să 
puneți la punct și ultimele 
detalii. Atenție la îmbolnăviri 
grave. Sunteți foarte 
sensibili în această 
perioadă, așa că luați-vă 
măsuri de precauție.

O CAPRICORN
Aveți câteva probleme 

de care depinde situația dv. 
profesională sau cea 
familială. încercați să vă 
păstrați calmul și să tratați 
la rece toate problemele. 
Stresul vă va cauza 
tulburări cardiace și 
digestive. Acordați mai 
multă atenție odihnei.

Z VĂRSĂTOR
Problemele pe care le 

aveți în această perioadă vă 
vor lăsa un gust amar. Veți 
câștiga experiență și veți 
deveni mai înțelepți. Nu 
disperați. Viața nu vă dă 
întotdeauna cadouri, ci și 
lecții, unele mai dure, altele 
mai blânde. Supravegheați- 
vă alimentația.

O PEȘTI
Vă străduiți să vă 

rezolvați de câteva vreme 
probleme care vă cam 
depășesc. Aveți nevoie, de 
această dată, de ajutorul 
unor persoane cu relații și 
de mai multă răbdare. Totul 
se va rezolva când nici nu 
vă așteptați și într-un mod 
cum nu se poate mai 
avantajos pentru dv.
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CICOAREA - un excelent
înlocuitor de cafea

Cicoarea 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
nelor de consumatori de pretutin
deni. în țări avansate ca Germania, 
Austria, Elveția, dar și în Ungaria 
(până acum câțiva ani în România), 
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 valoare 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 
naturale. Sângele este împrospătat 
și curățat contribuind la sporirea 
globulelor roșii în cazul consumării 
în mod regulat a produselor 
preparate din cicoare. Efectul 
colagog, hepatoprotector se 
manifestă pozitiv asupra ficatului 
și a bilei. Cicoarea stimulează 
producerea de către ficat a fieri i și 
intensifică activitatea rinichilor. 
Băută în concentrație mai mare

,----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- .

Pe urmele unei scrisori sosite !a redacție 
Aveți și n-aveți dreptate, 

die corespondent
Cu dl inginer șef al S.C. 

"ACTIVITATEA" S.A. din Orăștie 
am discutat cum se zice cu 
cărțile pe față având între noi 
scrisoarea ce a trimis-o dl T. 
Mircea, locatar al blocului nr. 24, 
scara B, ap. 33. Menționăm că I- 
am căutat miercuri 28 octombrie 
a.c. pe autorul scrisorii, dar nu I- 
am găsit acasă.

- Așadar, dl Ovidiu Trifu 
corespondentul nostru zice că 
îl furați. Nu dvs personal, ci S.C. 
"Activitatea” SA.

-Cum?
- îi luați prea multi bani pe 

apa rece.
- Cât consumă. Apa rece 

este contorizată, pe scări. Cât 
înregistrează apometrul atâta 
facturăm. Nici un litru în plus. Dar 
să vedem concret câtă apă a 
consumat scara, pe care 
locuiește dl Mircea. Țin să 
menționez că avem evidențe 
stricte pe fiecare apometru pe 
care le putem pune la dispoziția 
celor ce doresc să le cunoască.

- Autorul scrisorii susține că 
stabilirea consumului se face 
paușal.

- Nu este adevărat. Deci, să 
vedem consumurile pe luni în 
perioada trecută din acest an. 
Ianuarie 527 mc, februarie 401 
mc, martie 355 mc, aprilie 343 mc, 
mai 371 mc, iunie 311 mc, iulie 334 
mc, august 538, iar septembrie 
500 mc. Variația consumului de 
apă dovedește că nu aplicăm 
sistemul paușal. Să știți că 
Orăștia are apa cea mai ieftină 
din județ și poate din țară.

- Chiar așa?
-Da.
- Dl Mircea scrie: "apome

trul stă în apă în căminul unde 
este instalat."

- Este posibil, dar scoaterea 

dizolvă calculii renali și biliari evitând 
în multe cazuri intervenția 
chirurgicală. Cu un pronunțat efect 
digestiv și stomahic se comportă 
bine ca hipoglicemiant și diuretic. Cu 
gust ușor amărui, cicoarea are efect 
stimulator asupra activității stoma-

Un aliment sănătos
și hrănitor, 

un adevărat elixir 
-al vieții

00“-

greutate 250 gr.
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 consu
marea laptelui cu cafea preparată 
din cicoare.

Desfacerea acestui produs, la pachete de 250 gr., se 
face prin chioșcurile de difuzare ale SC “Cuvântul liber’’ din 

Deva. Hunedoara si Orăstie.

apei din subsolul blocurilor este 
datoria cetățenilor mai ales că 
sunt proprietarii apartamentelor. 
Datoria noastră încetează la 
intrarea în bloc.

- Mai scrie corespondentul 
nostru: "De apă caldă nici 
vorbă, anul acesta nu am avut 
deloc”.

- îl cred. în primăvară 
Romgaz a oprit gazul metan la 
centralele termice din cauză că 
am întârziat foarte mult cu plata 
consumului.

- De ce ați întârziat?
- Fiindcă asociațiile de 

locatari nu ne-au achitat 
serviciile ce le-am efectuat. Și 
în prezent asociațiile au restanțe 
foarte mari. Numai asociația nr. 
1 este aproape la zi cu plata. 
De- aceea am pornit căldura în 
blocurile de aici ca și livrarea 
apei calde.

Am redat discuția cu dl 
Trifu aproape așa cum s-a 
desfășurat. în legătură cu 
modul cum se stabilește con
sumul de apă rece pe familie I- 
am întrebat pe administratorul 
asociației de care autorul 
acestor rânduri aparține, un om 
foarte vechi în meserie, lată ce 
ne-a răspuns:

- Consumul de apă se 
împarte pe oamenii ce locuiesc 
în scara respectivă. Sigur că 
familiile cu mai mulți membri 
consumă mai mult, plătesc mai 
mult.

în ce privește schimbarea 
administratorului asociației 
aceasta o poate face numai 
adunarea generală a proprie
tarilor. Convocați-o dl Mircea, 
împreună cu ceilalți cetățeni din 
asociație.

Traian BONDOR

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 
benefice suplimentare. Principalii 
constituent ai malțului sunt: maltina, 
amidonul, sărurile de calciu, fier, 
fosfor, magneziu, potasiu, zinc, 
vitaminele A, B, C, enzime, toate 
acestea întregind tabloul bogat al 
produselor obținute 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 hrănitor, fiind 
prezent în multe produse 
alimentare alături de cicoare. Malțu
lui i se atribuie proprietăți ca: anti- 
diareic, digestiv, diuretic deversor 
hepatic, emolient, întăritor, recon
fortant, tonic nervos.

Consumată cu regularitate, ca
feaua 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 benefice 
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 linguri 
de cafea Se fierbe circa 3 minute 
după care se lasă 4-5 minute și se 
strecoară. Se consumă în amestec 
cu lapte, cu cafea naturală sau ca 
atare, îndulcită sau nu.

Initiative de suflet
r

Angelika Grossman a venit în urmă cu câțiva ani din Austria. 
Pentru că la Bretea Română și la Vâlcele a găsit oameni care i-au 
fost dragi s-a hotărât să rămână în zonă. Astfel, după ce a înființat 
organizația non-profit "Viața lui Isus Hristos", a deschis un magazin 
la Bretea Română. Banii obținuți din vânzarea hainelor sau din 
încălțăminte sunt donați copiilor și bătrânilor ale căror venituri 
financiare și materiale sunt minime.

Cu ocazia sărbătorilor de referință din viața de zi cu zi, din 
banii obținuți sunt sprijiniți cei nevoiași, iar in prezent mai multe 
persoane beneficiază lunar de bonuri valorice cuprinse între 80.000 
-150.000. După magazinul de la Bretea Română, anul trecut Angelika 
a înființat o grădiniță la Călan, unde frecventează 30 de copii proveniți 
din familii cu probleme financiare și cărora, la prețuri simbolice, 
sau după caz gratuit, li se oferă micul dejun, fructe și vitamine.

Tot la Călan s-a cumpărat un imobil unde într-o perioadă scurtă 
de timp va fi dată în funcțiune o cantină pentru bătrâni, loc unde vor 
servi o masă gratuit pe zi 30 de persoane. Cei cu probleme care nu 
se pot deplasa vor primi mâncarea la domiciliu, iar după servirea 
mesei localul va funcționa în regim de cofetărie pentru tineret unde, 
de asemenea, la prețuri avantajoase, se va putea servi o cafea, o 
prăjitură, un suc etc.

în cadrul proiectelor sociale promovate în zona Călan de către 
Angelika Grossman și fundația non-profit pe care a înființat-o, este 
vizat și un program de educare și culturalizare a copiilor străzii ce 
va cuprinde un număr de aproximativ 100 de suflete, sprijinirea 
locuitorilor zonei în condiții foarte avantajoase cu utilaje agricole, 
precum și sponsorizarea a câte trei serii, pe an, de 25-30 de copii 
pentru taberele de la Brădățel, Cisnădie și Gheorghieni.

Fără a face prea multe aprecieri la acest demers de suflet pe 
care o tânără venită tocmai din Austria le face pentru semenii noștri 
cu mari probleme - faptele o confirmă din plin - se cuvine să spunem 
că dragostea de oameni și de Dumnezeu este mare atunci când ai 
un suflet curat. Ceea ce se poate spune și în cazul pe care l-am 
relatat despre inițiativele de suflet ale tinerei austriece Angelika 
Grossman.

Corne! POENAR

"(u tolba plini 
Stoica loan-poftaț 
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Alte ajutoare 
pentru 

sinistrat!9
Consiliul Național al So

cietății de Cruce Roșie din 
România a alocat suma de 500 
de milioane de lei pentru a doua 
etapă de ajutorare a sinis- 
traților din județul nostru. Din 
banii primiți, Filiala de Cruce 
Roșie a județului Hunedoara a 
cumpărat zahăr, orez, ulei și 
conserve pentru cele 2072 de 
familii afectate de inundațiile 
din acest an. Aceste familii 
sunt pe raza localităților Baru, 
Băița, Boșorod, Burjuc, în 
satele aparținătoare Călanului, 
Dobra, Densuș, Geoagiu, 
Hărău, Ilia, Orăștie, Orăștioara, 
Pui, Petroșani, Petrila, Rapolt, 
Șoimuș, Turdaș și Zam. Acțiu
nea de distribuire a ajutoarelor 
este în desfășurare, la o parte 
dintre sinistrați alimentele 
ajungând deja. (V.R.)

Interpelarea senatorului 
Doru Gaița în Parlamentul 
României privind livrarea 

gazelor naturale
Prin prezenta interpelare mă 

adresez domnului ministru Radu 
Berceanu, ministrul Industriilor 
și Comerțului.

Din întâlnirile avute în 
teritoriu și la Biroul senatorial 
Hunedoara cu mai mulți factori 
economici s-a constatat 
următoarea inadvertență privind 
modul de aplicare a tarifelor 
pentru livrarea gazelor naturale 
la consumatorii industriali și 
agenții economici, respectiv 
populației și CET-urilor pentru 
populație.

