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CADOU DE LA GUVERNUL BRITANIC Instabilitatea sociala îndepărtează 
investitorii de Valea Jiului

Guvernul Britanic a făcut cadou 
Companiei Huilei din Petroșani un cazan 
ecologic în valoare de 50.000 lire sterline. 
Cazanul este echipat complet, inclusiv 
cu arzător și anexe de alimentare 
automată cu cărbune, și a fost deja 
amplasat la subsolul CNH, acesta fiind 
utilizat pentru încălzirea corpului 
administrativ al acestei companii. Mate
ria primă pentru funcționarea acestui 
cazan este huila de Valea Jiului a cărei 
granulație trebuie să fie cuprinsă între 
10-30 mm. in timp ce cazanele folosite la 
centralele termice din Valea Jiului au un 
randament de circa 20 la sută, acest 
cazan are un randament de 89 la sută, 
fiind prevăzut și cu un termostat de 
reglare a temperaturii care permite ca 
din 24 de ore cazanul să funcționeze doar 
8 ore.

Compania Huilei din Petroșani a plătit 
vamă pentru introducerea în țară a 
acestui cazan 172 milioane lei, dar 
această sumă se compensează cu faptul 
că acest cazan este unul ecologic, iar 
poluarea atmosferei este redusă 
considerabil, astfel că în urma unei 
aplicații practice s-a văzut că pe coș ies 
doar aburi.

Valeriu Butulescu, consilier CNH, ne- 
a declarat următoarele, în legătură cu 
avantajele acestui cazan: "Suntem foarte 
mulțumiți de modul de funcționare al 
acestui cazan și poate cu această 
ocazie, mai ales că englezii sunt dispuși 
să ne dea proiectul pentru a fabrica 
acest cazan aici în schimbul unei cote 
părți din vânzări și astfel vom putea 
relansa huila din Vale prin găsirea unor 
noi clienți”.

Mihaela FĂGAȘ

Valea Jiului are o populație 
de aproximativ 173.000 locuitori. 
Dintre aceștia 81.167 persoane 
reprezintă populația activă 
(șomeri plus forța de muncă 
ocupată). Numărul persoanelor 
fără loc de muncă, dar apte de 
muncă și, care trăiesc în Valea 
Jiului, se ridică la 45.460.

Din totalul de forță de muncă 
neocupată (45.460), 10.764 
persoane sunt în evidența 
forțelor de muncă, deci sunt 
indemnizate; 24.696 persoane, 
reprezintă forța de muncă 
neocupată și neindemnizată și 
care se află în evidența forțelor 
de muncă fiind în căutarea unui 
loc de muncă; iar circa 10.000 
sunt persoane ce nu sunt 
cuprinse în nici o evidentă.

___________

în concluzie, rata șomajului în 
Valea Jiului este de 56 la sută.

La insistența sindicatelor și 
nu numai, Guvernul României a 
declarat Valea Jiului “zonă 
defavorizată", în decembrie 
1998 prin OUG nr. 24/ 1998 
privind regimul zonelor 
defavorizate și modificată prin 
Legea nr. 20/ 15.01.1999, care 
prevede următoarele facilități:

- scutire de plata taxelor 
vamale și TVA pentru bunurile 
importate;

- restituirea taxelor vamale 
pentru materii prime, piese de 
schimb și/ sau componente 
importate, necesare realizării 
producției proprii în zonă;

- scutirea de plata impozitului 
pe profit pe durata de existență

a “zonei defavorizate".
Deși în lege sunt 

prevăzute o serie de facilități, 
investitorii nu se prea 
înghesuie să vină în Valea 
Jiului. în acest sens, Mihai 
Munteanu, directorul interimar 
al AJOPF, ne-a făcut 
următoarea declarație: “în 
calitatea pe care o am intru în 
contact cu tot felul de oameni 
de afaceri, care doresc să 
investească în cele 2 zone 
defavorizate, Valea Jiului și 
Brad, însă vreau să vă spun 
cu toată mâhnirea pe care am 
simțit-o (eu provin din Valea 
Jiului) că marea majoritate a

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2)
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25 de ani 
de 
existentă

Școala Generală Nr.5 
Deva sărbătorește împli
nirea a 25 de ani de 
existență. Festivitățile 
prilejuite de acest moment 
se desfășoară azi, 2 
octombrie, ora 10,00, la 
Casa de Cultură Deva 
(spectacolul aniversar) și la 
sediul unității școlare care 
de acum se va numi Școala 
“Andrei Mureșanu” Deva 
(dezvelirea și sfințirea plăcii 
aniversare, vizitarea 
localului, momente de 
aducere-aminte). (V.R.)

De la ROM la GREC Telecom,

O schimbare ce ne 
golește buzunarele 

în ritm de sirtaki

Cu ocazia Anului Nou - 2000

BANCA INTERNAȚIONALĂ A 
RELIGIILOR

lansează, în perioada 1-11 octombrie 1999, 

Certificatul,,REVELION - 2000" în lei, 
cu DOBÂNDĂ FIXĂ de 61% pe an 

și SCADENȚĂ la 96 de zile
• Valoarea nominală a certificatului este de 

500.000 de lei și poate fi achiziționat la sediile: 
Sucursalei Deva și agențiilor: Brad, Orăștie, Hațeg

• Gigei, întorcându-se 
de la școală:
- Tată, trebuie să-ți 

iei neapărat un 
meditator. Iar am luat 
un 4...

Ș| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 * 

Fax 234483 
ACORDÂ dobânzi atractive 

LA DEPOZITELE ÎN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x Ia 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x ia 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare -
L 64,49%/an

Dr. Florin Muțiu - 
directorul Spitalului Deva

De ce ar sta lucrurile altfel 
în sănătate decât în 
celelalte sectoare ale economiei 

românești? Chiar așa. Cu ce este 
această bucățică a mediului 
românesc mai presus decât 
suratele ei? De la salariile 
angajaților din sistemul sanitar și 
până ia condițiile bolnavilor din 
spitale, toate dovedesc că și aici 
boala lungă e moarte sigură.

Sănătatea își duce 
bolile cum poate

Vinovat, unul singur și același: 
banul. Nu sunt bani destui, nu 
sunt medicamente suficiente, 
mâncarea și-o mai aduce și 
pacientul de-acasă, iar apa caldă 
poate să mai curgă doar prin 
unele unități sanitare. Dar de ce 
să ne mai mirăm?

Spitalul din Orăștie - 
ajutat de firmele din 
localitate

Spre exemplu, la Orăștie am 
întâlnit o situație extrem de 
curioasă. Bineînțeles că spitalul 
din localitate are greutățile lui. Și 
vom vorbi despre acestea în cele 
ce urmează. Dar mai înainte să 
spunem că, conform celor 
declarate de directorul unității dr. 
loan Ivașcu, unități economice, 
dintre care se evidențiază 
Chimica SA, sponsorizează 
medicina orăștiană. Ce să-i faci? 
Dacă banii de la bugetul lui Remeș 
nu vin în cantitățile care trebuie, 
pe plan local fiecare se descurcă 
cum l-a învățat tranziția care s-a

Sirtaki... Melodie prin 
excelență, tulburător suport 
muzical ce a “ștanțat" în 
eternitate figura pe celuloid a 
unui Zortia de o umanitate totală. 
E una din singurele melodii al 
cărei ritm te ia încet-încet, cu pași 
mărunți, te prinde în vrajă, pentru 
ca, în final, să te aducă, într-un 
iureș de nestăvilit, să țopăi ca 
un apucat, tradițional, pe vesela 
făcută praf din bucătărie.

Ați putea întreba: bine- 
bine, dom'le, da’ ce are sirtaki 
ăsta în comun cu 

lungit precum cașcavalul prăjit. 
La Orăștie, în domeniul sănătății 
se dovedește că omul sfințește 
locul. Dr. loan Ivașcu, în mâna 
căruia se găsește spitalul din 
municipiu, face ce face și 
reușește să mențină situația pe 
linia de plutire. Situat pe un loc 
patru, ca mărime, după cele din 
Deva, Hunedoara și Petroșani, 
spitalul din Orăștie, cu peste 200 
de locuri, are la ora actuală o 
datorie ce depășește 1 miliard 
de lei. E lesne de înțeles cam pe 
unde s-au înregistrat restanțe. 
De aproape 600 milioane de lei 
spitalul a luat medicamente, dar... 
nu are, deocamdată, cu ce le 
plăti. Restul de... 500 milioane de 
lei sunt datorii către furnizorii de 
alimente, curent electric, gaz ș.a. 
Și spuneam, mai devreme, 
această unitate nu pare să aibă 
probleme financiare grave, ca în 
alte cazuri, căci mai primește, din 
când în când, câte o gură de 
oxigeri de la firmele din localitate. 
Până când o să țină sistemul nu 
se știe. Deocamdată 

ROMTELECOMUL? Are ! 
Accelerarea! Nu una 
obișnuită , ci aceea care din 
ce în ce mai repede scoate 
din buzunarul nostru din ce 
în ce mai mulți bani. De la 
preluarea companiei de 
telefoane de către compania 
greacă OTE, tarifele 
telefonice interne au crescut 
cu 117 la sută, mărirea 
prețului abonamentelor fiind

Adrian SĂLĂGEAN 
(Continuare in pag. 2)

Dr. Ioan Ivașcu - directorul 
Spitalului Orăștie

funcționează, deci să nu ne 
gândim la ce ne aduce ziua de 
mâine.

„De la Ministerul Sănătății 
am primit pentru anul acesta 
13 miliarde lei, care sunt pe ter
minate la ora la care discutăm.

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)^

f
Povestește Găman 

Butefliciu, funcționar prin- 
-cipal la societatea comercială 
"Vinciul’’ s.r.l.:

-Căderea mea în 
adolescență, ca să nu zic 
“datul în mintea copiilor”, 
n-a avut nimic spectaculos, 
doar că m-a cam zdruncinat 
moral și nervos. Fiindcă, zice 
el, la înălțimea unei jumătăți 
de secol de viață, totul părea 
să fi apucat pe un făgaș mai

SONATĂ 
PENTRU 

DIVORȚ Șl 
FANFARĂ 

(D
- în si major - 

s
solid și mai corespunzător 
decât linia politicii 
comuniste sau corupția post- 
decembristă, pentru a nu mai 
reacționa la seisme 
sentimentale. Mai ales că, în 
urma divorțului scăpasem, în 
sfârșit, de o conviețuire 
semănând cu o piesă de teatru 
absurd pusă in scenă de un 
regizor bătut măr în prealabil. 
Ce s-o mai lungesc ? A fost o 
căsnicie ca un blestem 
arghezian parodiat de 
Topârceanu. Și eu și fosta 
nevastă ne cramponasem de 
un ceva mai vulnerabil decât 
un călcâi ahilian protejat de- 
o frunză smulsă de la gura 
omizilor. De fapt, nici nu 
cred că stătusem vreodată să 
analizăm ce se întâmpla de- 
adevăratelea cu noi și de 
unde naiba veneau valurile

Dumitru HURUBĂ
(Continuare în pag. 2)
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de 89,9 procente. Oficiul 
Concurenței s-a autosesizat, 
propunând Guvernului 
României să modifice 
hotărârea de guvern prin care 
prețurile serviciilor telefonice 
pot fi modificate în funcție de 
evoluția cursului de schimb 
leu-dolarși de rata inflației. Se 
consideră că pentru tariful 
telefonic intern ar fi mai 
propice o politică de tarifare 
dependentă de indicele 
prețurilor de consum. în acest 
caz, creșterile de tarife la 
telefonia fixă s-ar fi situat la 
jumătate din majorările operate 
prin actuala formulă de calcul. 
Intențiile OTE de a raporta 
prețurile la nivelul curs-dolar 
sunt de înțeles. Firma elenă 
transformă leii încasați în 
valută. O rupere a 
dependenței prețuri-curs ar 
însemna practic mai puțini 
dolari, implicit profit mai mic, 
lucru ce, evident, nu-i convine 
investitorului grec. El aplică o

VREMEA
Vremea va fi în 

general frumoasă și 
caldă. Cerul va fi 
varaibil. Izolat, la 
deal și la munte se 
vor semnala ploi 
slabe. Vântul va sufla 
slab la moderat, cu 
intensificări în zona 
montană din sector 
sudic. Temperaturile 
maxime vor oscila 
între 25 și 27 grade, 
iar minimele între 10 
și 15 grade Celsius. 
Izolat se va semnala 
ceață. (Octavian Jucu)

O schimbare ce ne 
golește buzunarele

politică economică "la profit 
maxim”, în condițiile în care 
peste tot în lume se 
înregistrează o scădere a 
costului în serviciile de 
telecomunicații.

Ca o concluzie evidentă 
se poate spune că impulsul 
telefonic românesc devine 
încet-încet un lux tot mai greu 
de suportat financiar de 
populație. Pe de altă parte, date 
statistice arată că la grad de 
acoperire, în telefonie fixă, 
România este una din cele mai 
rămase în urmă țări din Europa, 
în 1998, de exemplu, gradul de 
acoperire al ROMTELECOM 
reprezenta cca. 15 la sută din 
potențialul pieței. în opinia mea, 
dacă investitorul “strategic" 
vrea profit sănătos și înțelege 
realitățile economice 
românești, trebuie să opteze 
pentru un câștig “din rulaj”. Un 
program de investiții 

Formația posturi publice a Romtelecom din Hunedoara instalează un nou 
post telefonic în centrul orașului Hațeg.