S-a primit în teritoriu din 
partea Ministerului Industriilor și 
Comerțului adresa nr. 2468 din 
7 octombrie 1998, în care la 
punctul 1 se stabilește prețul 
pentru livrarea gazelor naturale 
din producție internă CET-urilor 
ce furnizează și livrează energie 
termică pentru populație. Acest 
preț nu este identic cu prețul 
pentru livrarea gazelor naturale 
la populație, așa cum a fost 
stabilit până la data amintită prin 
adresa nr. 8119 din 19 august 
1997 a aceluiași minister.

învățătorul din Blăjeni
Printre învățătorii care s- 

au remarcat în zona Bradului, 
obținând rezultate frumoase 
în procesul Instructiv- 
educativ, se numără și Simlon 
Vîrtei, din satul Plai, comuna 
Blăjeni.

Imediat după satisfacerea 
stagiului militar, el a fost 
numit învățător chiar în satul 
natal. Acolo, școala neavănd 
un local propriu (cursurile 
desfășurându-se într-o casă 
particulară), învățătorul 
Simion Vîrtei s-a preocupat să 
construiască o școală nouă, 
unde copiii să poată învăța în 
condiții cât mal bune. Cu 
sprijinul părinților din sat și al 
autorităților locale, dar mal 
ales prin interesul manifestat 
de harnicul învățător, școala a 
fost terminată în anul 1963. în 
anii cât a funcționat ca învățător 
aici, s-a preocupat, de 
asemenea, să fie introdus în 
școală curentul electric și apa 
potabilă, să fie dotată cu 
mobilier nou și-cu material 
didactic. Strădaniile au fost 
până la urmă răsplătite șl în 
anul 1980 Școala primară din

PIERDEREA 
DOCUMENTELOR DE

TRECERE A FRONTIEREI
Până în 1997, numărul celor care declarau pierderea sau 

distrugerea de pașapoarte atinsese cote ridicate." Acest fapt se 
datora cuantumului scăzut al amenzii, respectiv 15.000 de lei în 48 de : 
ore, și procedurii relativ simple de a obține noi documente de trecere 
a frontierei" - opina dl It. col. Candin Bulgărea, șeful Serviciului pentru 
străini, probleme de migrări și pașapoarte din cadrul Inspectoratului 
de Poliție al județului Hunedoara.

Odată cu apariția O.G. nr. 65/1997 și a măririi cuantumului amenzii 
de la 400.000 la 800.000 de lei fenomenul s-a redus simțitor.

Prin acest act normativ s-a introdus și obligația de a publica în i 
Monitorul Oficial documentul pierdut.

Fenomenul repatrierii
Foștii cetățeni români pot să solicite domiciliul în România doar 

după ce și-au redobândit cetățenia română. Persoanele care au 
pierdut cetățenia română înainte de 22 decembrie 1989 pot să o , 
redobândească printr-o declarație autentificată în străinătate la i 
Misiunile Diplomatice și Oficiile consulare române, iar în țară j 
autentificarea se face la notariatele publice.

Conform Legii 146/1998 pentru declararea ca abrogat a 
Decretului-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a ' 
foștilor cetățeni români, cetățenii străini domiciliați în străinătate care | 
doresc redobândirea domiciliului în România nu mai depun cereri la l 
Ministerul de Externe București, ci se vor adresa personal la sediile 
Serviciilor teritoriale pentru străini, probleme de migrare și 
pașapoarte pe raza cărora doresc să-și stabilească domiciliul. 
Termenul de rezolvare a cererii este de 60 de zile.

Cristina CfNDA

în aceste condiții prețul 
gigacaloriei crește, fapt ce 
determină subvenții supli
mentare, subvenții care la ora 
actuală nu pot fi asigurate de 
Consiliile locale, deoarece 
modificările tarifelor la gaze 
naturale s-au decis după 
rectificarea bugetelor de stat, 
regiile furnizoare de agent 
termic rămânând în incapaci
tate de plată prin gol de mijloace 
circulante și astfel determină 
lanțul neachitărilor obligațiilor 
față de ROMGAZ.

Datorită și acestui fapt 
populația localităților astfel 
încălzite se găsește în 
imposibilitatea de a beneficia 
de condiții omenești de locuit.

Solicit alinierea prețurilor 
de livrare a gazelor naturale ta 
CET-uri pentru energie ter
mică ia populație ia prețul de 
livrare a gazelor naturale 
către populație. în caz contrar, 
se impune asigurarea trans
miterilor de la bugetul de stat a 
diferențelor de preț la energie 
termică.

Plai a obținut locul I pe județ 
la concursul “Școala 
noastră, casa noastră".

Din cauza faptului că 
numărul de copii s-a 
micșorat șl nu s-a mai putut 
menține postul de învățător 
la școala din Plai, Simion 
Vîrtei și-a continuat din anul 
1988 activitatea la Școala 
Generală din Blăjeni, unde a 
funcționat până în acest an, 
când și-a întocmit dosarul 
de pensionare.

După mai bine de patru 
decenii, cât timp și-a pe
trecut la catșdră, Simion 
Vîrtei este mulțumit sufle
tește că a făcut tot ce a 
trebuit să facă pentru zeci 
de generații de copii pe care 
l-a Instruit și educat, cât șl 
pentru oamenii din Blăjeni, 
din mijlocul cărora s-a ri
dicat. Oameni care îi mulțu
mesc pentru ceea ce a făcut 
și continuă să facă acum (în 
calitate de consilier local), 
dorindu-i sănătate, putere 
de muncă și pensionare 
fericită.

Emil Anca, Buceș
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ÎN LAS VEGAS S A INVENTAT HOTELUL - MUZEU

După o piramidă falsă, un 
f Nsw York fals și, în curând, de 

ce nu, un Turn Eiffel fals, Las 
Vegasul a inventat un nou con
cept hotelier: hotelul-muzeu, cu 
o veritabilă galerie de artă,-alcă
tuită numai din capodopere au
tentice. “în curând Van Gogh, 
Monet, Renoir și Cezanne. Artiști 
invitați: Pablo Picasso și Henri 
Matisse", scrie pe un imens 
banner plasat la intrarea în 
Bellagio, hotelul despre care se 
spune că va fi “cel mai frumos 
din lume".

Deschiderea acestui hotel- 
cazino, cu peste trei mii de ca
mere, care a costat 1,6 miliarde 
de dolari, marchează o etapă în 
evoluția Las Vegas-ului, oraș 
turistic vizitat anul trecut de 
30,5 milioane de persoane. 
După turismul familial practicat 
în ultimii ani, capitala mondială 
a jocurilor se va orienta de 
acum înainte spre o industrie a 
luxului.

Conceput ca un palat din 
Renașterea italiană de către 
arhitectul Jon Jerde, considerat 
un Benini al timpurilor noastre, 
Bellagio va fi cel mai scump 
hotel din Las Vegas. El va adă- 
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posti cele mai luxoase buticuri și 
restaurante în care vor-găti cei 
mai celebri bucătari americani.

Dar cea mai inedită atracție a 
hotelului o constituie colecția de 
pictură, estimată la trei sute de 
milioane de dolari.

Steve Wynn, președintele 
companiei Mirage Resorts, a în
ceput achiziționarea colecției pe 
12 noiembrie 1996, când a cum
părat, cu 2,9 milioane de dolari, 
un pastel de Degas. De atunci și- 
a îmbogățit colecția cu Manet, 
Van Gogh, Renoir, Modigliani, 
l^atisse, Picasso. El și-a con

centrat apoi atenția asupra artei 
contemporane și a cumpărat 
Pollock, De Kooning, Jasper 
Johns, Warhol, Brâncuși și Gia- 
commetti. Colecția lui cuprinde 
acum 40 de piese. “Este o colec
ție de pictură impresionistă mai 
bună decât cea de la Getty, și 
încă de departe", a afirmat Steve 
Wynn, comparându-și colecția 
de impresioniști cu cea a celui 
mai bogat muzeu din lume. 
Galeria de artă de la Bellagio, 
situată departe de cazino și apa
ratele lui de mărunțiș, va fi des
chisă de la ora 9,00 până la mie
zul nopții.

După o vizită la muzeu, turis
tul se va putea duce la restau
rantul Picasso, unde sunt prezen
tate câteva pânze ale maestrului 
spaniol. “Pânze decorative, sub 
trei milioane de dolari", explică 
Wynn. Până și mobilierul restau
rantului a fost desenat de un fiu al 
pictorului, Claude Picasso.

Hotelul poartă numele unei 
mici localități situată' pe lacul 
Coma, acolo unde lui Wynn i-a 
venit ideea să înființeze acest 
hotel, în timp ce își petrecea va
canța, împreună cu cântărețul Paul 
Anka și soția acestuia. Ca și oră
șelul Bellagio, hotelul este situat pe 
malul unui lac, cu o suprgfață de 
3,6 hectare. Cel ce se plimbă pe 
malurile lacului va putea asculta 
opere italienești difuzate prin stații 
ascunse în colonade.

Odată cu deschiderea Bella
gio, arta va reveni la modă în 
deșertul Nevada. în noiembrie, la 
Rio se va deschide un alt hotel- 
cazino, unde vor fi expuse obiecte 
de artă colecționată de Romanovi.

“Fără artă suntem lipsiți de 
suflet", spune Bob Miller, guver
natorul statului Nevada, într-o 
conferință de presă desfășurată 
pe marginea unei piscine.
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Cel mai important centru de diri-. 
jare a zborurilor din regiunea est-1 
europeană va fi deschis la București, | 
la jumătatea anului viitor, a anunțat. 
conducerea Regiei de Asigurare a • 
Serviciilor de Trafic Aerian -| 
ROMATSA.

Centrul reprezintă o investiție de • 
circa 30 milioane dolari și poate asi-1 
gura dirijarea simultană a peste 250 ■ 
de avioane care survolează spațiul ‘

Centru de dirijare a | 
zborurilor deschis la I

București ■
aerian din regiune. Echipamentele care | 
vor fi utilizate pentru dirijarea zborurilor ■ 
sunt furnizate de producătorul italian I 
Alenia, a declarat Ion Tomescu, di-1 
rectorul general al ROMATSA. In- ■ 
vestiția se va amortiza într-o perioadă J 
de 25-30 de ani. Conducerea | 
ROMATSA estimează că încasările | 
obținute în urma acestei activități vor J 
atinge cifra de 100 milioane dolari pe I 
an, față de 4,2 milioane dolari în 1989. | 
Angajate centrului au urmat cursuri de. 
pregătire în SUA și Marea Britanie și I 

| dețin licențe internaționale. ROMATSA | 
Ieste membră a Organizației Europene ■ 

de Dirijare a Traficului Aerian - EURO- • 
| CONTROL din 1996.
■ Centrul de la București este cel ■ 
• de-al cincilea din rețeaua de dirijare * 
| a ROMATSA, alături de centrele de | 
l la la Arad, Constanța, Cluj și Bacău. ■ 
jjMEDIAFAX)

fenomene inexplicabile 
într-o biserică franceză

Fenomene inexplicabile au loc 
în biserica din satul francez Delain, 
începând de marți, după ce altarul 
a fost deplasat pentru a se pregăti 
un concert, informează AFP. O 
lumânare a zburat câțiva metri, 
după care s-a izbit de un stâlp, 
despicându-se în două, pe lun
gime, iar vase și statuete s-au 
spart, fără un motiv aparent. Totul 
a început când credincioșii au 
deplasat altarul și podiumul pe care 
se afla acesta, un ansamblu de 
peste 200 de kilograme, pentru a, 
face loc orchestrei simfonice din 
Besancon, care urma să susțină 
duminică un concert. Atunci, peste 
20 de martori au văzut lumânarea 
zburând și statuetele spărgându- 
se. Altarul și podiumul s-au de
plasat singure cu zece centimetri, 
în timp ce biserica era încuiată.