Foto: Traian MÂNU

atotcuprinzător, care să irige 
comunicațional zonele rurale, 
adevărate deșerturi în 
materie, ar fi o acțiune bună. 
Creșterea numărului de 
abonați, ca urmare a unor 
investiții majore, e singura 
formă care ar ține vitală piața 
românească de telefonie fixă. 
Să compari acum leul cu 
dolarul când faci tarifele, într- 
o țară unde venitul mediu nu 
trece de 100 de “parai” lunar, 
e, pe termen lung, sinucidere 
curată. Ori te umpli de 
creanțe, ori îți va scădea 
piața și implicit veniturile. Din 
punct de vedere economic 
“GRECTelecomul” trebuie să 
se decidă: “trage" un sirtaki 
pe cioburile veniturilor 
noastre și pleacă la pierderea 
monopolului sau își 
construiește un viitor în 
România...

Circa 1,5°/o 
din abonatii 

9 

Rom Telecom 
au renunțat 

9 

ia telefon în
ultimul an

Aproximativ 1,5% 
dintre abonații Rom- 
Telecom au renunțat, în 
ultimul an, la postul 
telefonic pe care îl 
dețineau, a declarat 
directorul executiv 
pentru relații publice, 
Radu Moldoveanu.

“Unii clienți au 
renunțat la telefon. Nu 
este o situație îngri
jorătoare”, a spus 
Moldoveanu.

RomTelecom are, în 
prezent, circa 3,75 
milioane de abonați.

SONATĂ PENTRU 
DIVORȚ Șl FANFARĂ

(Urmare din pag. 1)

de rău semănând cu atacurile 
Barcelonei de pe vremea când 
Gică Popescu primea cupa din 
regalele mâini ale lui Juan 
Carlos - o, temporal... 
Orbecăisem prin viată alături, 
purtați de lesa unui Aghiuță în 
piele de câine, un fel de Tanda 
cu Manda - cum ne 
complimentase cu sinceritate un 
verișor văzându-ne într-o 
fotografie făcută de un ins cu 
figură de pirat -, oftând din 
când în când, însă revoltându- 
ne sau certându-ne într-un ritm 
din ce în ce mai accelerat. Așa 
că, într-una din zile, la finalul 
unui Conflict condimentat cu 
mahalagisme făcătoare de păr- 
măciucă pentru firile mai deli
cate, am reușit să scoatem pe 
palierul nostru de la etajul nouă 
pe majoritatea locatarilor 
cutremurați de curiozitate și 
salivând după materie pentru 
bârfa din zonă. Regret, și din 
nefericire pentru ei, în acele 
momente sub scăfârlia mea 
zburdau vesel fire de nisip din 
Deșertul Gobi, sau poate era 
vorba despre noua materie 
cenușie din perioada tranziției, 
care mă făcea să fluier un 
cuntry sârbo-croat stupefiindu-
i. Ajunși într-o asemenea fază, 
nevastă-mea sau eu - nu 
contează - am pronunțat 
cuvântul “divorț"; însă nu ca 
de obicei, ci cu patimă, hotărâre 
și, cred acum, ca o răzbunare 
deplină și definitivă. Totul a 
decurs mai ușor decât ne-am fi 
așteptat: copii nu aveam, 
lucrurile și tot ce credeam noi 
că ne unea în căsnicie, era o 
aiureală în toată legea. Am 
convenit că eram doi oameni 
raționali și chiar intelectuali, 
drept care am considerat absolut

nepotrivit să facem tărăboi 
pentru un obiect sau altul. 
Am împărțit totul în cea mai 
perfectă ordine și disciplină, 
personal trăind sentimentul 
unuia eliberat dintr-o detenție 
bast ilia nă. Evident, vecinii - 
care știuseră cu mult înaintea 
noastră că vom divorța - se 
transformaseră în adevărați 
“arguși" și stăteau, bieții, mai 
mult pe scări, prin fața sau 
prin spatele blocului ca să nu 
le scape spectacolul de gală: 
finalul unei căsnicii de 
aproape un sfert de secol. Re
gret, dar nu le putusem oferi 
mai nimic. Apartamentul l- 
am vândut unui angrosist care 
nu ne-a întrebat cât costă, ci 
când ne mutăm. Deci și din 
acest punct de vedere lucrurile 
merseseră strună. Am crezut de 
vreo câteva ori văzând cu câtă 
viteză se derula totul, și cât de 
armonios, că însuși 
Dumnezeu prin cumse- 
cădenia și înțelepciunea sa 
participa nemijlocit la un 
eveniment cu care, în 
principiu, nu era de acord, dar 
prefera și El, probabil, rău! 
scurt al unei despărțiri decât 
păcatul lung al unor 
interminabile neînțelegeri. 
După vreo lună de la divorț, 
nici nu am mai întâlnit-o pe 
fosta nevastă, un necunoscut 
binevoitor spunându-mi că o 
văzuse cu un tip foarte bine 
(întotdeauna celălalt e un tip 
foarte bine...), într-o mașină 
decapotabilă din care te 
asurzeau ritmurile
bănățeano-sârbești atât de 
viguroase, acaparatoare și de 
pline de patos folcloric 
contemporan. Avea, în sfârșit, 
ce-și dorise...(Va urma).

Instabilitatea socială.. f------------------------
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1) 

investitorilor s-a îndreptat spre 
zona Bradului motivând că în 
Valea Jiului este instabilitate 
socială."

Pe de altă parte, Iulian 
Mitrache, directorul ANDIPRZM 
(Agenția Națională de 
Implementare și Dezvoltare a 
Zonelor Miniere), ne-a spus că 
din cele peste 130 de societăți 
comerciale din țară și din 
străinătate, care au dorit să 
investească în Valea Jiului, în 
ideea de a beneficia de 
facilitățile legii, zonelor 
defavorizate, doar 40 s-au 
stabilit la nivel de zonă 
încercând să promoveze o 
afacere proprie. Restul, din 
cauza "incapacității autorităților 
locale de a oferi soluții de 
schimbare a imaginii zonei; a 
lipsei unui pachet legislativ 
coerent și complet (legea 
zonelor defavorizate nici până 
în prezent nu rezolvă problema 
scutirii de TVA pentru mașini 
utilaje și echipamente cumpărate 
de la furnizorii din țară, 
Ministerul Finanțelor
neelaborând încă normele 
specifice în acest sens); a 
insuficienței fondurilor de 
finanțare pentru IMM-uri datorită 
prudenței exagerate a 
sistemului financiar - bancar 
precum și a fondurilor PHARE și 
de la Banca Mondială; a 
îngreunării accesării spațiilor, 
clădirilor și terenurilor 
aparținând CNH - Petroșani, FPS 

și MAH din cauza cadrului 
legislativ incoerent, incomplet 
și a birocrației; lipsa unui 
centru de informare și 
consultanță în afaceri la 
nivelul zonei Văii Jiului și nu în 
ultimul rând lipsa unui 
instrument legal (o autoritate la 
nivelul Văii Jiului) care să 
impună factorilor locali, 
implicați în rezolvarea 
problemelor socio-economice, 
asumarea responsabilității, 
aceasta datorită faptului că 
factorii implicați (primării, 
agenții, FPS, CNH, CCI) 
acționează dezorganizat, au 
părăsit Valea Jiului așa cum 
au venit.”

Deci pentru a ne aștepta 
ca investitorii să vină în Valea 
Jiului deși legea zonelor 
defavorizate permite 
investitorilor ce doresc să 
facă o afacere proprie în Vale 
să desfășoare orice fel de 
activitate în timp ce în alte 
zone sunt impuse domeniile, în 
primul rând trebuie să 
schimbăm imaginea zonei și, 
așa cum spunea minerul loan 
Clamba de la mina Paroșeni: 
“Trebuie reflectată și fața 
bună a minerilor pentru ca 
populația țării să nu ne mai 
considere bau-bau! Atunci 
poate că va veni cineva cu 
capital care va dori să 
privatizeze și minele, că noi 
de muncă nu ne temem."

Sperăm că vom mai primi ceva 
cu rectificarea bugetului. Pe 
lângă acest lucru mai există o 
altă problemă. Și anume că 
spitalele din orașele mai mici nu 
primesc de la ministerul de re
sort aparatele necesare. Când 
e să se doteze un spital cu un 
utilaj modern, bineînțeles că el 
ia drumul unei unități mari. Și noi 
rămânem să ne descurcăm cum 
putem. Ceea ce și facem. Astfel, 
anul trecut am achiziționat un 
gastrofibroscop cu bani de la 
Chimica SA și Vidra SA. Acum 
suntem în tratative să cumpărăm 
un analizor pentru laboratorul de 
analize. Ce greutăți mai avem? 
De 2 ori am programat concursul 
pentru ocuparea postului de 
oftalmolog, dar tot de atâtea ori 
nu s-a prezentat nimeni. Nu mai 
e ca pe vremuri când medicului 
care se prezenta la post i se 
asigura și casă. Acum fiecare 
trebuie să se descurce pe cont 
propriu. Așa că dacă nu sunt 
din zonă medicii nu se înghesuie 
la concurs.

Poate de data aceasta, 
pentru că peste puțin timp 
organizăm încă o dată 
concursul, o să avem și un 
oftalmolog în spitalul de la 
Orăștie. O altă specializare 
descoperită este neurologia, dar 
și aici sperăm să rezolvăm 
problema cât de curând", a 
adăugat dr. loan Ivașcu.

Așadar, am văzut cum 
spitalul din Orăștie are mai multe 
mame care au grijă de el. Normal 
ar fi ca statul să poată face față 
unei societăți mai bolnave ca 
oricând. Dar, dacă așa ceva nu 
e posibil, iată se găsesc oameni 
care să înțeleagă că bolnavul are 
nevoie de mâncare,

Sănătatea își duce 
bolile cum poate

medicamente, căldură și nu în 
ultimul rând de dragoste umană.

La spitalul din Deva nu 
sunt bani, nu e aparatură, 
dar există înțelegere

Despre problematica cu 
care se confruntă Spitalul 
Județean Deva, am discutat cu 
dr. Florin Muțiu, directorul acestei 
unități, care a încercat să ne 
prezinte obiectiv situația 
asistenței medicale în această 
instituție. “Spitalul este finanțat 
de Casa de Asigurări, excepție 
în acest sens făcând doar 
câteva programe de sănătate, 
la a cărei finanțare contribuie și 
Direcția de Sănătate Publică. 
Bineînțeles însă că banii primiți 
nu sunt suficienți, deși din iulie 
s-a constatat o îmbunătățire a 

Dr. Valeri u Mărcii - șef secție ORL Deva, împreună cu 
medicul primar dr. Antoaneta Mărcuș, în vizită la bolnavi. 

Foto: Traian MÂNU

modului de alocare a fondurilor. 
Neavând bani suficienți și având 
de făcut față unor costuri mari 
impuse de numărul mare de 
pacienți, în multe situații mizăm 
pe înțelegerea furnizorilor. în 
afara lipsei banilor, o problemă 
foarte importantă cu care se 
confruntă spitalul este cea a 
aparaturii medicale. Majoritatea 
acesteia este uzată moral și fizic, 
spitalul având neapărat nevoie 
de un ecograf, un encefalograf 
și un electrocardiograf 
performante. Conducerea 
spitalului a prezentat Ministerului 
Sănătății o listă în care solicită 
dotarea spitalului devean cu 12 
aparate, dar ministerul a onorat 
doar două dintre cele 12 solicitări, 
anume un^parat de radiologie 
Siemens și un gastrofibroscop. 
O altă preocupare importantă a 

conducerii este aprovizionarea 
farmaciei spitalului, urmărindu- 
se asigurarea întregii game a 
medicamentelor necesare. 
Fondurile pentru medicamente 
ca și cele pentru alimente vin 
cu întârziere astfel că și pentru 
rezolvarea acestor situații se 
mizează tot pe înțelegerea 
furnizorilor.”

Atitudinea șl price
perea medicilor suplinesc 
lipsurile materiale

Am dorit să vedem cum se 
reflectă aceste neajunsuri cu 
care se confruntă spitalele 
asupra actului medical și a 
pacienților, astfel că am solicitat 
opinii în acest sens câtorva 
bolnavi internați în Spitalul 
Județean Deva.

Adrian Macovei și Dimitrie 
Galea, internați în secția ORL, 
ne-au spus: “în actualele 
condiții economice credem că 
mai bine nu se poate. Suntem 
mulțumiți de condițiile de 
cazare și masă și apreciem 
foarte mult atitudinea 
personalului medical, interesul 
și bunăvoința cu care suntem 
tratați." La rându-i, Iosif Ivan, 
pacient în secția interne, 
aprecia că atitudinea și 
priceperea medicilor suplinesc 
lipsurile materiale. "Deși am 
constatat și unele neajunsuri 
determinate de o finanțare mai 
slabă, personal sunt extrem de 
mulțumit de modul cum sunt 
tratat și de omenia pe care o 
dovedesc medicii”.
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Viața politică

Considerații și întrebări în numele 
Filialei Hunedoara a PNR

l\lote. Informații. Opinii 
de la fam

Cu referire la Legea Cultelor, 
Partidul Național Român 
consideră că Biserica Ortodoxă 
Română a fost, este și va rămâne 
de-a pururi singura Biserică 
Națională a tuturor românilor, 
fiindcă timp de două milenii a fost 
singura instituție care a asigurat 
și ocrotit continuitatea poporului 
român pe aceste meleaguri.