Călugărul franciscan Max de 
Wasseige a fost trimis de arhi
episcopul de Besancon pentru a 
exorciza spiritele malefice din dio- 
ceză. El nu a putut găsi deocam
dată nici o explicație, mai ales că 
nu a văzut nimic neobișnuit.

Duminică a ayut loc concertul 
orchestrei din Besancon. “Am sim
țit că este necesar ca spectacolul 
să aibă loc", a mărturisit Max de 

Wasseige. "Nu am anunțat jan
darmii înainte, pentru că ei ar fi 
putut anula concertul. Nu am spus 
nimic muzicienilor sau dirijorului, 
pentru a nu-i speria. Nu s-a pe
trecut nimic anormal", a continuat 
fratele Max.

Primarul satului susține că nu 
poate fi vorba de o halucinație 
colectivă, pentru că altfel “50 de 
persoane ar trebui trimise la spitalul 
de nebuni". El a explicat că cei 220 
de locuitori ai satului sunt “per
soane raționale, care se întreabă 
ce s-a întâmplat, iar dacă, este 
vorba de o șarlatanie, cum și cine 
ar fi putut-o organiza".

La cererea arhiepiscopului din 
Besancon, jandarmeria a fost mo
bilizată, începând de luni, pentru 
determinarea originii acestor feno
mene inexplicabile.

"Exclud ipoteza spiritelor sata
nice, pentru că diavolul este foarte 
ocupat în altă parte, în Kosovo sau 
Sudan", glumește Max de 
Wasseige, care a petrecut câțiva 
ani în Africa, "unde vrăjitorii au 
puteri uimitoare". Primarul, asediat 
de telefoane din toată țara, nu vrea 
să se pronunțe până la stabilirea 
rezultatelor anchetei, dar pare la fel 
de perplex ca și locuitorii satului.

CVMPÂMM 8
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Romsilva Satu Mare va cumpăra, până la 

sfârșitul acestui an, opt cerbi lopătari din 
Ungaria, pentru reîmprospătarea faunei din 
zona Noroieni, a transmis corespondentul 
Mediafax. Directorul Romsilva Satu Mare, 
loan Mihalca, a declarat că în ultima pe
rioadă numărul cererilor pentru organizarea 
unor partide de vânătoare pentru cetățenii 
străini a crescut. în pădurile din județul Satu 
Mare mai sunt, în prezent, șase cerbi car
patini și zece cerbi lopătari, iar la vânătorile 
organizate în acest an au fost împușcați doi 
cerbi lopătari și un cerb carpatin. Mihalca 
spune că, din cauza numărului redus de 
exemplare, există riscul apariției feno
menului de cosangvinizare. (MEDIAFAX)

Mărul lui Newton 
încă moi există

Celebrul măr, despre care se spune că l-a inspirat 
pe Sir Isaac Newton în descoperirea Teoriei Atracției 
Universale, la sfârșitul secolului 17, există încă în 
grădina fostei proprietăți a fizicianului, susține ziarul 
britanic "Sunday Times", citat de AFP.

Deși un măr nu poate trăi mai mult de un secol 
și jumătate, un fizician britanic, Richard Keesing, este 
convins că mărul lui Newton a găsit puterea de a se 
regenera, după ce o furtună l-a doborât, în 1820. 
Keesing susține că a reconstituit povestea vieții 
venerabilului arbore cu ajutorul documentelor, printre 
care cel mai important este o schiță veche de 180 de 
ani. în prezent se efectuează analize cu Carbon 14, 
pentru determinarea cu precizie a vârstei mărului, 
aflat pe domeniul Woolthorpe, în Lincolnshire.

Legendă spune că Newton a descoperit Legea 
Atracției Universale văzând cum un măr i-a căzut la 
picioare, pe când se odihnea sub copacul de pe 
proprietatea sa.

Proprietarii domeniului, care este deschis 
publicului, se pregătesc deja să facă față afluxului 
masiv de vizitatori care va urma acestei descoperiri.

( > loiij rtișinivâ' -

O forță misterioasă și inex
plicabilă frânează navele cosmi
ce, lansate în interiorul Sistemului 
solar, susțin astronauții ame
ricani. Forța nu pare să asculte 
de legile gravitației, afirmă echipa 
condusă de John Anderson, de la 
Jet Propulsion Laboratory din 
Pasadena/California. Anderson 
atribuie această forță unui fe
nomen necunoscut până acum. 
El speră ca misiunea spațială ce 
se va îndrepta în mileniul viitor 
către Pluton, singura planetă a 
Sistemului solar care nu a fost 
încă observată direct, să facă 
lumină în acest mister.

Cratițe. P£. 
qATIT FĂRĂ ULEI

SC "ZONOCERAM" SA din 
Piatra Neamț, producătoare de 
materiale de construcții, inten
ționează să realizeze un nou 
produs pe bază de ceramică arti
zanală, aflat în experimentare în 
propria stație-pilot, informează 
managerul societății, dna Anota 
loncică. Este vorba de vasul de 
gătit fără ulei, considerat rentabil 
și eficient pentru gospodine. Ga
ma noutăților la "Zonoceram" mai 
cuprinde un sortiment de cără
mizi subțiri de ceramică pentru 
pardoseli și placaje, precum și 
blocuri up beton, realizate din 
discuri ceramice.

: Maimuțele știu să numere până la nouă
Maimuțele sunt capabile să 

i numere până la nouă, ceea ce 
i contrazice teoria filozofului și 
i matematicianului Rene Des- 
1 cartes, susțin cercetătorii de la 
1 Universitatea Columbia din New 
! York, informează AFP. Savanții 
i au demonstrat, studiind două 
i maimuțe rhesus, că acestea pot 
i să numere. Descartes consi- 
1 dera că primatele non-umane 
1 nu sunt capabile să gândească, 
, pentru că ele nu pot folosi lim- 
i bajul. Cercetătorii americani

Decese cauiate ele violentă
S) 

îrj rândul copiilor
România, alături de Bulgaria 

și Albania, este citată într-un 
studiu UNICEF, dat publicității, 
care atrage atenția asupra nu
mărului mare de decese sur
venite la copii din cauza violen
ței, informează AFP. Cifrele cele 
mai alarmante se înregistrează 
în Comunitatea Statelor Inde
pendente (CSI), care include 
Rusia și țările baltice, urmată, 
apoi, de țări din Europa de Sud-Est 

susțin că au "dovezi solide” care 
demonstrează că “animalele pot 
gândi fără limbaj". Savanții au 
plasat doi masculi, Rosencratzși 
McDuff, în fața unui ecran tactil 
de computer, care prezenta 35 
de imagini cu obiecte în număr 
diferit: un triunghi, două banane, 
trei bețe etc. Aceste imagini și 
pozițiile lor se schimbau con
tinuu. Maimuțele trebuiau să 
aleagă în ordine o serie de ima
gini în funcție de numărul pre
zentat: un pătrat, doi copaci, trei

(România, Bulgaria și Albania).
Numărul copiilor care au de

cedat din cauza rănilor, violenței 
sau otrăvirii este de cinci ori mai 
mare în țările fostei URSS decât 
în cele ale Uniunii Europene și 
de două ori și jumătate mai mare 
în țările Europei de Est, se arată 
în studiul UNICEF. în Polonia, 
Ungaria și Republica Cehă a- 
ceste statistici depășesc, însă, 
doar cu puțin cifrele înregistrate 

cercuri, patru flori etc. Dacă gre
șeau, ecranul devenea negru 
timp de câteva secunde, iar dacă 
reușeau, primeau o banană. 
Scopul experimentului a fost ca 
maimuțele să învețe să numere 
fără a folosi limbajul. Ele au 
reușit să învețe să numere până 
la nouă.

Coordonatorul proiectului, E- 
lizabeth Brannon, a subliniat că 
este vorba de un rezultat foarte 
important, pentru că arată că 
"maimuțele cunosc despre cifre 

în Europa de Vest, precizează 
raportul.

Studiul a fost efectuat de 
Centrul european pentru sănă
tatea societăților aflate în tran
ziție, organizat de London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine. Șeful acestui proiect, 
David Leon, s-a declarat șocat 
de amploarea fenomenului.

Dacă aceste rate ale mor
talității infantile ar fi reduse la

• ••

anumite lucruri, care nu le-au 
fost predate de către cercetă
tori". Brannon mai notează că 
deși maimuțele nu cunosc cu
vântul "doi” sau simbolul "2", "ele 
au capacitatea de a înțelege o 
aritmetică simplă, cel puțin la 
nivelul unui copil de doi ani". 
Aceste rezultate contrazic ideea 
că această capacitate de a nu
măra este exclusiv produsul cul
turii. Ea ar putea apărea și la 
copiii mici, înainte ca aceștia să 
poată vorbi.

jumătate față de cele înregistrate 
în UE, aproape 32.000 de dece
se din grupa de vârstă cuprinsă 
între un an și 19 ani ar putea fi 
evitate anual, precizează studiul.

Otrăvirile afectează în spe
cial copiii mai mici de cinci ani și 
se explică, în parte, prin absența 
unor sisteme de protecție față de 
substanțele toxice care se gă
sesc în cămine, se afirmă în 
raportul UNICEF.

I fldole/cenții l 
î americani
I cheltuie/c mail 
; mult pe /ucuri * 
I decât pe cârti | 
■. Adolescenții americani chel-1 
| tuiesc anual pe sucuri acidulate | 
I de două ori mai mult decât pe ■
• cărți, se arată într-un studiu citat J 
Ide AFP. Conform rezultatelorl

| unei anchete, adolescenții ame-1 
i ricani beau în medie de două ori, 
• mai multe sucuri acidulate decât • 
| lapte, ceea ce înseamnă, în me-1
■ die, câte 868 de cutii de suc pe ia I
_ an. Ei cheltuiesc anual pe sucuri! 
I peste 54 de miliarde de dolari, I 
| adică dublul sumei cheltuite pe |
■ cărți. Consumul de sucuri s-a ■ 
1 dublat în ultimii 25 de ani, pe 1 
| când cel de lapte a scăzut cu 401
| la sută.
, Obiceiul de a bea sucuri este. 
I căpătat la vârste foarte mici: 20 ■ 
| la sută din copiii între unu și doi | 
■ ani beau deja sucuri îndulcite, i 
1 De asemenea, la categoria de J 
I vărs fă 6-11 ani, jumătate dini 
| copii beau sucuri acidulate. în [ 
I paralel cu creșterea consumului ■ 

de băuturi acidulate, s-a mărit • 
| numărul cazurilor de obezitate, |

■ subliniază studiul CSPI. Un alt | 
! factor îngrijorător este faptul că ! 
Ișase dintre sucurile cele mail 
| populare conțin cofeină, ceea ce | 
I creează un fenomen de depen- ■ 
! dență printre tineri.
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Reflecția j 
săptămânii >.