Punerea în discuție a 
caracterului național al Bisericii 
Ortodoxe Române constituie, în

Social-democrația și
protecția socială

Partidul Democrației Sociale 
din România ca partid de esență 
social-democrată acordă o 
atenție specială programului 
social. Noi urmărim o serie de 
obiective vizând protecția 
demnității umane,
universalizarea măsurilor de 
protecție socială, promovarea 
principiilor solidarității și 
justiției sociale, eliminând orice 
discriminare între oameni în 
cadrul societății noastre. 
Obiectivele specifice vizează, 
după caz, populația în general 
sau anumite grupuri cu 
probleme specifice.

Protecția șomerilor și a 
familiilor lor trebuie să asigure 
acestora un venit care să 
permită un trai decent dar și 
orientarea către noi meserii 

opinia Partidului Național Român, 
un atentat la adresa statului 
național român consfințit de 
Constituție.

De asemenea, PNR 
consideră că menținerea 
embargoului cu Iugoslavia este 
încă un exemplu al politicii greșite 
a actualei puteri, care nu ține 
seama de interesul național. 
Partidul Național Român întreabă: 
cum își poate permite România 
să mențină embargoul cu orice

pentru ca șomerii să se poată 
reîncadra în muncă. Creșterea 
gradului de ocupare a forței de 
muncă trebuie să se realizeze 
printr-un echilibru între 
disponibilizări, rezultate din 
restructurări, și crearea de noi 
locuri de muncă, mai ales în 
cadrul întreprinderilor mici și 
mijlocii. Acestea trebuie stimu
late să angajeze șomeri, 
absolvenți din învățământul su
perior și mediu.

Copiii și tinerii trebuie să se 
bucure de atenția acestor 
programe sociale atât economic 
cât și prin crearea unor condiții 
optime de studiu.

Cea mai acută situație o au 
pensionarii. Discrepanțele, chiar 
și între pensii, sunt de-a dreptul 
dramatice. Medicamentele sunt 

preț? Politica internă și externă 
a guvernului nu trebuie să țină 
seama de interesul României? 
Dacă declinul economic va 
continua, dacă economia 
României se prăbușește, cum 
vom putea spera ca în viitor 
să intrăm în Comunitatea 
Europeană? Oare nu anulăm 
aceste șanse prin propria 
prostie?

Președinte, 
Nicolae JURCA

scumpe sau nu se găsesc 
deloc. Noi avem în vedere 
adoptarea unui sistem de 
facilități pentru pensionari pe 
bază de compensări de prețuri 
și tarife.

Veniturile în muncă trebbie 
protejate prin flexibilizarea 
mecanismelor de formare a 
prețurilor, diminuarea inflației, 
susținerea consumurilor 
zilnice necesare unei familii, 
în acest context negocierea 
salariată are un rol important.

Acestea sunt doar câteva 
din multiplele aspecte ale 
propunerilor sociale vizate de 
social-democrație.

Președinte, 
Dr. Mihail Nicolae

RUDEANU

Consilierii și-au 
redus 

indemnizațiile
Datorită bugetului de 

austeritate pe care comuna 
Zam îl are în acest an, 
consilierii au hotărât 
reducerea cuantumului 
indemnizațiilor lunare. 
Astfel că, în acest moment, 
consilierii și-au votat o 
indemnizație de 200.000 de 
lei brut pe lună, față de cei 
500.000 de lei cât aveau 
înainte. Așa după cum afirma 
primarul comunei, dl. Ionel 
Brezovan, inițiativa
consilierilor nu a fost impusă 
în nici un fel de către nimeni, 
ei considerând că bugetul lo
cal este și așa prea mic pentru 
a suporta și cheltuielile 
foarte mari cu indemnizațiile 
de ședință.

Fără 
întreprinzători

Datorită reducerii
drastice a activităților 
economice de pe raza 
comunei Zam, primăria a 
constatat că baza de 
impozitare s-a diminuat și ea 
considerabil. Ca urmare a 
acestui fapt s-au redus 
încasările la bugetul local și 

a crescut foarte mult 
șomajul pe raza comunei. In 
cursul anului 1999 și-au 
încetat activitatea cariera de 
piatră și depozitul de lemne, 
iar societățile care executau 
construcția podului peste 
Mureș și repararea drumului 
național și-au redus și ele 
activitatea în zonă.

O nouă biserică 
ortodoxă

In cursul acestui an au fost 
demarate în satul Zam 
lucrările de construcție a noii 
biserici ortodoxe. Situată în 
centrul satului, în apropiere 
de vechea biserică, ea va fi cea 
care va da un plus de culoare 
locului. Investiția este 
finanțată din fonduri 
provenite atât de la bugetul 
local, cât mai ales din 
donațiile cetățenilor. De 
asemenea, majoritatea 
acestora au contribuit și 
muncind direct la înălțarea 
noului lăcaș de cult.

Ajutoare sociale 
doar la Paști
Criza financiară prin care 

trece comuna Zam.și-a spus 
cuvântul și în ceea ce privește 
ajutoarele sociale. La ora 

actuală sunt luate în 
evidență 28 de dosare ale 
unor persoane însă i 
numărul cererilor este 
mult mai mare. Din păcate 
nici chiar acestora nu li s- 
au putut da banii la zi, ul
tima plată efectuată fiind cu 
ocazia sărbătorii Paștelui i 
din acest an. Dar, așa după 
cum afirma primarul 
comunei, protecția socială 
nu se poate face doar 
dându-le banii unorl 
persoane, ci trebuie să fie 
o activitate mult mai 
complexă.

Veterinarii sunt 
mulțumiți

Preluarea veterinarilor 
de către Consiliul local 
Zam nu a însemnat pentru 
aceștia, așa cum s-a 
întâmplat în alte comune, 
reducerea drastică a 
salariilor, ba dimpotrivă. 
Salariile veterinarilor vor 
fi plătite 
beneficiind 
sporurile av 
La ora actua 
Zam își 
activitatea 
veterinar 
tehnicieni, e 
de 13 sate.

integral, ei 
inclusiv de 

ute anterior, 
ilă în comuna 

desfășoară 
un medic 
ți doi 

răspunzând

A. NISTOR

Pregătiri pentru Iarnă
Școlile și căminele culturale de pe raza 

comunei Sarmizegetusa s-au bucurat și anul 
acesta de sprijin din partea primăriei. Mai mult 
cu forțe proprii, cu cheltuielile reduse și cu 
unele sponsorizări, s-a reușit zugrăvirea și 
reamenajarea instituțiilor de învățământ.

Recent, pentru școala generală din 
Sarmizegetusa s-au procurat materiale 
necesare ridicării unui adăpost de lemne pe 
timp de iarnă.

Fără transport în comun
Deși situată la șoseaua națională, 

transportul în comun în Sarmizegetusa ,,este 
nul", cum spunea dl Virgil Zăiconi, viceprimarul 
comunei. Elevii și muncitorii care sunt nevoiți 
să facă zilnic naveta la oraș se grupează și 
merg cu propriile autoturisme. în rest, unicul 
autobuz care străbate localitatea la orele 
amiezii este cursa Timișoara-Tg. Jiu. (Cr. C.)

ERA CÂNDVA UN 
POPAS ATRĂGĂTOR...

Cândva, parcarea de pe DN 68, amplasată 
peste drum de Primăria Totești, era pentru turiști 
un refugiu util și odihnitor, atât datorită cadrului 
natural atrăgător din jur, cât și elementelor de 
mobilier existente. în atmosfera ozonată, la um
bra sălciilor plângătoare și salcâmilor cu flori 
parfumate s-au adăpostit mii de trecători, făcând 
un popas pentru a-și potoli setea sau foamea 
cu ceea ce aveau în portbagajele mașinilor, au 
depănat amintiri și au rămas cu impresii de 
neuitat.

Starea actuală â popasului ne-a obligat să 
folosim toate verbele la timpul trecut. Imaginea 
oferită în prezent de acel loc este cu totul alta: 
din cele 7-8 bănci a mai rămas una singură 
întreagă, mesele sunt și ele deteriorate, locul 
florilor din jardiniere l-a luat o vegetație crescută 
la întâmplare și pământul uscat, iar dalele pătrate 
din beton sunt tivite de jur-împrejur cu iarbă 
îngălbenită. Peste toată suprafața refugiului sunt 
aruncate felurite ambalaje de dulciuri și 
răcoritoare, resturi de țigări și chibrituri, pungi, 
sticle goale (chiar și o farfurie), cutii de con
serve - adunate aici cine știe de când. Cele 
două pubele pentru resturi se află acolo doar 
pentru decor. Păcat. Oare chiar a adormit cu 
totul spiritul gospodăresc? Nu ne pasă că 
asemenea imagini sugerează impresii negative, 
purtate cu sine de cef care le-au văzut în țară și 
peste hotarele ei? (E.S.)

Orăștie - Patino timpului și-a lăsat amprenta și pe vechile clădiri de ia început de secoL 
Foto: Traian MÂNU

Vești din Deva
• Vizita delegației chineze

Legătura municipiului Deva cu municipiul 
Yancheg din Republica Populară Chineză pare 
să se fi consolidat destul de bine. De ce 
spunem aceasta? Pentru că delegația chineză 
va efectua din nou o vizită în municipiul Deva în 
perioada 20-26 octombrie 1999. Motivul este 
acela de a sărbători un an de la înfrățirea 
dintre cele două orașe și stabilirea obiectivelor 
de colaborare. Primăria Deva a alocat pentru 
primirea oaspeților chinezi aproape 50 milioane 
de lei.

• S-a aprobat 
Regulamentul pentru 

transportul de călători
Consilierii deveni au aprobat Regulamentul de 

organizare și desfășurare a transportului în 
comun de călători pe teritoriul municipiului Deva, al 
localităților și satelor aparținătoare. Astfel, 
transportul în comun de călători în municipiul 
Deva se poate efectua numai pe bază de licență 
de transport, a licenței de execuție pentru vehicul 
și a autorizației de traseu, eliberate de către 
Consiliul local. Acesta va stabili și traseele pe 
care se desfășoară transportul comun de 
călători, modul de ofertare către operatorii de 

transport, programul de licitație, modalitatea de 
armonizare a fluxului de călători cu capacitatea 
de transport. Să mai amintim din regulamentul 
aprobat că operatorul de transport și 
personalul din subordine sunt obligați să: 
supravegheze urcarea și coborârea 
pasagerilor; să nu plece din stație sau să nu 
circule cu ușile deschise; să se asigure 
călătorii și bagajele pentru riscurile de accident 
și distrugere care cad în sarcina 
transportatorului ș.a. Să sperăm că o dată ce a 
fost trecut prin consiliul local regulamentul va fi 
și respectat.

• Parcările din Deva din 
nou concesionate

După eșecul înregistrat cu 
concesionarea parcărilor publice din 
municipiul Deva Consiliul local a hotărât să 
mai încerce o dată. Astfel SC Urban 
Construct SA Deva a primit să 
concesioneze, pe o perioadă de 10 ani, 
parcările publice, redevența anuală 
stabilindu-se la 10.000 lei/mp/an. Apoi Urban 
Construct mai trebuie să modernizeze și să 
monteze aparate de taxare în aceste locuri. 
Suprafața totală a parcărilor concesionate 
firmei amintite este de peste 6000 mp, iar 
numărul locurilor de aproape 500. Taxa de 
parcare este de 1500 lei/oră/autoturism.

Sorina POPA

De toate pentru toți
în satul centru de comună activitatea 

comercială este destul de dezvoltată, existând 
numeroase oferte în tot felul de magazine, 
buticuri ori ABC-uri care se concurează serios 
pentru a-și atrage clienții. Cel mai mare și, se 
pare, cel mai bine aprovizionat este Magazinul 
universal al SC Dragoș - Ardelean SRL. Patronul 
Dragoș Dobra a cumpărat spațiul de la fosta 
cooperativă de consum și a investit peste 60 
de milioane de lei pentru repararea, renovarea 
și modernizarea lui. “Acum magazinul oferă de 
toate pentru toți, de la alimente și dulciuri, până 
la articole industriale. Scopul nostru la 
deschiderea acestui magazin universal a fost 
acela de a oferi cumpărătorilor și ceea ce nu se 
găsea în alte magazine din comună (oale, 
șuruburi, pensule, cuie, dulii etc.), scutindu-i astfel 
pe oameni de o deplasare costisitoare la Deva” 
- spunea dl Dragoș Dobra. De remarcat că 
unitatea practică un adaos comercial foarte mic, 
acesta nedepășind 20 la sută la nici un produs.

Litigii, reclamații, pro
cese

“Mai mult decât în alți ani, în vara aceasta am 
fost asaltați de tot felul de reclamații și sesizări 
legate de pământ” - ne spunea ing. Maria lacob, 
de la Camera Agricolă Băița. Reclamațiile vizau 
în principal probleme de moștenire, de partaj, de 
tulburare în posesie. Au fost însă și sesizări 
de-a dreptul bizare, pornite doar din răutatea 
oamenilor. Spre exemplu, cineva și-a reclamat 
vecinul că își adapă animalele la o fântână care 
este de fapt a întregului sat, iar un altul nu voia 
să-l lase pe un om cu care se certase să treacă 
pe "drumul său" ca să ajungă la holda sa. Din 
păcate, din nouă cazuri de litigii și reclamații 
patru au ajuns în justiție.

Case de vacanță
Pitorescul zonei, dealurile, pădurea și micile 

creste muntoase i-au determinat pe mai mulți 
oameni cu forță financiară să-și ridice case de 
vacanță pe teritoriul comunei Băița. Astfel, în 
ultimii ani, aici s-au construit numeroase vile și 
vilișoare, care mai de care mai pompoase și mai 
sofisticate, toate contrastând puternic cu 
sărăcia caselor localnicilor. Printre cei care își 
construiesc case în zonă se află și cunoscutul 
antrenor de gimnastică Bela Karoly, cel care a 
lansat-o în gimnastică pe Nadia Comăneci.

Grupaj realizat de 
Ciprian MARINUȚ
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MEDICII DE FAMILIE VOR
AVEA VEMTURI DE

APROAPE 300 DE DOLARI 
PE LU1VÂ

personalului medico-sanitar din 
cabinet, precum și alte cheltuieli 
pe care medicul le face. 
Președintele CNAS este convins 
că, după ce medicul își va achita 
toate datoriile, inclusiv salariile, va 
rămâne cu contravaloarea a 
aproximativ 300 de dolari, de 
apoape cinci ori mai mult decât 
avea la 1 ianuarie 1999. Medicii 
care vor accepta să lucreze în zone 
izolate vor realiza venituri duble, ei 
primind în plus sporul de zonă 
defavorizată.

Ciocâlteu susține că aceste 
calcule au fost făcute ținând cont 
de sumele încasate la bugetul 
asigurărilor, dar el crede că 
valoarea punctului va crește peste 
2.819 lei, suma fiind indexată în 
funcție de inflație. Mai mult, după 
ce cabinetele medicale vor avea 
dotarea necesară, medicii vor 
putea încheia contracte pentru mai 
multe servicii decât au stabilit inițial 
și, în aceste condiții, veniturile 
generaliștilor vor crește.

Președintele CNAS 
recomandă medicilor de familie să 
încheie contracte de comodat 
(pentru preluarea spațiilor) și să nu 
mai dea ascultare informațiilor 
transmise de medicii 
"antireformiști, care nu fac altceva 
decât să saboteze schimbarea, 
fără să facă nimic pentru majorarea 
veniturilor colegilor pe care susțin 
că-i reprezintă”.

- Medicii de familie vor realiza 
venituri lunare de aproximativ 300 
de dolari, valoarea punctului 
acordat pentru o consultație fiind 
de 2.819 lei, a declarat Alexandru 
Ciocâlteu, președintele Casei 
Naționale a Asigurărilor de 
Sănătate (CNAS), după ce 
conducerea Camerei Federative a 
Medicilor (CFM) afirmase că 
valoarea punctului va oscila între 
1.300 și 1.700 de lei, motiv pentru 
care veniturile generaliștilor ar 
ajunge la cel mult trei milioane de 
lei, brut.

Conducerea CNAS, nemulțumită 
de informațiile "eronate", după cum 
susține Ciocâlteu, transmise de 
CFM cu diverse ocazii, a organizat 
o conferință de presă având ca 
scop explicarea modului de calcul 
al venitului lunar în cazul medicilor 
din asistența medicplă primară. 
Astfel, un medic care are înscrise 
pe lista sa 1 500 de persoane va 
primi pentru o consultație un punct 
a cărui valoare este de 2.819 de 
lei. în aceste condiții, venitul lunar 
ar fi de 3.700.004 lei, la care se 
adaugă banii primiți în funcție de 
serviciile oferite și în baza cărora 
au fost încheiate contracte cu 
casele de asigurări, ajungându-se 
la aproximativ 4.800.000 de lei pe 
lună.

Fiecare cabinet medical va 
avea alocate lunar 12.000.000 de 
lei, din care vor fi achitate 
cheltuileile de întreținere, salariile

. ^9 uvernul și reprezentanții. f
wB industriașilor germani ■ 1 

| urmează să propună suma de cinci | 
■ miliarde de mărci, aproximativ 2,66 i J miliarde de dolari, ca despăgubire ! I pentru foștii deportați în lagărele I 
| naziste de muncă forțată, a anunțat | I publicația “Handelsblatt”, citată de 

AFP.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Despăgubiri 
pentru 
foștii 

deportați în 
lagărele 
naziste

Patriarhia Română organizează 
în Tara Sfântă

>

Patriarhia Română va organiza, începând din noiembrie a.c. și până 
la sfârșitul anului 2000, mai multe serii de pelerinaje în Țara Sfântă, pe 
urmele viețuirii pământești a Mântuitorului Isus Hristos, informează Biroul 
de Presă al Patriarhiei Române.

Acest sfânt pelerinaj se va desfășura în serii de câte șapte zile, 
primul grup de pelerini români urmând să plece în data de 4 noiembrie 
a.c. Pelerinajul cuprinde, printre altele, vizite la Tel Aviv, Netanya, 
Cezareea, laffo, Haifa, Muntele Carmel, Muntele Tabor, Cana Galileii, 
Nazaret, Capernaum, Muntele Fericirilor, Magdala, Tiberias, râul Iordan, 
lerihon, Marea Moartă, Wadi Kelt, Betania, Bethleem, Via Dolorosa, 
Sfântul Mormânt, Mormântul lui David, Foișorul Cina cea de Taină, 
Biserica Adormirii Maicii Domnului. în timpul pelerinajului, într-una din 
zile va fi parcurs traseul din Duminica Floriilor, iar în ultima zi va fi vizitat 
mormântul Rachelei și va fi făcut un tur al Ierusalimului modern.

Acest pelerinaj se bazează pe efortul preoților din parohiile ortodoxe 
române care vor aviza cererile de înscriere ale enoriașilor, fiecare preot 
paroh urmând să transmită toate datele la nou înființatul Departament 
de Pelerinaje al Patriarhiei Române din București. După centralizarea 
solicitărilor primite de la parohii, Departamentul de Pelerinaje va organiza 
în maximum 55 de zile desfășurarea programului de pelerinaj, iar cu 28 
de zile înaintea datei plecării Departamentul va confirma lista pelerinilor 
și va informa asupra detaliilor privind efectuarea pelerinajului.
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i 
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i 
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I Cotidianul de afaceri, care I 
| citează surse germane din cadrul |
■ echipei de negociatori, a precizat ■
■ că această sumă va fi propusă, ‘ I la începutul lunii octombrie, la I 
| Washington, în cursul reuniunii |

Iprivind despăgubirea foștilor, 
deportați. Oferta germană se 1 
| situează sub nivelul solicitat de | 

«victimele nazismului, a căror■ 
! avocați au propus o sumă de ! 

I peste 20 de miliarde de dolari, a I 
| precizat "Handelsblatt”. ,
< Avocatul german al victimelor, ■ J Michael Witti, a declarat că speră ' 
Isă obțină o victorie în cursul 

| negocierilor, apreciind ca posibilă Ifinalizarea, până la sfârșitul 
anului, a unui acord între părțile 

| interesate. El a adăugat că “toate 
■ obstacolele au fost surmontate, 
!cu excepția cuantumului. 

Idespăgubirilor". Avocatul al 
| afirmat că, până la sfârșitul | 
■ anului, trebuie să fie “stabilită ■ 
* suma finală", pentru ca plățile să ■ 
lînceapă la mijlocul anului | 

| următor. țI Coordonatorul german al.
dosarului, Otto Lambsdorff, a 1 

|amintit, la începutul lunii | 

| septembrie, că obiectivul viitoarei | 
.serii de reuniuni constă în. 
■prezentarea “unor cifre" I concrete”, subliniind că nu se | 
| așteaptă la încheierea unui | 
.acord în cadrul întâlnirilor din ■ 
■ capitala americană. La negocieri 1 
I participă Otto Lambsdorff.l 
| adjunctul secretarului american | 
■ al Trezoreriei Tresor Stuart. 
"Eizenstat și reprezentanți ai ■ I industriașilor germani, guvernului I 
|israelian și organizațiilor | 
■ evreiești. ;
! Estimările privind numărul1 

I foștilor deportați în lagărele de I 
| muncă forțată, aflați în viață, | 
■ oscilează între 600.000 și 2,3 ■ 
1 milioane de persoane.

I 
I
■
I 
I

Doi viruși periculoși c^re se 
transmit 4e «mb*i4le la oui

Doi noi viruși apăruți, unul în Australia, celălalt în 
Malaysia, care au făcut deja zeci de victime umane 
și au dus la eliminarea a peste un milion de porci, ar 
putea afecta în orice moment țările occidentale, 
relatează AFP.

"Acești viruși, denumiți Hendra și Nipah, sunt mai 
periculoși decât Ebola, pentru că, deși în cazul lor 
rata mortalității nu este atât de mare, se pottrânsmite 
cu ușurință de la animale la oameni", a declarat 
Dr.Clarence Peters, directorul secției pentru agenți 
patogeni speciali din cadrul Centrului American pentru 
Controlul Maladiilor (CDC), cu sediul la Atlanta.

Virusul Ebola este mortal în 90 la sută dintre 
cazuri, virușii Hendra și Nipah, în aproximativ 40 la 
sută dintre cazuri. Dar, în timp ce primul afectează 
numai oamenii, ceilalți doi trec barierele dintre specii 
și au un grad de răspândire mult mai ridicat.

"Cele două epidemii au dispărut, prima spontan, 
iar cea de-a doua datorită măsurilor luate de 
malaezieni, dar revirimentul este posibil în orice 
moment"; a subliniat Dr. Peters, cu ocazia celei de- 
a 39-a conferințe privind agenții microbieni și 
chimioterapia (ICAAC), ce se desfășoară, la San 
Francisco, în statul California.

Primul virus a apărut în 1994, la Hendra, o 
suburbie a localității australiene Brisbane, afectând, 
inițial, douăzeci de cai, care a trebuit să fie împușcați, 
apoi s-au îmbolnăvit doi îngrijitori de cai, dintre care 
unul a murit. în același moment, la peste 800 de 
kilometri depărtare, la Mackay, alți doi cai au murit 
din motive necunoscute, dar virusul nu părea pe 
atunci periculos pentru oameni. Autopsiile inițiale 
au demonstrat că cei doi cai au murit din cauza 
unei otrăviri și, respectiv, a unei mușcături de șarpe. 
Ulterior, o persoană care a participat la autopsiile 
celor doi cai a început să sufere de dureri de cap, 
imobilitate a cefei și, apoi, de tulburări mentale. în 
organismul său medicii au descoperit anticorpi ai 
noului virus și, după moartea sa, virusul însuși a fost 
localizat în creierul bolnavului.

Ce fac unii
americani când 

sunt la volan

Experții au constat că, dacă virusul aparține 
familiei paramyxovirus, nu pare, totuși, unul 
cunoscut. Noi analize ale țesuturilor prelevate de 
la caii morți la Hendra au demonstrat că era vorba 
despre același agent patogen. Virusul este 
transmis de către o specie de liliac la cal, iar de la 
acesta trece la om.

Cel de-al doilea virus a apărut, trei ani mai târziu, 
în orașul malaezian Nipah, afectând doar adulții de sex 
masculin și de origine chineză. Această extremă 
selectivitate a atras atenția epidemiologilor care au 
constatat că, dintre țările cu populație majoritar 
musulmană, doar chinezii sunt cei care cresc porci. 
La început, medicii au crezut că este vorba despre 
virusul encefalitei japoneze, transmis de țânțari. Dar 
autopsiile au demonstrat că este vorba despre un agent 
patogen necunoscut, iar specialiștii din cadrul CDC au 
constatat că este vorba despre un virus asemănător 
celui din Hendra, transmis, în acest caz, de la om la 
porcii contaminați de lilieci.

“Era în proporție de 20 la sută diferit de virusul 
Hendra, dar virulența sa era mult mai mare, pentru că, 
în timp ce Hendra ucide după un interval de un an, 
bolnavii infectați cu Nipah mor după două săptămâni", 
a precizat Dr. Peters.

"în Malaysia, virusul a ucis aproape jumătate dintre 
cei 284 de oameni pe care i-a infectat, un milion de 
porci a trebuit să fie omorăți de armată și, în ciuda 
precauțiilor - folosirea de măști și mănuși - mai mulți 
soldați, contaminați, au fost secerați de virus”, a subliniat 
Dr. Peters.

"Nu se pune problema să aflăm dacă virusul va 
afecta din nou oamenii, ci când o va face”, a afirmat 
cercetătorul din cadrul CDC, reamintind că acesta trece 
cu ușurință de la o specie la alta, transmițându-se de 
la porc nu numai la om, ci și de la pisici și câini. în 
Malaysia, mii de porci, abandonați de crescători după 
ce s-au îmbolnăvit, s-au sălbăticit și constituie surse 
potențiale pentru noi contaminări.

Cașcavalul
mărește rezistența 

firului de păr
Americanii aflați la volan nu se mulțumesc 

să conducă: ei se bărbieresc, se fardează, se 
piaptănă, citesc, își schimbă hainele, vorbesc la 
telefon sau meditează, se arată într-un sondaj 
realizat la nivel național. Potrivit acestui sondaj, 
5,5 la sută dintre bărbați se bărbieresc atunci 
când conduc, iar 19 la sută dintre femei se 
fardează. Opt la sută dintre șoferii de ambe sexe 
își aranjează părul cu minuțiozitate atunci când 
se află la volan, în drum spre serviciu sau spre 
casă. Tot la nivel general, 10 la sută dintre șoferi 
au recunoscut că au citit la volan un ziar sau o 
carte, iar 5,6 la sută și-au schimbat hainele, 21,7 
la sută bat darabana pe tabloul de bord. Mult 
mai mulți (30,6 la sută) americani vorbesc 
deseori la telefonul mobil atunci când se află la 
volan. Și mai mulți, peste o treime, meditează, în 
timp ce mai mult de jumătate (56 la sută) își 
analizează ideile și caută noi soluții. 16 la sută 
dintre șoferi ascultă o carte înregistrată pe 
casetă. Sondajul mai arată că șoferii cei mai 
săraci sunt cei mai înclinați să citească ziarul la 
volan, în timp ce bogății bat darabana cu 
degetele pe volan sau pe bord.