“Lumea nu face nici 
o deosebire între omul 
mare și între obraznicul 
care se poartă ca un om 
mare; ea-i urăște pe 
amândoi pentru același 
motiv și alege pe 

, netrebnicul sclivisit.”

/

Cu NICOL.ALIORGA
.'s “Unii oameni răi au o singură 

mustrare de cuget: aceea că n-au făcut 
îndestul de bine fapta lor rea."

?a “Vicleanul e copilul din flori al 
Satanei. ”

■» “Cu cât te gătești mai mult, cu 
atâta arăți că-ți lipsește mai mult pentru 
a fi ca aceia care nu se gătesc."

?a “Cineva te urăște totdeauna 
după mărimea păcatului ce i l-ai des
coperit. "

sa “Prostia e ca noroiul: cu cât se 
zbate cineva mai mult, cu atâta se 
afundă mai adânc.”

s» “Cu vorbă multă gonim din jurul 
nostru ce e mai bun: gânduri mari și 
amintiri scumpe."

sa “Ziua în care n-ai urnit din loc 
nimic nu e o zi pierdută, ci o zi furată."

sa “Cea mai mare cruzime e să 
strici nebunului mândria nebuniei sale și 
prostului bucuria prostiei sale.

I Un minut cu Jon Milos 
l
I
I

- poet suedez de limbă română -
• “Păcat că lumea nu e floare: am 

cunoaște-o după miros".

• "Cu adevărat frumoasă e lumea care nu e, 
Dorită și visată-n van de poeți și sublunari... 
S-amânăm secolul acesta 
încă o noapte, draga mea!"

• "Nimic mai ușor
Decât să uiți să fii și să gândești;
O clătinare de cap - aprobare
O ridicare din umeri - nepăsare
Un zâmbet sfios - semn de neînțelegere...

i 
i 
i
i 
i

PotoeroffUt

/
©O femeie sună la medic:
- Doctore, soțul meu a 

plecat către dumneavoastră. 
Vă rog să nu-i dați alți ochelari. 
De zece ani avem o căsnicie 
fericită și ar fi păcat să se 
destrame tocmai acum...

l
!

© - Iubito, îți amintești

superba mașină roșie la care 
te uitai săptămâna trecută?

- Oh, dragule, te-ai gândit 
la aniversarea mea?!

- Da, închipuiește-ți că ți- 
am găsit o batistă .de exact 
aceeași culoare...

Mă scuzați, doamnă, 
dar ce e în vasul ăsta?

- Cenușa soțului meu.
- O! Iertați-mă, am făcut o 

gafă! îmi pare rău, sunteți văduvă?
- Nu, nici vorbă. Obișnuiește 

să-și scuture acolo scrumul... .

© Un surd se așază 
pe o bancă în parc. Un paznic 
se apropie de el și-i spune:

- Ai grijă! Banca tocmai a 
fost vopsită!

- Cum? - zice surdul.
- Păi!, în verde!

© Un șofer își opri mașina 
pe autostradă în dreptul unei 
femei și o întrebă:

- Pot să vă ajut cu ceva? Eu 
mă îndrept spre nord.

- Da?! Atunci, salută-i pe 
eschimoși din partea mea...

aiM tfCItf MAOSV4VI APUCAT

au.ta.fftnade
- după CDȘBldC -

/

>

© Soția unui îmbogățit 
"noul val" se află într-o casă 
străină, plină de cărți și 
tablouri. La un moment dat o 
întreabă pe gazdă:

- E foarte frumos tabloul 
ăsta. Cine l-a pictat?

- Un anonim din secolul 
al 18-lea.

- Cum așa? Și' atunci 
existau anonimi?

© Servitoarea dă buzna în 
camera stăpânei și îi spune 
alarmată:

- Doamnă, portăreasa v-a 
pârât domnului că ați rămas o 
noapte întreagă cu un tânăr, când 
a fost dumnealui în delegație. 
Stăpânul urcă acum scările. E 
turbat de furie...

- Salvează-mă, Marie! Spu- 
ne-i că a fost cu tine tipul...

- Nu se poate. Ar fi și mai 
furios!

Gdo^nle de

Poți să-ți spui toate secretele. Dar păstrează o taină

la viața așa cum e. Pentru că și ea te ia așa cum ești. 
A căzut de pe prima treaptă, dar se poartă ca și cum '

3 Cea mai mare parte din viață nu trăim. Doar aspirăm 
să trăim.

3 Dacă idealul ar avea o gaură de cheie prin care să 
poți privi, mulți ar renunța la el.

O Când vorbești oamenii de rău, exorcizezi, de fapt, 
mizeria din tine.

3
a ta.9

z>
ar fi căzut de pe ultima.

O Luându-i-se busola, a crezut că i s-a redat libertatea.
O Pe plajele cu nudiști, unii se exhibă, alții se inhibă.
O Când ești ținut pe palmă, fii atent dacă nu cumva 

cealaltă palmă e gata pregătită să te zboare.
O Drama filozofului este că, pe zi ce trece, începe să nu 

se'mai înțeleagă nici el.
O A ajuns un ratat pentru că și-a ales o viață cu două 

numere mai mare.
3 La unii gândurile sunt înțepenite în cap. Ăștia cred că 

știu totul.

© Discută doi țipi de la 
FMI

- Imposibil, pe Marte 
există viață inteligentă!

- De ce crezi asta?
- încă n-a venit nimeni 

de-acolo să ne ceară 
împrumut...

© în fața unui bloc turn 
se strânge multă lume. Un băr
bat s-a aruncat de la etajul X.

- Era normal să se 
întâmple asta, comentează 
cineva. Nevastă-sa a fugit cu 
cel mai bun prieten...

- Auzisem că 
consolase, interveni altul.

- Da, dar ieri nevastă-sa 
s-a întors acasă...

© Soțul își privește 
soția nemulțumit:

- Noua ta rochie e prea 
îndrăzneață. Se vede totul 
prin e9.

- Ei și? dă din umeri 
soția. O remeie cinstită nu are 
ce ascunde...

© Soțul își întreabă la 
telefon neyasta în ce stadiu 
au ajuns zugravii cu lucrul. 
Soția răspunde:

- Tocmai au terminat a 
doua ladă cu bere!

- Obiectele sau informațiile necesare sunt cel mai 
greu de obținut.

- Construiește un sistem care poate fi utilizat și de 
idioți, și va fi utilizat numai de idioți.

- Obiectele cad astfel încât să provoace daune maxime.

- Totdeauna va cădea piesa cea mai fină.

- Posibilitatea recuperării pieselor căzute de pe 
masa de lucru este direct proporțională cu dimensiunea 
lor și invers proporțională cu importanța lor.

- Orice obiect scăpat din mână se rostogolește în 
ungherul cel mai greu accesibil.

- Dacă o instalație se defectează, o va face cu 
certitudine în cel mai nepotrivit moment.

- Nu forța, ia un baros!

- Experiența depanatorului este direct proporțională 
cu numărul instalațiilor distruse de acesta.

- Dacă ai epuizat toate posibilitățile și te-ai lăsat 
păgubaș, în mod cert apare o soluție pe care oricare 
altul ar fi găsit-o imediat.

- Dacă sfoara are un capăt, atunci probabil mai are 
încă unul.

- Dacă toate încercările au eșuat, citește instruc
țiunile de utilizare!

■■:-

l/ft

A venit toamna, drăguța, 
Ceața peste tot s-a pus; 
Fetele, cu condicuța, 
Pleacă-n stoluri spre apus;

Nu e soare și nu-i bine - 
Prețurile dau fiori; 
Băncile, din parc, sunt pline 
De minorii fumători;

Piața-i plină cu de toate: 
Mărfuri de prin patru zări- 
Roade oase cine poate, 
Cine nu, roade răbdări;

Toată țara-i o aromă 
Turco-franco și ce-o fi... 
Ay, ce toamnă policromă 
Și ce oameni cenușii!...

Pagină realizată de 
Hie LEAHU, 

Dumitru HURUBĂ, 
C-tin GAVRiLĂ - GAVCO 

Vas He MOLODEȚ

tiați câ ]
?... prima cale feroviară din lume a 

legat localitățile Shildon și Darlington 
(Anglia)? Pe această linie ferată a 
circulat locomotiva nr. 1, construită de 
George Stephenson, în 1825. 
Locomotiva respectivă realiza o viteză 
de ... 6km/oră.

? ... Marea Neagră a fost 

precedată de alte 11 mări? în urmă cu 
circa 40 milioane de ani, sudul Europei 
era scăldat de Marea Tethys, din care 
a mai rămas actualul bazin al Mării 
Negre.

? ... un crater de pe Lună poartă 

numele savantului român Spiru Haret? 
Aceasta ca o recunoaștere a meritelor 
savantului, care este autorul studiului 
"Mecanica cerească".

? ... cea mai lungă magistrală 

feroviară din lume este Transsiberianul? 
De la Moscova la Vladivostok se 
parcurge o distanță de 9476 km.

? ... cel mai gras om din lume a fost 

Robert Hughes (1926-1958), din 
Monticello - Illinois (S.U.A.)? La un 
moment dat, el cântărea nu mai puțin de 
485 kg.

? ... ghepardul aleargă cu o viteză

120 km pe oră?
? ... bătăile de aripi ale păsării colibri 

ajung la 2000 pe minut?
? ... s-a calculat că o dactilografă 

parcurge cu degetele în decursul unei 
zile de lucru o distanță de aproximativ 20 
de kilometri?

de
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ORIZONTAL: 1) Tip obișnuit de 
enciclopedie ambulantă; 2) Zbor 
fără întoarcere din cuibul conjugal; 
3) Termen de implicare a utilului cu 
plăcutul - Pumnal ce sfâșie cortina 
tăcerii; 4) Țara făgăduinței pentru 
pribegii lumii - Remarcabili ca va
loare în sfera nudităților; 5) Suport 
de lux într-un cadru cameral - Sca
ră cu trepte până la stele; 6) Re
clame multicolore pentru mere 
domnești - Implicat într-o răpire de 
senzație - Legendar aruncător de 
sulițe; 7) Mod firesc de a se men
ține pe poziție - Element heîn- 
semnat (!) de inspirație universală; 
8) Aplicare infinitivală a unui pre
sing necruțător - Localnici din țara 
de dincolo de neguri; 9) Remarcată 
fugitiv la un act de înființare - Timp 
garantat de funcționare; 10) Albine 
modeste cu miere de poveste.