• Dacă ești obosită, fără chef de viață, 
te enervezi repede și din orice, mănâncă 
pâine cu unt. Peste câteva minute te vei 
simți dintr-o dată mult mai bine. Consumul 
acestei grăsimi "nobile”, untul, ridică ușor 
colesterolul și starea de irascibiiitate 
dispare rapid

a Bogate in aicaioid, bananele fac să 
scadă starea de plictis și depresie. Mănâncă 
banane atunci când treci prin astfel de stări, 
dar nu uita nici o clipă că eie îngrașă 
• Mănâncă multe roșii, aceste fructe aie 
verii și aie soarelui și veți deveni curajoasă, 
în primul rând ia nivel de inițiativă în relațiile 
intime. Aceste “mere aie frumuseții și aie 
iubirii” dau un curaj nebun. 9 Mănâncă mult 
cașcaval. Mănâncă în fiecare zi acest 
aliment care face tenul frumos, neted, 
elastic. Tot ei mărește rezistența firului de 
păr și aduce veselie, pentru că proteinele 
pe care ie conține au efect pozitiv asupra 
sistemului nervos.

RUR”„SMMVL
- ÎMCCWT DE CARIERA

de la varieteu) - 1947, regia 
George Marshall, alături de 
Bing Crosby și Paulette 
Goddard. Reacția din 
western-ul “Union Station”

PULBERE OE STELE
* * . * *

Prezentabil, cu un joc de 
o reală inteligență, William 
Holden născut la 17 aprilie 
1918 în mica localitate 
O’Fallon - statul Illinois, s-a 
impus de la 
început, fiind 
prezent pe ecran 
peste 40 de ani, cu 
roluri - uneori, 
deosebite.

Remarcat într-o piesă de 
teatru pe când era student, 
este „adus” literalmente la 
Hollywood și debutează în 
“The Golden Boy” -1939, în 
regia lui Rouben Mamoulian. 
Fiindu-i apreciată prestația, 
„pleacă” în West, cu “Texas” 
- 1941, regia George 
Marshall, partener Glenn 
Ford.

După Pearl Harbor este 
mobilizat, revenind pe 
ecran cu “Variety Girl” (Fata

(Stația Uniunii) - 1950, în 
regia lui Rudolph Mată, 
alături de Richard Widmark, 
îi întărește poziția, astfel 
încât solicitările continuă.

Pentru jocul deosebit din 
filmul de război “Stalag-17” 
(Lagărul de prizonieri) - 
1953, regia Billy Wilder, este 
distins cu statueta de aur 
“Oscar”. Dacă drama 
psihologică “Toward the 
Unknown” (Către

necunoscut) - 1954, regia 
Mervyn Le Roy, este un bun 
prilej de a-și etala talentul 
interpretativ, “The Bridge on 
the River Kwai” (Podul de 

pe râul Kwai) - 
1957, în regia lui 
David Lean, îl 
„saltă” în vârful 
popularității.

Tipic erou de 
western, îl întâlnim - printre 
altele, în “The Horse 
Soldiers” (Cavaleriștii) - 
1959, regia John Ford sau 
“Revengers” (Răzbunătorii) 
-1972, regia Daniel Mann.

Ultimul film: “SOB” - 
1981, regia Blake Edwards.

S-a stins din viață la 21 
noiembrie 1981, la Santa 
Monica - statul California.

Adrian CRUPENSCHi
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mai rea formă de 
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Reflecția

“Un vechi proverb spune că pe oa
meni îi recunoști după cei cu care vin îm
preună. Un om cumpătat nu se împrie
tenește cu un bețiv, un om virtuos evită 
pe cel vicios, iar cel de treabă nu se apro
pie de cel risipitor."

(1812 - 1904)
- scriitor moralist englez

> “Spiritul de rând se ocupă cu batjocura, 
cu bârfa și meschinăria, gata să-și râdă ori
când și de orice."

> “Acolo unde nu mai sunt apreciate și 
practicate virtuțile adevărului, cinstei și dreptății, 
nimeni nu mai merită să trăiască.”

> "Pentru fericirea personală este ne
cesar să-ți controlezi fiecare cuvânt și fiecare 
faptă, căci există cuvinte care lovesc mai 
puternic decât bătaia și mulți sunt aceia care 
înjunghie cu limba mai rău decât cu pumnalul”.

> “Falsitatea în cuvinte nu e mai puțin rea 
decât falsitatea în acțiunile vieții."

> “Lenea este blestemul omenirii, nu 
munca. Lenea distruge inima individului ca și pe 
aceea a națiunilor, întocmai după cum rugina 
mănâncă fierul... Dintre toate înclinațiile firii 
noastre, nu cred că există una de care ar

.z
trebui să ne ferim mai mult ca de lene.

95.000 kilometri cubi, aceasta 
este cantitatea de apă dulce din 
râurile, fluviile și lacurile Terrei. Este 
o cantitate infimă în comparație cu 
apa mărilor și oceanelor.

2,4 metri are în diametru 
oglinda telescopului spațial Hubble. 
El permite o rezoluție incomparabil 
mai bună decât orice instrument 
astronomic plasat pe Terra.

Cu cei 3.531 kilometri, Volga 
este cel mai lung fluviu din Europa. 
Pe locul următor se situează 
Dunărea, cu 2.860 kilometri.

La altitudinea de 5.602 metri s- 
a construit podul - șosea Bailey, în 
august 1982, lângă Khardungla 
(India).

140 metri au în înălțime cele patru 
uși ale clădirii centrale de asamblare 
a vehiculelor spațiale de lângă Cape 
Canaveral (Florida - SUA).

11.674 trepte și o balustradă are 
scara de serviciu a funicularului 
Niesebahan (Elveția), în apropiere de 
Spiez. Ea urcă până la 2.365 m.

Cel mai mare afluent al 
Amazonului este Madeira care 
măsoară 3.379 kilometri. Madeira 
este și cel mai lung afluent de pe 
glob.

Grupaj de /. LEAHU

UriJprJ’
© - Cât timp îi * 

trebuie unui polițist să scrie 
“La mulți ani" pe un tort?

- Două ore. Una ca să 
scrie “La mulți ani!" și o oră 
pentru a spăla mașina de 
scris...

© Un iluzionist se 
adresează unei agenții 
specializate în plasarea de 
forță de muncă:

- Sunt iluzionist! Aveți 
ceva de lucru?

- Credem că trebuia să 
vă adresați Guvernului 
României...

© Un tânăr încearcă ' 
s-o convingă pe prietena 
lui că peștii sunt foarte bu
curoși când sunt prinși:

- Dacă n-ar fi, argu
menta el, de ce dau așa 
din coadă când îi scot 
afară din apă?

© - Gigele, ce vrei să te 
faci când vei fi mare?

- Polițist. Așa voi putea 
să mă joc în mijlocul străzii 
fără să mă bată mama la 
cap...

© - Domnișoară, îmi 
pare că ne-am mai văzut 
undeva...

- Te înșeli, domnule, eu 
n-am fost niciodată acolo!

© - Ce ți-a spus ne
vasta când-te-ai întors târziu 
de la chef?

- Nimic... Oricum trebuia 
să-mi scot doi dinți din față...

© - Costică, știi care-i 
cel mai scurt banc cu 
polițiști?

- Nu.
- “Un polițist mergea și se 

gândea..."
© Radio Erevan
- E adevărat că în graj

durile din Siberia vacile 
stau ca și cărțile în 
bibliotecă?

- Da. Dar dacă scoți una, 
cad toate!

® în manualul procedurilor de 

urgență al pompierilor americani, 
pus la dispoziția oricărui recrut în 
toate cazărmile și comisariatele din 
Statele Unite, pot fi citite 
următoarele indicații:

1. Apropierea de un OZN poate fi 
dăunătoare ființelor omenești.

2. Nu rămâneți sub un OZN pla
nând la mică altitudine.

3. Nu încercați să atingeți un OZN 
staționat pe pământ.

4. în toate aceste cazuri, cel mai 

indicat lucru este să vă îndepărtați în 
grabă.

E Americanul Charles Goodyear, 
cel care a inventat tehnologia de 
vulcanizare a cauciucului, și-a vândut 
invenția pe o sumă derizorie și a 
murit în mizerie.

E în anul 1952, când a decedat 

primul președinte al statului Israel, 
lui Albert Einstein i s-a propus să-i 
fie succesor. Ms.rele om de știință a 
refuzat propunerea.

E Sylvester Stalone, cunoscutul 
actor american de cinema, a declarat 
că cea mai mare dorință a vieții sale 
este să-l poată vindeca pe fiul său, 
Seth, care este handicapat. Acest fiu îl 
are de la prima lui soție, Sasha Czach.

© Miriapodița îi spune 
soțului ei miriapodul:

- Strânge-mă-n brațe, 
strânge-mă-n brațe, 
strânge-mă-n brațe...

© - Cum progresează
soția ta cu lecțiile de con
ducere?

- Bine de tot. Șoseaua 
începe acum să vireze 
atunci când virează și ea...

© La psihiatru:
- Soția mea a căpătat 

deodată un complex de in
ferioritate, domnule doctor. 
Ați putea să-mi spuneți 
cum să fac s-o mențin în 
starea aceasta?

© Mergeau cu mașina 
pe un drumeag liniștit de 
țară, când el îi zise ei:

- Ești din clipă în clipă 
mai frumoasă. Știi...

- Da, răspunse adora
bila blondă. Peste câteva 
clipe ai să-mi spui că ți s-a 
terminat benzina...

Culese și prelucrate de 
Uie LEAHU

CUVÂNTUL în 
proverbe 
românești

"Cuvântul adevărat să-ți fie cel 
mai mare jurământ."

“Cuvântul bun unge și cel rău 
împunge.”

"Cuvinte urâte să nu scoți din 
gură, căci scârbă aduci celui- ce te 
aude.”

"Cuvântul întâi să-l cioplești, 
apoi să-l arăți.”

“Cuvântul aspru scârbă aduce, 
iar cel dulce dragoste ți-aduce.”

“Cuvântul cum iese din gură 
nicicum se mai întoarce, de aceea 
să bagi de seamă când, cu cine și 
ce grăiești, ca nicicum să greșești.”

“Mai bine un cuvânt bun, decât 
mii și sute proaste și nebune.”

"Cuvântul omului - icoana gân
dului, faptele lui - icoana sufle
tului.”

“Cuvântul cel înțelept - cea mai 
mare armă.”

"Cuvântul dasGăl la toate se 
arată."

"Cuvântul la cel viclean, ca un
dița la pescar."

"Cuvântul, cât de mic, ispravă 
mare ne arată, ca aluatul cât de 
mic, cea mai mare frământătură o 
dospește."

LA3/R/NT
• îmbogățitul peste noapte - de cele 

mai multe ori o statuie de gips, dată cu 
zeamă de bronz - ,mai mult ca sigur că 
nu-și bate mintea cu: "Dacă nu-ți mobilezi 
mintea și sufletul cu ceva, bogăția nu 
înseamnă nimic”. »Este știut că gafele 
reprezintă un prilej de amuzament pentru 
cei ce nu sunt implicați direct, dar uneori 
se pot transforma în drame pentru prota
goniști. John McLarington a trimis din 
Denver - unde se afla cu afaceri - o carte 
poștală pe adresa de acasă, la Loydville. 
Numai că în loc de numele soției, l-a scris 
pe cel al amantei lui, Karine, căreia îi măr
turisea cât de mult o iubește... Când s-a 
întors acasă, Mary, soția, l-a bătut atât de 
crunt, încât John a înțeles abia după ce a 
ieșit din spital motivul agresiunii dezlăn
țuite. Ulterior, Mary - de 86 de kilograme 
și 1,85 metri înălțime - a scărmănat-o te
meinic și pe Karine, nemenajându-i 
chica... »Spune Poetul: "S-a ieftinit țărâna. 
Cu un milion de lei cumperi un hectar de 
pământ, ceea ce înseamnă 100 de lei pe 
metrul pătrat de Terra. A dracului de ief- 
tină-i planeta pe partea țăranului român. 
Nici măcar un suc nu-ți iei, cu suprafața 
vandabilă a unui mormânt..." «Un Nor pe 
cerul Toamnei: "Frumusețea lumii e tot
una cu iubirea de lume. Dar aceasta din 
urmă este o esență indeterminabilă, care 
nu rezidă în nici o necesitate și în nici o 
libertate, nu e ceva făcut sau îndurat, în 
obiectul ei e tot atâta subiect cât obiect în 
subiectul ei, trăiește în timp, dar nu se 
împlinește în el și pare să emane, nu se 
știe cum, din nu se știe care iubire de alt 
ordin și alt rang”...

Uie LEAHU

“a trage la aghioase" - vine de la 
grecescul «aghios» = sfânt, făcând alu
zie la cântatul liturgic, pe nas și monoton.

"burtă-verde” - la începuturile ei, ex
presia nu avea conotația peiorativă, de "tâ- 
râie-brâu”, de mic-burghez robit pântecului, 
ci desemna pur și simplu pe un negustor 
încins cu tradiționalul brâu sau șorț verde.

"a-țl da arama pe față” - trimite la 
banii falși, spoiți doar cu aur, pe care, 
dacă-i zgârii...

"apă înghețată tun” - înghețată ca o 
apă peste care se poate trece cu tunurile.

"a pescui în ape tulburi" - metamor
fozează și metaforizează o practică simplă 
și veche de procurare, pentru hrană, a 
peștilor prin tulburarea mâlului de pe 
fund, ceea ce-i sufocă și-i obligă să iasă la 
suprafață de unde pot fi capturați ușor 
(Expresia sugerează și "nesportivitatea” 
procedeului).

"a-ți găsi bacăul cu cineva” - (adică 
"nașul", pe cel care-ți vine de hac, te 
înfundă) își are sorgintea în vocabula 
maghiară bako=călău.

(după "Expresii românești" de Stelian 
Dumistrăcel)

ORIZONTAL: 1) Implicată într- 
un proces de prindere; 2) Schimb 
de locuință în condiții de confort 
sporit - Victimă a ursitoarelor că
zută în dizgrație; 3) Frescă albastră 
la un vernisaj în aer liber (dim.) - 
Piese de bază pentru fierberi coti
diene; 4) Alternativă In cumpăna 
unui om nehotărât - Fructul copt din 
pomul generozității; 5) Leagănele 
spectaculare ale culturii antice - 
Teren secătuit de foarte multă vre
me!; 6) Anatomist specializat în di
secția tnjnchiurilor- Cadre prețioase 
pentru jurăminte de diagoste; 7) 
Oblăduitor înmiresmat al tainicelor 
iubiri - înregistrat cu pierderi la masa 
calității; 8) Soluție elegantă pentru gât 
în caz de răceală - Reprezentantă 
di granda a confortului ambiental; 9) 
Axă originală cu aplicații practice - 
Efect cromatic remarcat în contrast; 
10) Calificativ dat fără drept de 
examinare.

VERTICAL: 1) Lipsite structural de confortul 
ambiental; 2) Sprijin pentru oamenii aflați într-o 
dungă - Element casnic cu funcții de împărțitor; 3) 
înfățișare sui-generis, consemnată din mers - 
Clasice ambalaje pentru păstrarea semințelor; 4) 
Reprezentanți incontestabili ai puterii - Condiție 
prealabilă la instalarea broaștelor; 5) înghețări de 
preț la cote periferice! - A predispune ascultarea 
unui cântec de sirene; 6) Ambalaj pentru mărfuri 
luate pe sub mână - Termen de referință la cote 
sus-puse; 7) Dezavuarea publică a unui act 
dispărut - Premiat indubitabil la școala bunei 
cuviințe; 8) Pământ potrivit pentru grădinile sus
pendate - Timiditate infinitivală în luarea deciziei; 
9) Corăbier eșuat la țărmul neîmplinirilor - Expo
nent lacrimogen cu scene de efect; 10) Izvor 
nesecat între maluri galactice.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "ALGORITM" 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) DESCHIDERE: 2) ÎMPRUMUTAT: 3) 

SOLIDA-APE; 4) ETICI-ȘNUR; 5) RIT-ȚAP-SN; 
6) TO-SACRA-I: 7) ANUȚ-TEMUT; 8) TAMARE- 
AGA; 9) ILARE-CREȚ; 10) IERTĂTOARE.
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MAT ÎN 2 MUTĂM

Soluția problemei 
din nr. trecut:

1. Th7! Re6
2. De5 mat

1 ... Rg4
2. Dc8 mat

1... Rg6
2. Db1 mat

Control 
poziției:
Alb: Ra5, De3, Tg6, 
Ce4, Nh5, p:d6
Negru: Rd5
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2 - 3 OCTOMBRIE 1999Cuvântul liber

Sâmbătă
2 octombrie

9.00
TVR 1

Mica sirena (d.a)
10.00 Cartea de folclor 11.00
Art-Mania 12.00 20.000 de 
leghe sub mări (f.a. SUA ’96)
14.30 Divertisment 16.10 
Adevărul despre femei (s. 
Anglia 1997, ep. 2) 17.05 
Teleenciclopedia 17.55 
Farmece (s, ep. 21) 18.45 
Sarabanda (cs) 19.30 Carol și 
compania (s, ep. 2) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (cs) 22.30 
Dr. Quinn (s, seria 6, ep. 2) 
23.20 Jurnalul de noapte

TVR 2
9.00 Bzzz. Magazin pentru 

copii...mai mari! 10.35 Toate 
pânzele sus! (s, ep. 11) 12.30 
TVR Timișoara 14.00 Poliție 
judiciară (s, ep. 1) 14.545 
Videoclipuri 16.00 Obsesia 
(s, ep. 12) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.35 SOS la capătul 
lumii (d.a) 18.00 Serial de 
călătorii (do) 20.15 Teatru TV 
22.05 Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei, etapa 
j -Vl-a (d)

■

Duminică
3 octombrie

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Riki Miki... (mag. pt. 
copii) 15.40 Lumea bărbaților 
(s, ep. 27) 16.05 Auto Show
16.55 Star Trek (s. SF, ep. 29)
17.45 Trupa de șoc (TVR 
Timișoara) 18.10 Spectacolul 
lumii (do, ep. 2) 18.45
Sarabanda (cs) 19.30 21 (div.) 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30
Duminica sportivă 21.45 Sis 
ter Act (co. SUA 1992)

TVR 2
9.00 Născuți printre 

animalele sălbatice (do, p. III)
9.30 Arca lui Noe (r) 10.30 
Brian Adams 11.20 TVR lași 
13.50 Poliție judiciară 15.00 
Infidelități (r) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 13) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.30 Rumba-
Tumba... și copiii cântă ce vor 
ei! 19.05 Timpul trecut (do)
19.55 Un secol de cinema (do) 
20.40 Retrospectiva
Premiilor APTR 22.40 
Sportmania 23.10 Păcate 

<uitate (dramă SUA 1995)

Luni
4 octombrie

TVR 1
12.00 Surprize, Surprize (r) 

14.00 Jurnal (tradus în limba 
mimico-gestual) 14.15 TVR 
Craiova 16.00 Emisiune în
limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 542) 20.00 
Jurnal 21.00 Felicity (s. SUA 
1998, ep. 2) 21.45 Apelul de 
seară (show) 22.30 Cu ochii’n 
patru (anchetă) 23.20 Jurnalul 
de noapte

TVR 2
12.00 Sensul tranziției 

13.05 Un cântec pentru fiecare
13.10 Mistere și minuni (do) 
16.00 Obsesia (s, ep. 14) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Pelerinaje 18.00 Wagner (s)
19.30 Mapamond 20.00 An
gela merge mai departe 
(dramă România 1982) 22.00 
Fotbal Meci din etapa a Vl-a a 
Campionatului Angliei (d)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme

ANTENA I
9.00 Devadasis (do) 10.00 

Casa de piatră 10.30 Roata de 
rezervă (mag.) 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 13.00 Cu 
Țopescu de la A la infinit 
(mag.) 14.00 Fotbal Ceahlăul
- Dinamo (d) 18.00 Elena, 
viața mea (s, ep. 78) 18.50 
Fashion Club 19.00 
Observator 20.15 Fotbal 
Divizia A Ursus: FC Național
- Rocar (d) 22.30 Observator 
23.00 Micul Nikita (thriller 
SUA 1988)

PRO TV
9.00 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 42) 11.00 Pro
motor 11.30 www.apropo.ro 
(informații despre Colegiul 
PRO) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile PRO TV
13.10 Generația PRO 17.30 
ProFashion (mag.) 18.00 Su
per Bingo 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 American Ninja 2 
(f.a. SUA 1987) 22.00 OZ - 
închisoarea federală (s)
22.55 Știrile PRO TV 23.00

ANTENA I
8.00 Credință și viață 9.00 

Desene animate 10.00 
Godzilla (d.a, ep. 9 & 10) 
11.00 Aventurile lui Sindbad 
(s, ep. 3) 11.45 Buni prieteni 
(game show) 12.15 Stan și 
Bran 13.00 Duminica în 
familie 15.00 Fotbal Divizia 
A Ursus: FCM Bacău - 
Steaua (d) 18.00 Elena, viața 
mea (s, ep. 79) 19.00
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

(mag. pentru copii) 9.30 
Lassie II (s,ep. 13) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Te uiți 
și câștigi! 15.00 Tenis Open 
România 1999 (d) 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 166)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Cupidon (s, ep. 5) 21.00 
Trăsnăile familiei Addams 
(co. horror SUA 1993) 23.00 
Procesul etapei 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ep. 11) 11.00 Damon (s, 
ultimul ep.) 11.30 Răpirea 
(dramă SUA 1996) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe 
azi (s, ep. 40) 14.00 Esmeralda 
(s, ep. 122) 15.00 Luz Maria 
(s, ep. 97 & 98) 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep. 80, 81) 19.00 
Observator 20.00 Pericol 
iminent (s, ep. 48) 20.50 Dublă 
identitate (s, ep. 5) 22.00 
Observator 22.30 Marius Tucă 
Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s, ep. 10) 12.55 
Știrile PRO TV13.50 Ani de 
liceu (s, ep. 21) 14.15
Miracolul tinereții (s, ep. 21)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 
183) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 103) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 846) 17.30 
Rosalinda (s, ep. 21) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 106)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Evadare în ultima clipă (dramă 
SUA ’97) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Columbo: Crime, fum și 
umbre (f.p. SUA 1989)

ACASĂ
7.00 - 13.05 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Căsuța poveștilor 18.00 
Fotbal Premiere League (d) 
20.00 Floare de aur (s, ep. 7) 
20.50 Micuțele doamne (s, 
ep. 7) 21.50 Sânge din 
sângele meu (s) 22.40
Vremea de acasă 22.45 
Moarte printre nori (f.p. 
Anglia 1992)

PRIMA TV
12.00 Sport Magazin 13.00 

Motor Plus 13.30 Apel de 
urgență (r) 14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y 15.00 
Comisarul Rex (r) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Div. 
folcloric 21.00 Film artistic
22.45 Știri 23.00 Show-ul de 
noapte

HBO
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războinicii stelari (s) 11.00

ACASĂ

7.00 - 12.45 Filme și 
seriale (reluări) 14.30 Jackie 
Collins: Hollywood 15.00 
Viața noastră (s) 16.05
Preciosa (s) 17.00 Căsuța 
poveștilor 17.55 Fotbal Pre
mier League (d) 19.50 Căsuța 
poveștilor 20.00 Floare de 
aur (s, ep. 8) 20.50 Micuțele 
doamne (s, ep. 8) 21.50 
Sânge din sângele meu (s)
22.45 Medicamente pericu
loase (dramă SUA 1986)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copil 11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacantă â la Petrișor
13.30 Tradiții 14.00 
Cinemagia 14.30 Film artis
tic 16.00 Telenovelă 17.00 
Sitcom 17.30 Chic (em. de 
modă) 18.00 Știri 18.30 
Miniserie 20.15 Film artistic 
22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Film artistic

HBG>
10.45 Banii (dramă SUA

1995) 12.45 Categorie grea

ACASĂ
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.00 Casper 
(d.a) 17.30 Dragoste și putere 
(s) 18.20 Acasă la bunica 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Căsuța poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 O 
noapte la operă (co. SUA 1935)

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

Dimineața cu Prima 12.00 
Nadine Show (r) 16.00
Telenovelă 18.00 Știri 19.00 
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.15 
Dosarele Y 21.00 Film serial 
22.00 Românie, Românie... 
22.15 Știri

HBG>
10.00 Crima la nr. 1600 

(f.a. SUA ’97) 11.45 A cui e 
viața (dramă SUA 1998) 13.30 
Mesagerul stelar (SF SUA
1997) 15.15 Robbersonii și 
poliția (co. SUA 1994) 16.45

Dragă, am micșorat copiii! 
(s) 11.45 Puiul de urs (co. 
SUA 1997) 13.30 Shame 
(f.a. SUA 1994) 15.15
Supraviețuitorul (thriller 
SUA 1996) 17.00 I.Q. (dramă 
romantică SUA ’94) 18.45 
Scrisori de la un ucigaș 
(thriller SUA 1998) 20.30 
Răscumpărarea (thriller 
SUA ’97) 22.30 Ador
încurcăturile (co. roman
tică SUA 1994)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.10 Dintre sute 

de ziare (r) 9.00 Țara 
spiridușilor 10.00 Știrile lo
cale (r) 10.15 Deva Mix (r) 
10.35 Info matinal 11.40 
Lumea în clipa 2000(r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 
18.00 Rendez-vous la Tele 
7 19.00 Globetrotter 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.40 
Film: Povestea lui Bubber 
(SUA, 1988) 22.30 Club ABC 
0.00 Știri 0.15 Celebritate (r)

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?” talk-show ,

(co. SUA ’95) 14.30
Războinicii stelari (s) 15.00 
Zona de impact (f.a. SUA 
’93) 16.45 Un bărbat
multiplicat (co. SUA 1996)
18.45 Inimi furate (co. SUA
1996) 20.30 Radiorockada 
(co. SUA 1994) 22.00 Cei trei 
mușchetari (f.a. SUA 1993)
23.45 Jack Fulgerătorul (w.