VERTICAL: 1) învăluit în ceața nebuloasă a cu
noștinței; 2) Prezență spirituală de natură divină; 3) Șef 
de protocol la înființarea unei partide - Mijloc de 
locomoție pe cărări de munte; 4) Semnatare ale 
declarației împotriva corupției -Element predominant 
într-un joc de culori; 5) Se prezintă scund precum se 
vede! - Cărare anevoioasă spre cetatea frumuseții - 
Superlativul absolut al forței și priceperii; 6) Articulație 
pentru semnalizări complice - Zicători de notorietate din 
greaca veche; 7) Străjer la hotarul dintre pământ și apă 
- Mecanic de tură în relache ... la garaj; 8) Expoziție 
decorativă în spațiul ambiental - Ștafete nevăzute în 
cursa generațiilor; 9) Strateg abil al ofensivei verbale - 
Sensibilizat la influența curenților atmosferici; 10) 
Moment de reculegere... ad-litteram.

Dezlegarea careului "AUTUMNALĂ" apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) ȚĂRAN - MAN; 2) ARO - AMIDON; 3) RAMURĂ
- URI; 4) SM - RACAN - N; 5) iRA - IMARI; 6) CEAȚA
- UTA; 7) I - CATAR - SS; 8) ORI - ARGA ȚI; 9) RĂ TURI 
-PAR; 10) IRAT - ELEVE.

mat w 2 MurAM
Controlul 
poziției:
Alb: Rc7. Da4,
Nh6, p:a5
Negru: Rc5. p b7 
și dS

Soluția proble
mei din nr. trecut. 
1 Ta6! Rd5 
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VANZARI 
VJ CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil 4 ha într-o 
brazdă, Turdaș. Tel. 215962 
(4614)

• Vând teren intravilan cu 1/4 
livadă, acces la drum în Vă- 
lișoara, 4.000.000 lei. Tel. 
623939, între orele 8-10, 20-22 
(4630)

• Vând casă, str. 16 Februarie 
nr. 11, Deva. Tel. 234101 (4644)

• Vând casă, 6 camere, cen
trai, Simeria, posibilități pri
vatizare. Tel. 260398 (4646)

• Vând casă cu grădină, gaz, 
apă, Orăștie, Unirii, 135. Tel. 
247849 (2445)

• Vând casă în Cristur, nr. 290 
și pătuț copil. Tel. 624685 
(3090)

• Vând casă Beriu, nr. 178. 
Tel. 624392, după ora 18 (4677)

• Vând apartament 3 camere, 
boxă, garaj, lângă piață. Tel. 
215094 (4685)

• Vând spațiu comercial, 
fundație construcție, parcare, 
poziție'DN 7. Tel. 626306 (4684)

• Vând tractor U445, plug și 
freză, Bălata, nr. 71 (4642)

• Vând camion, motor Raba
- 10t, preț 65.000.000 lei, 
negociabil. Informații la tel. 
233266 (4603) ________

• Vând urgent tractor 18 CP, 
cu utilaje, 054/212485 (3289)

• Vând urgent Dacia Break, 
1996, 20.000 km, vișiniu me
talizat, 5 trepte, îmbunătățiri. Tel. 
651145 (8712)

• Vând Dacia 1310 Break, 
înmatriculată, an fabricație 
1987. Tel. 623616, 094/602419 
(4672)

• Vând tractor U650, satul 
Bozeș, corn. Geoagiu. Tel. 058/ 
824406 (3291)

• Vând Dacia 1304 papuc 
izotermă. Tel. 058/753058. 
(4681)

• Vând Dacia papuc izo- 
termată, fabricație 1997, Cos- 
tești nr. 93, familia Ciobanu. 
(3447)

• Vând două tractoare, 445 
CP, cu pluguri și alte utilaje, 
discuri, semănători. Hațeg, str. 
Cloșca, 32 tel. 094/601574 
(5752)

• Vând camion IFA-Robur, 
preț 25 milioane. Informații sat 
Strei, 64, județul Huendoara 
(5753)

• Vând Renault 10, în stare 
de funcționare, pentru piese 
schimb. Tel. 054/655311 (5086)

• Vând dozator TEC 2000 
DM, 2 mașini înghețată, amân
două 2000 DM, negociabil. Tel. 
711312, 092/380654 (4481)

Direcția 
Județeană 

pentru Tineret și 
Sport Hunedoara

- Deva
Organizează în perioada 23- 

27.11.1998
Curs intensiv de Teoria 
comunicării susținut de 

profesor George Pruteanu.
Taxa de înscriere și contra

valoarea cursului se achită în 
momentul înscrierii și este în va
loare de 200.000 lei/ pers. Numă
rul de locuri este limitat. La termi
narea cursului se eliberează 
adeverința de participare. înscri
erea se face la sediul D.J.T.S. - 
Deva, str. Octavian Goga, nr.1, 
telefoane 212067, 214985.

• Cumpăr telefoane celulare 
defecte sau blocate Tel 094/ 
852145 (4616)

• Vând urgent spațiu comer
cial Simeria, zona pieței, 
52.000.000 iei, negociabil. Tel. 
260655, 261964,. orele 16-20. 
(4610)

• Vând citostatice No- 
vantrone, Ifosfamide, Mesno. 
Tel. 228146, după ora 18 (4635)

• Vând seif model vechi, 
chioșc metalic 20 mp, circular 
la 380 W. Tel. 260398 (4646)

OFERTE DE 
SERVICII

• ALTEX angajează ges
tionari la magazinul ALTEX - 
Hunedoara, în condițiile: 
studii medii, vârsta maximă 
35 ani, domiciliul în Hune
doara. Acte necesare: copie 
după actele de studii, cur
riculum vitae, fotografie re
centă. înscrierile prin fax 
033/230817 sau prin poștă: 
Ștefan cel Mare 6, Piatra 
Neamț, 5600. Relații la tel. 
033-210671, Șef birou per- 
sonal. (OP)

• Societate comercială anga
jează zilieri pentru manipulare 
marfă. Tel. 230194 (4583)

• Căutați un loc de muncă 
unde se câștigă mulți bani ? Aveți 
vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani? 
Sunați la 092477097 (4602)

• S.C. ȘCOALA DE ȘOFERI 
PROFESIONIȘTI Horea Turda 
SRL vă oferă: o meserie ieftină 
și sigură. Pregătește în cele 
mai bune condiții, la cele mai 
mici prețuri, candidați din toată 
țara pentru oținerea permisului 
de conducere, categoriile: A, 
A1,B,C,E,D,D1,TR. Plata se 
face în rate (un avans la în
scriere) și nu se percep alte 
taxe majorate prin pregătire 
suplimentară. La nevoie se 
repetă școala gratuit, până la 
obținerea permisului de 
conducere. Se asigură cazare 
gratuită, masă, cu posibilități 
de a-și găti cursanții sau con
tra cost ia preț acceptabil, bar 
de zi și noapte., Actela la dosar 
se completează în Turda. Pre
țurile sunt: categoriile B,C,E 
1.190.000, categoriile C și E, 
700.000, categoria B, 700 000 
și D, 350 000. Examenele se 
susțin în Turda, indiferent de 
domiciliu. Candidații se pot 
prezenta la orice oră din zi și 
noapte, pentru cazare. înscrieri 
și informații la adresa: Turda, 
str. Stadionului, FN (lângă 
stadionul municipal). Tel. 064/ 
321718, 092449212. (5087)

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică 

publicitate la ziarul
“Cuvântul liber'9

La oficiile poștale din județul nostru, cu 
excepția celor din raza O.T. Petroșani, se prinies'c, 
în zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul “Cuvântul liber”. Adresându-se 
oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile 
necesare în acest sens, agenții economici și 
persoanele fizice din orice localitate au posi
bilitatea să economisească timp și bani, totodată 
existând șansa reușitei în afaceri apelând la 
serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de 
firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998 
ai Facultăților de Electronică și 
Marketing. Tel. 621853, sau 
214077 (9346)

• Angajăm tineri dinamici 
pentru o activitate deosebită și 
avantajoasă. Câștiguri între 1,5- 
3 milioane lei. Tel. 092/440080, 
713962 (5475)

• Caut femeie îngrijire copil 
2 ani la domiciliul meu. Tel. 
626500 (4675)

• Efectuez transport persoane 
la Bekescsaba și București. Tel. 
217882 (4628)

• Life Company caută mun
citori calificați în meseriile: zidar, 
dulgher, tâmplar, fierar-betoniști, 
pentru Israel. Tel. 012123175, 
București. (4670)

DIVERSE I
• Cu autorizația nr. 15475/13 

04 1998 își începe activitatea 
A.F. Stîrc în satul Pricaz, cu 
activitate de comerț, produse 
alimentare și nealimentare. 
(3446)

’• S.C. Stredep SRL Orăștie, 
str. A.lancu, bloc 4/16, a depus 
documentația pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru 
magazinul din str. Eroilor, bloc 
A, parter. Eventuale reclamații 
la APM Deva. (3448)__________

• Efectuez lucrări de recoltat 
porumb știuleți, cu'combina. 
Informații la tel. 711759 (5480)

• Sucursala Minieră Brad, cu 
sediul în Brad, str. Indepen
denței nr.2, organizează licitație 
pentru vânzare de mijloace fixe, 
aprobate la casare, în ziua de 
16.11.1998, ora 8. Lista mijloa
celor fixe scoase la licitație se 
află la sediul unității. Relații 
suplimentare la tel. 651140, int. 
141. (5088)

COMEMORĂRI

• Au trecut 6 luni de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna 
cel mai bun copil, frate și țață

FURDUI IONEL CORNEL
Nu te vom uita niciodată: 

Părinții, fratele, surorile, nepoții 
și în special copilașul drag Do- 
rinuț.Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 1 noiembrie 
1998, ora 12, la Biserica Orto
doxă, din Brad. (5083)

• Au trecut trei ani de când 
draga noastră mamă, bunică 
și străbunică

VICTORIA NISTOR
a plecat dintre noi, lăsând un 
gol imens în inimile noastre. îi 
vom păstra neștearsă amin
tirea. Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufletul blând. 
Familia. 

Dreptul la replica
în materialul prezentat la ru

brica Note - Informații - Opinii și 
în articolul "în sprijinul asociațiilor 
de locatari" publicat în ziarul 
nostru nr. 2249 din 21 octombrie 
1998 prezentam câteva nemul
țumiri ale locuitorilor municipiului 
Brad în legătură cu calitatea 
serviciilor asigurate de SC Acva- 
calor SA Brad. Considerând că 
mare parte din nemulțumirile bră- 
denilor prezentate de noi sunt 
nejustificate, dl Dorin Gligor, dir
ectorul SC Acvacalor SA Brad, 
ne-a trimis următorul "drept la 
replică" în care prezintă efor
turile unității pe care o conduce 
pentru îmbunătățirea calității ser
viciilor pe care le asigură popu
lației: “Afirmațiile cu privire la 
calitatea proastă a servicilor 
noastre sunt nereale fiind evi
dent pentru toți locuitorii de bună 
credință ai municipiului Brad că 
în ultimul an s-a înregistrat o 
creștere calitativă a acestor 
servicii, deși ne confruntăm 
cu situația precară a rețelelor' 
de apă, canal, termoficare, cu 
o dotare neperformantă și cu 
lipsa acută de lichidități deter
minată de plata cu mare întâr
ziere a serviciilor prestate.

Programul de furnizare a apei 
potabile s-a extins până la 20 ore/ 
zi fără a se mai semnala în 
această perioadă disfuncționalități 
în alimentare cu excepția inter

SC COMSIM SA Simeria
Cu sediul în Simeria, Piața Unirii, bl. 18, parter 
închiriază in condiții avantajoase următoarele spații situate în 

Simeria'
□ Str. Avram lancu, bl.8, parter, în suprafață de 125 m2;
□ Str. Avram lancu, bl.8, parter, în suprafață de 63 m2;
□ Str. 1 Decembrie, bl.A1, parter, în suprafață de 110 m2
Licitația va avea loc în data de 09.11.1998, ora 10,00, la sediul 

societății.

Banca Transilvania SA -1 i K'
rlf. Sucursala Deva

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr.42,jud. Hunedoara
Organizează în data de 16 noiembrie 1998 concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi:

2 posturi moderatori credit

Condiții de 
participare:

• studii superioare economice; 
•experiență în domeniul bancar;
• utilizarea calculatorului (Windows);
• cunoașterea limbii engleze.

Acte necesare pentru 
înscrierea la concurs:
■ cerere de înscriere;
■ curriculum vitae;
■ recomandare de la ultimul loc de muncă
■ copie după diploma de studii

înscrierile pentru concurs se pot depune la sediu! băncii până ia 
data de 10 noiembrie 1998.

O cititoare a ziarului ne scrie că

Mai sunt destule de tăcut...
într-o scrisoare primită de la 

dna Elena Farca, pensionară din 
Orăștie, sunt aduse în atenție o 
serie de probleme care o neliniș
tesc și fac grea viața oamenilor, 
împreună cu scrisoarea ne-a trimis 
și un decupaj din revista Sănă
tatea, unde tema esențială o con
stituie tuberculoza, recunoscută 
ca boală a mizeriei, care se pare 
că revine cu tot mai multă vigoare 
în actualitate.

Scrisoarea este însoțită și de 
două chitanțe, care reprezintă chel
tuielile pentru convorbirile tele
fonice pe care petenta le-a supor
tat pentru confirmarea soldului la 
carnetele CEC. Nu intrăm în detalii 
privind acest procedeu care se 
practică, după reguli bine stabilite, 

vențiilor în caz de avarii. S-a asi
gurat, de asemenea, furnizarea 
continuă a apei potabile sâmbăta 
spre duminică. S-a finalizat 
contorizarea tuturor blocu
rilor de locuințe din muni
cipiul Brad, acțiune care asi
gură efectiv plata apei consu
mate. Este posibil ca populația să 
suporte eventualele pierderi din 
sistemul interior de rețele de care 
însă nu suntem răspunzători. în 
acest an au fost înlocuite de SC 
Acvacalor Brad peste 400 ml. 
conductă de apă potabilă.

Calitatea apei potabile este 
urmărită în permanență prin ana
lizele de specialitate efectuate 
de laboratorul propriu. Nu am 
fost sesizați cu "calitatea 
precară a apei potabile" și 
nici nu înțelegem semnifica
ția acestei afirmații.

Populația cartierului "Peste 
Luncoi” - Brad înregistrează la 4 
blocuri un debit de peste 160 
milioane lei, situație care con
stituie motiv de îngrijorare pen
tru continuarea raporturilor con
tractuale cu acești beneficiari.

S-a reușit creșterea sem
nificativă a serviciilor de ali
mentare cu apă caldă mena
jeră prin extinderea progra
mului de furnizare de la 18 la 
33 de ore săptămânal în con
dițiile reducerii tarifului și ale asi
gurării continuității serviciului.

în întreaga țară, având în vedere 
că pentru operațiuni aici nu se 
percepe nici un fel de comision, 
așa cum se practică la unele 
bănci.

în altă ordine de idei, în scri
soare se mai face referire la faptul 
că în municipiu există, totuși, niște 
librării, indicând și locul lor. De ase
menea, se arată că există sufi
ciente baruri, alimentare și tot felul 
de alte magazine, ca mai în toate 
orașele țării. Necazul oamenilor 
constă însă în aceea că nu toți au 
bani să-și cumpere cele necesare, 
multe mărfuri provenind din import, 
ele putând să fie „procurate" doar 
cu ochii.

Dincolo de aceste constatări, 
dna Farca ne mai scrie că oamenii 
din municipiu simt lipsa unui atelier

Serviciul de încălzire centra
lizată s-a realizat la paramentrii 
calitativi corespunzători, excepțiile 
fiind izolate și de cele mai multe ori 
determinate de consumatorii care 
dețin receptori colmatați, sustrag 
agent termic și mențin în subsolul 
blocurilor rețele de distribuție de
gradate. Toate aceste deficiențe 
implică înregistrare de pierderi 
ridicate în sistem și cheltuieli mari 
de întreținere. Eficiența sistemului 
de termoficare depinde esențial de 
reconsiderarea sistemului de pro
ducere a energiei termice. Pentru 
eliminarea pierderilor cantitative și 
calitative din sistem, numai în cursul 
acestui an s-au efectuat lucrări în 
valoare de peste 1,5 miliarde lei 
(rețele noi de termoficare în sistem 
preizolat). Colectarea gunoiului 
menajer se face în cantitatea con
tractată corespunzător graficului 
stabilit. A fost extins programul de 
colectare a gunoiului menajer de 
la 5 la 6 zile săptămânal și se asi
gură curățenia platformei de am
plasare a containerelor.

în preocuparea constantă a 
conducerii SC Acvacalor SA 
Brad s-au evidențiat asigurarea 
unui management competitiv, flexi
bilitatea ofertei și tehnologie de 
producție ca repere importante ale 
stategiei de adaptare la noul tip de 
economie, economia de piață. 
Esențială însă rămâne modificarea 
mentalității consumatorilor."

Tragerea Super Loto 
“5/40” din 

2 9. IO. 19 9&

1,0 4-2-18-31

Tragerea "Lxpres" din 
29.10.199&

46 - 20 - 28 -12 - 49 - 43

de reparat umbrele (dânsa având o 
adevărată colecție de umbrele stri
cate), precum și a unei tocilării. 
Percepția omului de rând asupra 
schimbării denumirii din oraș în muni
cipiu a Orăștiei este aceea, cum 
scrie petenta, că acest lucru se 
simte în creșterea unor impozite.

Făcând referire la unele arti
cole apărute în ziarul nostru, dna 
Farca reia ideea după care doc
torii scriu rețete compensate, 
gratuități, dar farmaciile nu le pot 
onora, situație care este cu totul 
nemulțumitoare. Ca cititoare a 
ziarului nostru, dna Farca ne a- 
dresează urări de bine și sănă
tate, aceleași gânduri fiindu-i 
transmise pe această cale și din 
partea noastră. (N. T.}
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PENITENCIARUL 
DEVA

ÎNCADREAZĂ:
economiști (vârstă până la 45 de ani, studii 
superioare);

m muncitor calificat ■ tractorist (vechime în folosirea 
*' utilajelor agricole cel puțin 5 ani);

07 frigotehnist și asistent medical (studii medii, 
vârsta până la 35 ani, cu stagiul militar
îndeplinit);
conducător auto, categoriile B, C, D, E (studii 
medii, stagiul militar îndeplinit, vârsta până la 35 
de ani);

fh specialist cu studii superioare în sectorul 
zootehnic: inginer zootehnist sau medic veterinar, 
vechime în activitatea specifică (șef fermă, inginer 
șef, director) de minimum 5 ani.

VINDE:
■gunoi de grajd;

■ mațe subțiri de porc.
ACHIZIȚIONEAZĂ , prin abatorul de la 

ferma din Șoimuș: porci și bovine pentru sacrificare.
CAUTA societate specializată și autorizată în

vederea încheierii de contract pentru întreținere:
- agregate frigorifice;
■ cântare și bascule

Relații la sediu! unității, intre orele 9,00-15,00.

Consiliul Județean Hunedoara

în data de 12 noiembrie 1998 va avea loc selecția f 
de oferte de preț pentru tehnică de calcul în vederea 
achiziționării.*

Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, 
Deva, str. 1 Decembrie, nr.35, la Registratură.

Caietul de sarcini se găsește la Serviciul 
Informatică, Consiliul Județean, telefon 054/215652.

f _
--------IMPORTANT PENTRU 

^^IUNICIPIUL HUNEDOARAf_^>
Fundația pentru o Societate Deschisa 

organizează cursuri de calificare în funcția de inspector resurse 
umane (referent, asistent social, personalist).

Cei interesați pot suna la telefon 217048, int. 221 sau să se 
adreseze la Clubul Șomerilor, situat la Clubul Siderurgistul din 
municipiul Hunedoara.

Acest curs se va desfășura cu începere din data de 02.11.1998 
și va dura 12 săptămâni.

Informații la O.F.1VI.S. Deva - etaj II, camera 14.,

R.A. ROMÂNIA FILM
Filiala Hunedoara

Organizează în data de 11 nov. a.c., ora 10,00, 
LICITAȚIE pentru lucrarea:

Refacere hidroizolatie la sala 
cinematografică “Flacăra” Hunedoara.

Informații la telefoane: 215260; 722617.

o PARIURI fotbalistice 
S®ccertsj.sa!ri 
în fiecare zi puteți câștiga ^^Drcabal.bJ.S.parter 

300.000.000 lei! lângă Galeriile de Arta, te 734048
MiFiHnEHițniiiU: asa.'âsa.aKK.

SC IHSTRlGAZ-NOltl) SA
TG. MUREȘ» 

Sucursala Deva
Anunț

Vă informăm că în cursul lunii noiembrie 
1998 va avea loc reexaminarea tuturor pose
sorilor de autorizații gaze, gradele II și III 
(care au obținut autorizații înainte de 
01.11.1998), în conformitate cu noul 
NORMATIV pentru proiectarea și executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 
Indicativ 16-98, pentru exploatarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale - Indicativ 16/ 
1 -98.

De asemenea vor depune dosare și can- 
didații care doresc să se autorizeze.

Termenul de depunere a dosarelor pentru 
reexaminare și examinare este până la data de 
10.11.1998.

Neprezentarea la reexaminare a instalato
rilor autorizați în gaze duce la anularea auto
rizației și respectiv a dreptului de proiectare și 
execuție a sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale.

Data desfășurării examenului se va co
munica ulterior.

Precizări suplimentare'se obțin la sediul 
Sucursalei gaz Deva, Biroul personal, str. 
E. Gojdu, nr.85, telefon 227090.