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.20 La izvorul 

dorului 8.50 Info matinal 
9.25 Film: Povestea lui 
Bubber (SUA, 1988) 12.00 îți 
mai aduci aminte Doamnă 
13.00 Ora unu a venit 15.00 
Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală 17.00 
Forța destinului 18.00 
Portretul unui artist 20.00 
Actualitatea Tele 7 21.00 
Dintre sute de ziare 21.45 
Film: Complotul din zgârie- 
nori (SUA, 1993) 23.15 gala 
Tele 7 0.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com- 

ment” și “Vorbiți aici!"

Evadare din Los Angeles^ 
(SF SUA 1996) 18.30 Iubire 
fără vârstă (dramă SUA 
1993) 20.30 Ape ostile 
(dramă SUA 1997) 22.15 
Totul despre sex (s)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

7.00 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța 
destinului 10.00 Info Matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)
11.30 Rendez-vous la Tele 7 
(r) 13.00 Ora unu a venit 
15.25 Post meridian 17.30 
Sport magazin 18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de poliție (s) 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Dincolo 
de stadion 23.30 Cutia 
muzicală 00.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 "Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!" 
(coproducție) 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

neeeseep
Perioada 2-4 octombrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Nu vă certați cu 
partenerul, vorbiți frumos cu 
el. Cei singuri au perspective 
de căsătorie. Duminică, nimic 
nu vă poate tulbura liniștea. 
Sunteți îngăduitor și amabil cu 
cei din jur, spre nemulțumirea 
lor. Fiți și la serviciu tot atât de 
simpatic, colaborați cu șefii și 
colegii!

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Norocul vă va însoți o 
bună bucată de timp. 
Doamnele din Taur sunt active, 
perspicace, Duminică cheltuiți 
fără discernământ, s-ar putea 
ca banii să vi se împuțineze 
periculos. Luni aveți o mare 
putere de muncă, dar nu vă 
asumați mai multe sarcini 
decât sunteți siguri că puteți 
duce.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Chiar dacă nu acceptați 
sfaturi în probleme financiare, 
măcar observați cum se 
descurcă alții. Nu-i exclus să 
aveți o idee care vă va scoate 
din impasul financiar. 
Comportați-vă mai atent cu 
partenera, altfel o veți îndepărta. 
Cei născuți în prima decadă 
trec printr-o perioadă calmă, cei 
din decada a 2-a și a 3-a vor 
avea succes pe toate planurile.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)

Evitați certurile prin a nu fi 
încăpățânați. Duminică, nimic 
nu umbrește liniștea zilei, 
grijile vă vor fi luate de pe 
umeri. Luni observați că zeița 
norocului vă sprijină 
constant. Puteți spera în 
îmbunătățirea situației 
materiale, puteți alege între 
noi locuri de muncă. Vă puteți 
aștepta la aprecieri serioase 
datorită înclinațiilor dv, veți 
putea face pași mari pe 
scara socială.

5 LEU
(23.VII - 2.VIII)

Schimbări plăcute în plan 
sentimental. De abia depășiți un 
obstacol, că apare altul. Din 
fericire, aveți suficientă 
energie. Problemele financiare 
vă vor neliniști în continuare. 
Luni este zi ideală pentru a lua 
decizii în legătură cu afacerile 
financiare. Succesele la locul 
de muncă au efect benefic 
asupra doamnelor.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Vă este o teamă continuă 
de ceva sau cineva, cu toate 
că nu aveți motive întemeiate. 
Panica vă poate afecta 
organismul; plimbați-vă mai mult 
în natură alături de partener. Nu 
cheltuiți mai mult decât vă 
permite buzunarul! Visați la o 
dragoste pasionată,
furtunoasă. Luni, aveți mare 

i influență asupra anturajului.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Nu sunteți cam nestatornic 
(ă)? Azi aveți o întâlnire de 
care partenerul (a) dv nu ar fi 
indicat să afle. Doamnele sunt 
irascibile în relația cu 
partenerul și știți bine că puțini 
bărbați suportă acest lucru. 
Luni, o zi bună în carieră și în 
tot ce faceți. Atenție la situația 
materială!

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Căsătoria este ceva 
serios; nu dezbateți starea 
materială - care, ce a adus în 
căsnicie. Din cauza unor 
neînțelegeri vă scade 
popularitatea. Nu cereți sfaturi 
că totul va fi interpretat greșit. 
Luni, nu vă încredeți în nimeni. 
Dacă nu faceți economii, veți fi 
puși într-o situație penibilă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Obțineți succese după 
succese, vă bucurați de 
popularitate. Nu vă lăsați 
dominați de ideea plafonării și 
a faptului că meritați un nou 
partener; este doar o iluzie 
înșelătoare. Duminică, stare de 
neliniște. Nu așteptați rezultate 
pozitive în plan financiar. Chiar 
dacă starea dv materială este 
excelentă, nu vă hazardați în 
jocuri de noroc pentru că veți 
pierde.

Z) CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Verificați-vă eul constrâns 
de tradiții; trebuie să întoarceți 
o pagină pentru a uita de 
gândurile chinuitoare. în 
căminul dv pot apărea discuții 
mărunte, certuri. Nu este 
exclus ca motivul să fie de 
ordin financiar. Jupiter - 
planeta zodiei dv - vă 
stimulează în realizarea de 
performanțe. Puneți-vă în 
mișcare surplusul de energie .

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Vă risipiți energia fără 
rost în mai multe direcții; fiți mai 
cumpătați! Fiți sincer cu 
partenerul, pentru a trece 
peste o perioadă grea; în caz 
contrar, vă îndreptați spre o 
despărțire. Luni, vă simțiți 
încătușați, nu vă puteți 
valorifica aptitudinile 
profesionale și calitățile 
sufletești. Cereți ajutorul unor 
persoane apropiate pentru a 
vă elibera de această stare 
neplăcută.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Vă planificați mai bine 
activitatea și vă rămâne mai 
mult timp pentru viața 
personală. Doamnele sunt mai 
echilibrate, bine dispuse. 
Duminică, familia și căminul 
ocupă un loc central în viața 
dv. Luni, o zi nu tocmai bună: 
agresivitate, comportament 
greu de tolerat pentru cei din 
jur. .
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VÂNZĂRI , | 195/55/R 15, 185/60 R 14-
CUMPARARI ' 1 buc, 185/65 R 14 -1 buc,

• Societate particulară de • In 4 octombrie se 
construcții angajează urgent: împlinesc patru ani și 
zugravi vopsitori, zidar. Infor- jumătate de la fulgerătoarea 
mâții la tel. 216795, între și nedreapta despărțire de 
orele 7-15. (7386) scumpa noastră fiică,

• Vând imobil, demi
sol, parter, 2 etaje, garaj, 
zonă centrală, pretabil 
pentru orice fel de societăți, 
instituții, locuințe, în Si- 
meria. Informații tel. 
261159, orele 20-22.

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând casă în Ostrovul 
Mare, anexe gospodărești și 
tractor chinezesc. Hațeg, tel. 
777680. (7479)

• Vând apartament două 
camere, vizavi de Devasat. 
Relații tel. 215456. (7490)

• Vând / închiriez spațiu 
comercial ultracentral, 75 
mp, str. Florilor, bl. 32, parter, 
O.N. Călan. Informații, tel. 
730228,731927. (2515)

• Vând casă în Vărmaga, nr. 
12 și IMS cu motor Fiat. (7492)

• Vând casă cu grădină în 
Gurasada. Relații Deva, str. 
Zăvoi, nr. 13 (pe deal, în dosul 
pieței rușilor). (7495)

• Vând în Hațeg apar
tament 3 camere, hol cen
tral, tel. 777623 (6915)

• Vând casă în Simeria, 
str. I.Creangă, nr. 31, tel. 
262498. (7521)

• Vând urgent apartament 
2 camere, Brad, decoman
date, etaj 1, str. General 
Milea, bloc. 9. Informații la 
domiciliu, sâmbătă și du
minică. (8309)

• Vând BMW 320, an 
fabricație 1991, avariat 
stânga față. Tel. 281123 
după ora 19. (7479)

• Vând tractor U 650, plug, 
remorcă 5 tone, înscrise în 
circulație. Informații Bârsău, 
nr. 173’. (7485)

• Vând tractor U445, stare 
de funcționare, Orăștie, 
Cojocarilor, nr. 10 A. (7119)

• Vând Lada 1500, stare 
de funcționare, preț 8,5 mili
oane lei. Tel. 054/721677, 
054/711803(7163)

• Vând autoturism de 
teren Lada Niva, numere noi, 
tel. 777777 (6916)

«Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7372)

• Vând celulare noi, ieftin. 
Decodez și repar pe loc 
GSM-uri. Tel. 094/859958. 
(7461)

• Cumpăr nucă nouă în 
coajă, preț 6500 lei/kg. Tel. 
659162,094/583785. (7480)

• Vând societate comer
cială. Tel. 211375 după ora 
16.(7473)

• Vând mașină tricotat, preț 
convenabil. Telefon 227472. 
(7496)

175/70 R 14-1 buc, 195/50 
R 15-1 buc, 195/65 R 15- 
1 buc, 4 genți aluminiu Opel 
- 500.000 lei. Tel. 624160. 
(7494)

• Vând mașină de scris 
mecanică germană, stare 
bună, Deva, tel. 216348, 
după ora 16.

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

• Vând canapea exten
sibilă. Deva, tel. 223762 (7520)

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 20 la sută 
și în rate. Tel. 058/733796, 
094/558716, Breaz (7108)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (160 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(6759).

• Vând cazan încălzire 
centrală, pe gaz“Termoteka" 
25 KW, tel. 223102 (7519)

• Vând cruce marmură, 
ieftin, negociabil, model 
deosebit. Tel. 054/217075 
(7514)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu pentru depozit 200 mp, 
central. Tel. 223468 (7299)

• Oferim spre închiriere 
garsonieră confort 1, ne
mobilată, lângă Asto ia. 
Plata anticipat, tel. 216590, 
după ora 18.

• Caut de închiriat apar
tament cu două camere, 
mobilat, tel. 667246 (7516)

COPERTE DE.?^
SERVICII

• Angajăm brutari pentru 
brutăria Șoimuș. Tel. 668285, 
după ora 18.(7482)

• îngrijesc copil (copii) la 
domiciliul meu sau al cli
entului. Tel. 625223. (7494)

• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321. (MP)

• S.C. ELVILA PRODUCT 
SRL DEVA organizează se
lecție pentru băieți în vederea 
calificării în meseria de brutar. 
Condiții: vârsta maximă 25 ani, 
stagiul militar satisfăcut, 
domiciliul în Deva, studii mini
mum 10 clase. înscrierile se 
fac la sediul firmei, Deva, str. 
Depozitelor, nr. 2, până în data 
de 15 octombrie 1999. In
formații tel. 230491, 092/ 
301942.(7513).

• Societate comercială 
angajează 2 șoferi categoria 
B,C și E (și mecanici auto). 
Tel. 232551 (7510)

• Tânăr, 35 ani, posesor 
Dacia Break, șofer cat. B, C, 
E, îmi ofer serviciile unei 
firme de stat sau particulare?
Tel. 215402._____________

• S.C. Promod Cluj a 
deschis în Deva, str. Bra- 
niștei, nr. 7 depozit en gros 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării second hand. Orar 8 
- 18 zilnic. Tel. 215250. 
(7467)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Georgiuț Cosmin. îl 
declar nul. (7517)

• Pierdut certificat de studii 
eliberat de Școala Nr.2 
Hunedoara, pe numele 
Feneș Viorica. îl declar nul. 
(7161)

(^COMEMORĂRI

• Cu mult amar ne în
toarce gândul la fiul nostru 

GIGIADĂMUT
/

fost student an IV la Cluj, 
după împlinirea unul an de 
la tragicul deces. (7036)

Fabricarea, distribuirea și 
comercializarea medicamentelor 

de uz uman
Medicamentele de uz uman vor putea fi fabricate, distribuite și 

comercializate numai cu respectarea unor reguli stricte de igienă, 
control și testare, recunoscute și pe plan internațional, iar cei care 
vor încălca aceste reglementări vor fi pedepsiți cu amenzi cuprinse 
între cinci și 30 de milioane de lei sau cu închisoare de la unu la 15 
ani. conform unei Ordonanțe de Urgență aprobate de Guvern, a 
declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Adriana Săftoiu.

Actul normativ definește produsele medicamentoase de uz 
uman ca fiind substanțe ori amestecuri de substanțe, fabricate 
ori naturale, vândute și folosite pentru tratarea unor boli ori 
pentru restabilirea funcțiilor organismului uman.

Pentru a putea fi utilizat în terapeutică, orice produs medica
mentos trebuie să îndeplinească toate condițiile impuse prin ordo
nanța aprobată: firma producătoare trebuie să aibă autorizație pentru 
a fabrica produse farmaceutice, angajații departamentelor-cheie 
trebuie să fie specializați în farmacie, chimie, inginerie chimică, 
biochimie ori medicină, să fie angajați cu contracte de muncă.

După testare, produsele trebuie să aibă aviz din partea Agenției 
Naționale a Medicamentului, care stabilește și regulile privind 
distribuția și comercializarea lor. Aceeași agenție autorizează anual 
lista medicamentelor care pot fi folosite pentru uz uman.