SC < < LATOANS SA
Ceva

cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr. 118, 
angajează inginer auto sau tehnician 

auto
Condiții:

- bun cunoscător al limbii maghiare (scris și citit)
- vârstă maximă 40 ani■ __ -

S.C. ROMLUX S.A.
Târgoviște

Centrul Alba lulla

Angajează 
Reprezentant 

vânzări

Condiții: - studii superioare 
r- autoturism personal 
- experiență în vânzări 

Remunerare: AVANTAJOASĂ

Relații 058/818191, 094/532818

S.N. Tc. ROMTELECOM S.A 
prin DTc. Hunedoara anunță PERSOA
NELE FIZICE că relațiile dintre 
ROMTELECOM și Utilizatorii 
serviciilor telefonice sunt stabilite 
pe bază de CONTRACT, conform Licen
ței de operare emisă de Ministerul Comuni
cațiilor.»

Pentru semnarea Contractului, vă 
invităm la Biroul Relații cu Publicul din f

cadrul Serviciului Comercial de Teleco
municații din localitatea dumneavoastră, f 7
având asupra dumneavoastră buletinul de 
identitate.

Pentru informații, vă recomandăm con
sultarea avizierelor aflate la dispoziția 
dumneavoastră în Oficiile Comerciale, a 
Monitorului Oficial nr. 231/25.06.1998, sau 
contactarea la telefon nr. 204432 între 
orele 8-16.v ........... =----- ---------

BANCA 
COMERCIALA 
ROMÂNĂ SA-

Agenția Brad
Scoate la licitație publica, care va 
avea loc în data de 05.11.1998, ora 

10,00, la Biroul executori - 
Judecătoria Brad:

apartament 3 camere situat în 
Bradz str. Victoriei, bl.60, ap.8.

Informații la BCR - Agenția Brad, telefon 
650611; BCR Deva - Oficiul juridic 230207, 

int.67 sau la Judecătoria Brad - Birou 
executori judecătorești.

CREDIT BANK
DEVA

Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 
03.11.1998, ora 10,00, la Judecătoria din Hune
doara, Birou executori judecătorești, următoarele 
bunuri:

□ fabrica de bere situata în 
Hunedoara, capacitate 1.500 l/zi;

□ teren intravilan suprafața 1362 mp, 
situat în Peștișul Mare, nr.262;

□ 'spațiu comercial situat în Hunedoara, 
b-dul Dacia, nr.1, bl.38, parter, suprafața 
150 mp.

Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 
04.11.1998, ora 10,00, la Judecătoria Deva, Birou 
executori judecătorești, următoarele bunuri:

□ grajd animale, fânar, situate în 
Bîrsâu, corn. Hârâu;

□ imobil 4 nivele, construcție noua, 
situata în Deva, str. Braniștei, nr.7;

□ fabrica de bere și sulfuri situate în 
Ilia, sat Sîrbi.

informații suplimentare la telefon 211853 sau la 
sediu! băncii.

€uirs„(J.® ..Jbiijn: tiicci
(stenodactilografie, secretariat)

Fundația Muncii cu sprijinul ETTA- 
PREZZ SRL Deva, prin contribuție de 
50%, organizează curs pentru tineret.

înscrierile se fac la sediul P.S.M. din 
Deva, b-dul Decebal, bl. M, parter, până la 
10.XI.1998. Informații suplimentare la 
telefon 216138, între orele 10-12.

Oficiul Forte de Munca și 
Șomaj - Centrul de Calificare, 
Recalificare si Perfecționare a 

. * • 

Șomerilor Hunedoara ■ Deva
• Organizează în data de 20.11.1998 la 

Centrul de Calificare, Recalificare și Per
fecționare a Șomerilor Deva, str. Titu Maio- 
rescu, nr.28, tel/fax 231101, licitație publică 
privind selectarea furnizorilor de servicii 
în domeniul formării profesionale, în ve
derea colaborării (realizarea de cursuri de 
calificare, recalificare și perfecționare).

Caietele de sarcini pot fi ridicate până la 
data de 12.11.1998 de la sediul Centrului de 
Calificare.
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La Orăștie

PUTINI LOCUITORI VOR 
BENEFICIA DE CĂLDURĂ

De câțiva ani încoace iarna îi găsește pe români nepregătiți. în 
pragul fiecărei ierni pentru oamenii care locuiesc la bloc un subiect 
delicat și obsedant este căldura caloriferelor. Pentru cetățenii 
municipiului Orăștie interesați de acest subiect "fierbinte” am stat 
recent de vorbă cu Petru Icodim, directorul SC Activitatea Goscorri 
SA Orăștie, și suntem în măsură să le dăm două vești.

Vestea bună este că, luni, 26 octombrie a c., SC Activitatea Goscom 
Orăștie a finalizat toate pregătirile în vederea începerii furnizării agentului 
termic către populație. La toate punctele termice din oraș au fost 
terminate lucrările de revizie și reparații necesare funcționării în condiții 
optime pe tot parcursul iernii. Apoi, centralele au fost încărcate, cuplate și 
puse sub presiune în vederea pornirii. în plus, în ciuda datoriilor destul de 
mari pe care le are către furnizorul de gaze naturale, conducerea SC 
Activitatea Goscom a reușit încheierea unei înțelegeri cu Romgaz, astfel 
că se va livra gaz pentru toate punctele termice din oraș.

Iar vestea rea este că începerea furnizării căldurii către populație 
se va face doar cu condiția achitării datoriilor pe care asociațiile de 
proprietari (locatari) le au către unitatea prestatoare de servicii. Din cele 
12 asociații existente în oraș doar două (Asociație nr.1 și Asociația nr. 
4) sunt la zi cu plata facturilor și a anticipațiilor. în schimb, la restul 
asociațiilor se înregistrează restanțe destul de mari. Deși cele două 
asociații bune platnice sunt mari, având arondate multe locuințe, doar 
aproximativ 2000 din locuitorii blocurilor municipiului Paliei vor beneficia 
de căldură. La celelalte blocuri arondate asociațiilor cu datorii, locuite de 
circa 6000 -7000 de oameni, caloriferele vor rămâne reci.

Bineînțeles că și în cadrul acestor asociații cu restanțe există 
blocuri sau scări unde majoritatea locatarilor nu au restanțe. Și doar 
pentru câțiva datornici - fie săraci, fie răuvoitori - suferă toți de frig. în 
aceste blocuri oamenii au cerut blindarea caloriferelor celor cu datorii și 
începerea furnizării căldurii către locatarii bun platnici. Dar nu există 
cadrul legislativ care să permită să se intre, pentru blindare, în 
apartamentul cuiva care ”nu-ți dă voie". Astfel că legal SC Activitatea 
Goscom poate efectua blindaje doar la nivel de coloană, scară ori bloc. 
Blindarea caloriferelor individual/ pe apartament se poate face doar cu 
acordul locatarilor sau în cazul în care asociația găsește ea o metodă 
să-l oblige pe rău platnic să permită blindarea. Deci, pentru că sistemul 
de termoficare actual implică o dependență de genul "toți pentru unul - 
unul pentru toți", mulți oameni care au achitate taxele comune la zi riscă 
să rămână fără căldură datorită unor "vecini” săraci sau răuvoitori.

Ciprian MARINUȚ 
■■ ----------------

La sate, asistenta medicală e 
sublimă dar ineficientă
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întârzierea 
reformei a 
îmbolnăvit 

sistemul sanitar
Primii pași ai reformei în do

meniul sănătății au fost făcuți cu 
câtva timp în urmă, instituțiile 
sanitare trecând de sub tutela 
Primăriilor sub cea a Direcției 
sanitare. Dar datele stabilite ini
țial pentru aplicarea noului sis
tem al asigurărilor sociale de 
sănătate și introducerea me
dicului de familie nu s-au res
pectat. înglodați în datorii, coloșii 
industriali nu și-au achitat con
tribuțiile la acest fond astfel că 
sistemul sanitar a intrat într-un 
impas financiar.

"Anul trecut prin grija auto
rităților locale la dispensarul Ra- 
polt au putut fi efectuate câteva 
lucrări de reparații” - ne-a de
clarat dna dr. Daniela Bota. De 
atunci și până în prezent nu s-a 
mai renovat nimic chiar dacă 
acest lucru se cerea a fi făcut. 
"Dar cine să rezolve aceste 
probleme dacă spitalul abia a 
găsit fonduri pentru aprovizio
narea cu lemne pentru sezonul 
rece” - se întreba interlocutoa

rea noastră. Pe raza comunei 
există un punct sanitar la Bo- 
bâlna și este în curs de finali
zare un altul în Boiu unde popu
lația este îmbătrânită, iar mijloa
cele de deplasare constituie o 
problemă.

Cam cu aceleași probleme 
se confruntă și dispensarul din 
satul Băița. Clădirea e veche și 
ar trebui complet renovată. "Spi
talul ne-a asigurat fonduri pen
tru aprovizionare cu lemne și cu 
materiale de curățenie dar banii 
pentru medicamente vin cu mare 
întârziere", mărturisea dl dr. 
Gheorghe Stoian.

Dacă dîspensarele din Ra- 
polt și Băița primiseră doar so
mații pentru neplata telefonului, 
la dispensarul comunal din Bră- 
nișca postul telefonic era de
conectat pentru că Direcția Sa
nitară nu a plătit factura. Dl dr. 
Viorel Tusac crede că deco
nectarea telefonului e un act 
inuman și iresponsabil pentru 
că "ce ne facem în cazuri de 
urgență, cum chemăm salva
rea?!”. Interesându-ne la Direc
ția de telecomunicații a județului 
asupra acestui nedorit aspect 
am aflat că în ultima perioadă au 
primit somații pentru neplata 
facturii telefonice majoritatea 
dispensarelor comunale. Dl Va- 
sile Albu - director tehnic în ca
drul Direcției de telecomunicații - 

ne-a spus că "pentru întârzieri 
mai mari de 61 de zile în achi
tarea facturii au fost deconec
tate deja posturile telefonice de 
la dispensarele din Brănișca, 
Bârsău, Vețel și Balșa finanțate 
de Spitalul din Deva. Pe lista 
avertizaților se mai află dis
pensarele din Sîntandrei și 
Cristur, finanțate de Spitalul CFR 
Simeria și dispensarul din Păuliș. 
Chiar dacă dispensarele sunt 
obiective de interes public eco
nomia de piață și datoriile de 
peste 3,2 milioane ale acestora 
către noi ne-au obligat la astfel 
de măsuri extreme" - aprecia,dl 
Vasile Albu.

De când nu se mai eliberea
ză rețete compensate, la dis
pensarul comunal Brănișca s-a 
redus foarte mult numărul de 
consultații. "Doar rețeta nu ne 
vindecă bolile iar bani pentru a 
cumpăra medicamente nu 
avem”, spunea dl loan P. din 
satul Boz.

Represalii și 
soluții>

Pentru a "trata” cât de cât 
criza, Direcția Sanitară a hotărât 
să treacă la represalii. Astfel, 
medicii au fost obligați să solicite 
bolnavilor adeverințe de sala
rizare care să demonstreze că 
societatea comercială la care 

sunt angajați și-a achitat con
tribuția către sănătate conform 
Legii asigurărilor. Iar pacienților 
angajați la agenți economici rău 
platnici să le solicite plata în 
numerar a consultațiilor. Dar du
pă cum aprecia dl dr. loan Zeno 
Costina directorul Spitalului Mu
nicipal Brad majoritatea medicilor 
refuză să facă muncă de Poliție 
financiară. "în cazurile de ur
gență nu are nici o importanță 
dacă firma și-a plătit sau nu 
contribuția la Asigurările de să
nătate, medicii trebuie să vadă 
bolnavul, să-l interneze și să-l 
trateze fără discuție." Iar în ce
lelalte cazuri "ce vină are omul 
că firma nu și-a plătit contribuția 
la sănătate de vreme ce lui i s-a 
reținut din salariu suma respec
tivă?!”.

Ar trebui să se găsească 
soluții legislative și financiare 
pentru ca medicul de familie 
să fie o instituție funcțională 
și nu un titlu ca acum - apre
cia dl dr. Costina. Cabinetul 
medicului de familie nu în
seamnă o sală unde nu plouă 
și vine medicul de două ori pe 
săptămână. Acest cabinet ar 
trebui să fie o instituție func
țională și responsabilă, dotată 
cu aparatură și medicamente, 
capabilă să rezolve 60-70 la 
sută din numărul pacienților 
care apelează la serviciile ei.

Revista crescătorului 
de taurine

Revista crescătorului de ta
urine nr.4 pe acest an, care este 
editată de către Asociația gene
rală a crescătorilor de taurine 
din România, are un conținut 
bogat și divers. îhtre altele, citi
torii sunt informați despre semi
centenarul învățământului supe
rior zootehnic în țara noastră, 
despre expoziția rasei Holstein- 
Friză din luna iunie, ce a avut 
loc la Utrecht - Olanda, despre 
calitatea furajelor și influența 
acestora asupra producției de 
lapte, cât și despre fermele fami
liale pentru creșterea vacilor cu 
lapte.

De asemenea sunt abordate 
probleme referitoare la: pregătirea 
adăposturilor de bovine pentru 
iarnă, condiționarea primară a

florile medii și maxime pentru 
poluanții gazoși analizați (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, amoniac și 
fenoli) s-au încadrat și pentru peri
oada 19-25 octombrie a.c. în limi
tele admise prevăzute de STAS-ul 
de calitate a aerului 12574/1987. 
Valorile maxime au fost înregistrate 
pe zonele Deva și Hunedoara la 
data de 19 octombrie pentru di- 
oxidul de azot și pe zona Hune
doara în data de 20 octombrie '98 
pentru dioxidul de sulf. Pentru 
fenoli și amoniac, indicatori care 
se determină numai pe zona Hune
doara, valorile maxime s-au înre
gistrat la data de 20 octombrie și, 
respectiv, în 25 octombrie a.c.

Pulberile în suspensie au va
lori medii care se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 
24 h, cu excepția zonei Chișcă- 
 daga. Valoarea maximă la acest 

laptelui și criteriile de recepționam, 
ziua mondială a femeii rurale, 
creșterea bovinelor pentru carne 
în Texas-SUA, un proiect - pilot 
româno-german aplicat în județul 
Buzău. în același timp, dr.ing. Gh. 
Liciu scrie despre o serie de reu
șite expoziții cu caracter zootehnic, 
amintind în context și despre cea 
care se organizează în fiecare an 
la Baia de Criș. Mai multe detalii 
despre această expoziție sunt 
cuprinse în articolul semnat de 
către dr. Achim Florin și dr. Aurel 
Oprișa, care sunt membri ai Aso
ciației județene Hunedoara a 
crescătorilor de taurine, expoziție 
care a avut loc la Baia de Criș la 
31 august a.c., având ca scop re
vigorarea creșterii taurinelor din 
rasa Pinzgau. (N. 7?)

MEDiULU/
indicator s-a înregistrat tot pe zo
na Chișcădaga la data de 18 oc
tombrie și reprezintă o depășire a 
limitei admise de aprox. 2,0 ori.

Pulberile sedimentabile pre
zintă depășiri ale limitei admise 
de 17 gr/ mp/ lună în zonele 
Teliuc de 9,7 ori și pe zona Chiș
cădaga de 10,67 ori. Nu se con
stată nici o îmbunătățire față de 
perioada anterioară.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de radio
activitate pentru toți factorii de 
mediu analizați.

JOCUL ABIL AL 
DOMNULUI 
VOSGANIAN
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partidului. Dar efectele deciziei 
de a părăsi CDR-ul nu sunt ime
diate, cu siguranță ele făcân- 
du-se simțite pe termen lung. 
Din păcate unii nu au răbdarea 
și nici moralitatea să aștepte.

Ieșirea Partidului Alternativa 
României din rândurile CDR și de 
la guvernare reprezintă, totuși, 
mai mult decât un gest de ima
gine. Convenția nu mai este de 
mult ceea ce a dorit Comeliu Co- 
posu, în afara ei putându-se co
aliza mai bine o adevărată miș
care de dreapta. Decizia Alter
nativei României este una cura
joasă, dar suntem convinși că îi 
va asigura succesul pe viitor în 
viața politică.

Pentru perioada analizată, 
valorile medii obținute la apa 
brută din râul Strei și pentru 
apa potabilă au fost de 0,23 
Bq/ I și, respectiv, 0,10 Bq/1. 
Menționăm că la factorul de 
mediu apă, valoarea de atenție 
este de 2,0 Bq/1.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și pre
parare a cărbunelui, au avut o 
valoare medie de 728,0 mg/1 și 
o valoare maximă înregistrată la 
data de 20 octombrie de 1980,0 
mg/1. Față de perioada ante
rioară, se constată o creștere a 
cantității de materii în suspensie 
cu 30,0 mg/1 pentru valoarea 
medie și cu 790 ,0 mg/1 pentru 
valoarea maximă.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Nid um semnai favorabil
(Urmare din pag. 1)

Măsurile de relaxare fiscală 
și resursele de alimentare cu 
venituri suplimentare ale buge
tului la care a făcut referire dl 
Remeș n-au fost însă "decon- 
spirate" deocamdată, ele urmând 
să fie făcute publice în momen
tul prezentării Legii bugetului de 
stat pe anul 1999.

în linii generale se prevede 
ca în 1999 inflația să se situeze 
undeva în jur de 25 la sută, defi
citul bugetar să reprezinte 2,5 la 
sută, iar scăderea economică 
să fie, de 2 la sută. într-o vari
antă mai optimistă, dl Ulm Spi- 
neanu afirmă că în vreo 9 luni

Greva foamei sinistratilor din 
Petroșani sa stins din nou

r

Ne-am aflat la fața locului, vi
neri, 16 octombrie a.c., la Casa 
Galbenă Petroșani, unde șase din 
cei 31 de sinistrați din cartierul 
Aeroport al Petroșaniului, care 
declaraseră greva foamei din ca
uză că nu-și primiseră banii pen
tru pagubele produse în locuințele 
lor de ploile din luna iunie a.c., 
veniseră să-i spună nemulțumirea 
lor primului ministru Radu Vasile. 
Premierul l-a ascultat, le-a înțeles 
necazul și le-a promis că deja în 
ziua următoare va elabora o deci
zie prin care oamenii să-și pri
mească drepturile cuvenite - blo
cate de aii 7 din Hotărârea nr. 413/ 
1998, care stipulează că pentru 
înlăturarea efectelor calamităților 
naturale produse în luna iunie 
1998 decontarea lucrărilor se 
face de către comisiile județene 
care au evaluat pagubele pe baza 

din 1999 ar putea aduce eco
nomia într-o stare mult mai bună, 
având și soluții pentru diminu
area blocajului financiar.

Dincolo de calcule și pre
viziuni, având în vedere că în 
anul viitor avem de plătit o da
torie externă scadentă de peste 
2,2 miliarde dolari și că avem 
nevoie de noi împrumuturi pen
tru acoperirea deficitului co
mercial și a celui bugetar, apar 
ca necesare negocierile cu FMI. 
Acordul cu FMI nu.se prea îm
pacă însă cu măsurile de rela- 
'xare fiscală anunțate de spe
cialiștii finanțiști din țara noastră. 
Rămâne de văzut cum se va îm
păca și capra și varza.

situațiilor de ludrări prezentate de 
societățile de construcții care le-au 
efectuat. Or, oamenii și-au făcut 
lucrările pe cont propriu și nu au 
asemenea documente.

în acest sens le-a promis pre
mierul sprijin și i-a îndemnat să 
înceteze greva foamei. Ei l-au as
cultat, l-au crezut, însă, până acum 
nu s-a dat nici o decizie, ei nu și-au 
primit banii și au intrat din nou în 
greva foamei.

- Joi, după-amiază, după cum 
ne-a spus ieri dimineață dl Carol 
Schreter, primarul municipiului Pe
troșani, prefectul Pompiliu Budulan 
personal a venit cu suma de 190 
de milioane de lei, care au fost 
acordați deja celor 31 de sinistrați. 
Astfel, greva foamei s-a stins din 
nou. De data asta, poate definitiv. în 
speranța că va apărea și decizia 
promisă de primul ministru. (D.G.)

Demiterea 
prefectului 

stârnește reacții
• 9

dure...
(Urmare din pag. 1) 

organizației județene ce dețin 
funcții de conducere în direcțiile 
descentralizate ale statului vor 
data și-și vor depune demisiile 
care vor fi aduse la Comitetul 
județean.

Răspunzând întrebărilor zia
riștilor, dl Pompiliu Budulan a 
spus că a aflat din comunicatul 
Mediafax că a fost demis, n-a 
primit nimic oficial. Domnia sa a 
afirmat că a fost considerat de 
guvern unul dintre cei mai buni 
prefecți actuali ai României și 
însuși dl Radu Vasile, primul mi
nistru al Guvernului, cu ocazia 
vizitei sale în Valea Jiului, l-a feli
citat pentru modul cum acționea
ză și l-a îndemnat să continue pe 
drumul pe care a pornit. Sigur că 
și județul nostru trece prin neca
zuri mari, dar acestea se întâl
nesc pe întreg cuprinsul țării, nu 
numai în Hunedoara. Demisia a 
fost cerută de dl Miron Cozma în 
fața minerilor din Valea Jiului, cu 
ocazia recentei greve, dar nu 
credea că se va materializa. A 
fost învinuit de o informare gre
șită asupra situației din Valea 
Jiului, ceea ce nu este adevărat. 
Domnia sa a furnizat guvernului 
informații corecte, chiar dacă 
acestea nu erau pozitive. îl de
ranjează, în special, faptul că 
este calificat ca necorespun
zător, afirmație pe care o res
pinge cu putere.

Ziarul “Cuvântul liber” va 
reveni, în ziarul de marți, cu 
amănunte din conferința de 
presă pe tema demiterii pre
fectului de Hunedoara.

CUVÂNTUL 
“ LIBER
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