Medicamentele se împart în două mari categorii, fiind eliberate 
cu rețetă (tip A) ori fără rețetă (tip B). Cele care se eliberează cu 
rețetă sunt, de asemenea, repartizate în patru subgrupe: eliberate 
pe baza unei rețete valabile timp de șase luni, care rămâne la 
pacient; pe baza unei rețete care rămâne la farmacie; a unei rețete 
speciale ori cu prescripție medicală în condiții restrictive; pentru 
utilizare în spații ori cu destinație specială.

Produsele medicamentoase vor putea fi vândute en-detail 
numai în farmacii, fiind însoțite, în mod obligatoriu, de prospect în 
limba română.

Noul act normativ pune de acord legislația română cu regulile 
internaționale în această privință. Pentru prima oară în legislația 
română, au fost introduse sancțiuni pentru cei care încalcă 
regulile privind producerea, distribuția și vânzarea produselor 
medicamentoase.

Amenzile sunt cuprinse între cinci și 30 de milioane, fiind 
prevăzute și pedepse cu închisoarea. Cele mai grave sancțiuni 
se aplică celor care, utilizând medicamente neautorizate ori 
contrafăcute, provoacă vătămarea sănătății unei persoane 
(între unu și opt ani de închisoare) ori chiar moartea ei (între cinci 
și 15 ani de închisoare).

ILEANA MIRELA 
PLEȘOIANU

născută CRIȘOVAN, luată 
dintre noi, lăsându-ne casa 
pustie. Te iubim, te vom 
plânge mereu și nu te vom 
uita niciodată. Părinții Petru, 
Elena, fratele, cumnata și 
bunicii. (7469)

• Surorile Avram Florica și 
Lucreția, cu aceeași durere 
sufletească, anunță că în 5 
octombrie se împlinește un 
an de când ne-a părăsit 
scumpul nostru frate

LAZĂR CORNEL
Dumnezeu să-l odihneas

că. (7493)

Tragerea Super Loto 
“5/40” din 
30.09.1999

37-8-29 26-19-21
câștiguri: 
.000 Iei

Tragerea “Expres” 
din 30.09.1999

39 43 15-22-20-14 
Fond de câștiguri: 

160.224.113 lei

De !a 1 octombrie

Se aplică asistarea medicală 
prin MEDICUL DE FAMILIE

în considerarea obligației de informare corectă a 
cetățenilor, facem cunoscut tuturor persoanelor fizice și 
juridice cu domiciliul (sediul) în județul nostru că înce
pând cu data de 1 octombrie 1999 dispozițiile legislației 
în vigoare, cu referire la reforma sistemului sanitar, întră 
în deplină aplicabilitate privind asistarea medicală a 
fiecărei persoane fizice sau juridice prin “medicul de 
familie” pentru care s-a optat pe listă.

De la această dată, dispensarele medicale - cu excepția 
celor școlare - își încetează activitatea, aceasta continuând a 
se practica la nivelul cabinetelor individuale ale medicului de 
familie. Lista cabinetelor medicale individuale se găsește 
afișată la Casa Județeană de Asigurări Sociale de Sănătate 
Hunedoara sau la spitalul cel mai apropiat.

Ne cerem anticipat scuze populației pentru even
tualele disfuncționalități inițiale, rugând să ne fie sem
nalată orice nemulțumire sau propuneri de îmbunătățire 
a noii forme de activitate.

Pentru orice alte nelămuriri, vă puteți adresa celui 
mai apropiat cabinet medical individual.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul și înțelegerea 
acordată, dorind tuturor medicilor, cu doesebire celor de 
familie, mult noroc și sănătate!

BANCA DACIA FELIX SA -
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 

Vinde la LICITAȚIE următoarele:
1. Apartament situat în Deva, str. N. Bălcescu, 

nr.15, bl.17,ap.4; preț pornire: 87.800.000 lei.
2. Apartament situat în Deva, Aleea Teilor, 

bl.73, ap.24; preț pornire: 60.700.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 05.10.1999, ora 10, la 

ludecătoria Deva, Biroul Executorilor ludecătorești.
Informații suplimentare la telefon 064-197047.

Efectuez transport de produse alimentare 
(lapte, carne etc) cu mașină frigorifică, in 
condiții deosebit de avantajoase, pe ruta 
Deva-TImișoara.

Informații la telefoane 056-190127; 094- 
519359.

ANUNȚ PUBLICITAR
Comisia de selecție a administratorului, constituita în baza Hotărârii nr.77/ 

14.09.1999 a Consiliului local al munucipiulul Brad, acționar unic al SC 
ACVACALOR SA Brad ți în conformitate cu dispozițiile art.4 (1) 
din Normele Metodologice privind încheierea contractelor de administrare 
aprobate prin HGR nr. 364/1999, aduce la cunoștință celor interesați că in data 
de 19.11.1999, ora 10, se organizează la sediul SC ACVACALOR SA BRAD, 
strada Vânătorilor, nr.49, concursul de selecție a administratorului (Inclusiv 
interviul), în conformitate cu dispozițiile art.3 (1) din Normele Metodologice 
privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG nr.364/1999.

Ca anexe Iu prezenta cerere de ofertă, pe lângă condițiile obligatorii de 
participare stabilite prin art.9 sau 10 din Hormele Metodologice menționate mai 
sus, comisia de selecție a stabilit următoarele criterii de selecție 1. Pregătirea 

profesionali ■ studii superioare. 2. Cursuri de perfecționare. 3. Vârsta 
candidaților 30-60 ani. 4. Experiență în funcții de conducere. S. Propuneri de 
restructurare, relansare economică, ocuporea forței de munci, precum ți de 
privatizare a societății comerciale aplicabile imediat - soluții concrete. 6. Propuneri 
concrete de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societății comerciale. 7. 
Aptitudini legate de procesul decizional ți cunoțtințe în domeniul relnțiilor 
economice internaționale probate prin teste adecvate (testările pentru SC 
ACVACALOR SA BRAD se fac de Centrul Hațional de Formare Continuă pentru 
Administrația Publici Locală Bucurețti, str. Occidentului, nr.14, sector 1, în fiecare 
joi, oral 0). 8. Cunoștințele legate de societate ți de poziția acesteia pe piață în 
domeniul său de activitate. 9. Calitatea referințelor.

Ofertele se depun în plic sigilat la secretariatul municipiului Brad, str. 

Republicii, nr.8, până Induta de 08.11.1999, ora 13.
Cererea de ofertă, anexele acesteln, griln de selecție ți evaluare a 

candidaților, precum ți celelalte documente prevăzute In art.8, lit.a-b, din Normele 
Metodologice menționate mai sus, se pot procura contra cost de la sediul 
societății SC ACVACALOR SA BRAD, str. Vânătorilor, nr.49, județul Hunedoara, 
începând cu dnta de 08.10.1999, ora 10.

BULGARIA A ABOLIT PEDEAPSA 
CU MOARTEA

Bulgaria a decis abolirea 
pedepsei cu moartea, au 
anunțat la Strasbourg surse 
apropiate Consiliului Euro
pei, citate de AFP.

Sofia a ratificat Proto
colul Numărul 6 al Conven
ției europene a drepturilor 
omului, care prevede abo
lirea pedepsei capitale, a 
anunțat un comunicat al 
Consiliului Europei. Abo
lirea pedepsei cu moartea, 

în Bulgaria, a intrat în vigoa
re începând cu 1 octom
brie.

Ratificarea acestui pro
tocol interzice orice recurgere 
la pedeapsa capitală, inclusiv 
în timp de război, sau în 
situații care pun în pericol 
securitatea națională, a 
precizat organizația celor 41 
de state, dintre care 32 au 
abolit deja pedeapsa cu 
^marțea.
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utNfRUL BUDAPESTEI A UNUI
MONUMENT AL LUI AURAM IANCU”

Cea mai mare parte din conferința de presă organizată joi, 
30 septembrie a.c., de către PDSR Hunedoara, a fost dedicată 
scandalului de la Arad privitor la Parcul Reconcilierii. Ho
tărârea Guvernului care prevede ca în parcul dedicat re
concilierii romăno-maghiare să fie reamplasată o statuie din 
vremea Imperiului Austro-Ungar a stârnit aprige dispute.

Liderii organizației hunedorene a Partidului Democrației 
Sociale din România au ținut să ia poziție în respectiva pro
blemă, afirmând că o asemenea acțiune este de-a dreptul 
scandaloasă. Monumentul în cauză a fost ridicat în jurul anului 
1890 la Arad, el reprezentând Ungaria Mare, Ungaria eternă. în 
anul 1924, la decizia lui Ion I.C. Brătianu, guvernul român 
adoptă o hotărâre care prevede demolarea monumentului. 
Acesta stă depozitat într-o pivniță 70 de ani, autoritățile 
maghiare cerând acum Guvernului român reamplasarea 
monumentului. S-a ajuns la un acord în acest sens la recenta 
întâlnire a miniștrilor justiției din România și Ungaria. Pre
ședintele PDSR Hunedoara, dl Mihail Rudeanu, a susținut că, 
dacă într-adevăr se va materializa acea inițiativă, România ar 
trebui să ceară amplasarea în Ungaria a unui monument 
asemănător: "Am susținut ca în centrul Budapestei să fie ridicat 
un grup statuar reprezentându-i pe Horea, Cloșca și Crișan; de 
asemenea să fie ridicat și un monument dedicat lui Avram 
lancu”. Cu siguranță că asemenea inițiativă nu se va concretiza 
niciodată, așa că nici cea referitoare la amplasarea mo
numentului de la Arad nu ar trebui să prindă viață. "Este 
scandalos că ridicăm monumente pe care chiar făuritorii 
României Mari le-au demolat, considerându-le la acea vreme 
lipsite de actualitate", a mai spus dl Rudeanu.

A. N/STOR

MANUALELE ȘCOLARE 
FOLOSITE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

OBLIGATORIU - ASIGURATE 
GRATUIT

Manualele școlare folo
site în învățământul obliga
toriu vor fi asigurate gratuit, 
în mod treptat, începând cu 
anul 2000, de către Minis
terul Educației Naționale 
(MEN), iar editarea și dis
tribuția lor se va face în sis
tem de piață liberă, se 
arată într-un Ordin al mi
nistrului Educației Națio
nale, Andrei Marga, remis 
agenției MEDIAFAX.

Primele astfel de manu
ale vor fi cele pentru clasa 
a II—a, pentru celelalte cla
se fiind utilizate în conti
nuare manualele existente, 
conform duratei lor de va
labilitate și pe baza proce
durilor Proiectului de refor
mă a învățământului pre- 
universitar.

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși analizați (di- 
oxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat 
și pentru perioada 20-26 sep
tembrie 1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de cali
tate a aerului nr. 12574/87. Valo
rile maxime au fost înregistrate 
pe zona Hunedoara la data de 
22. sept. 99' pentru dioxidul de 
azot și fenoli, în ziua de 24 pen
tru amoniac, iar în data de 25. 
sept. a.c. pentru dioxidul'de sulf.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii care s-au în
cadrat în limita admisă de 0,15 
mg/mc aer/24h la toate punc
tele de control din județ. Valori 
maxime care depășesc limita 
admisă s-au înregistrat pe zo
nele Zlaști și Teliuc (în data de 
27 sept, a.c ), iar pe zona Hu
nedoara în ziua de 24 sept.

Pulberile sedimentabile conti
nuă să înregistreze depășiri ale 
limitei admise de 17.0 g/mp/lună pe 
zona Chișcădaga, respectiv de 
6,1 ori pentru valoarea medie și 
de 7,8 ori pentru valoarea maximă.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei gama ab-

Un colectiv de specia
liști ai MEN, coordonat de 
Dakmara Georgescu, va 
elabora, până la 1 noiem
brie a.c., Metodologia de 
producere și distribuție a 
manualelor pentru învăță
mântul obligatoriu.

Producerea manuale
lor alternative pentru 
clasa a IX-a, pentru anul 
școlar 1999-2000, a fost 
realizată, pentru prima 
dată în România, în ca
drul unui sistem de piață 
liberă. La 24 august 1999 
a fost organizată o licitație 
pentru noile manuale al
ternative pentru clasele I- 
a și a VIII—a, acestea ur
mând să fie introduse în 
școli în anul școlar 2000- 
2001.

/TAREA
MEDIULUI 

sorbită se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați.

Pentru perioada analizată, 
valorile medii obținute au fost de 
0,28 Bq/1 pentru apa brută și 
doar de 0,14 Bq/1 pentru apa 
potabilă, față de valoarea de 
atenție de 2,0 Bq/1 stabilită pen
tru acest factor de mediu.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și de 
preparare a cărbunelui, au pre
zentat pentru această perioadă 
o valoare medie de 2310,0 mg/1 
și o valoare maximă de 4003,0 
mg/1. Raportându-le la perioada 
anterioară, se constată o creș
tere a cantității de materii în sus
pensie pe râul Jiu cu 1316,0 mg/ 
1 pentru valoarea medie și cu 
2133,0 mg/1 pentru valoarea 
maximă.

Consiliul județean nu-șî reduce

Pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare a Consiliului ju
dețean Hunedoara de joi, 30 
septembrie, s-au aflat 6 pro
iecte de hotărâri. Unul dintre 
cele mai importante a fost cel 
privind modificarea organigra
mei și a regulamentului de 
funcționare al CJH. Președin
tele Gheorghe Barbu a ținut să 
menționeze foarte clar încă de 
la început că acel proiect nu 
prevede în nici un fel modi
ficarea schemei de personal, 
"în mijloacele mass-media s-a 
vehiculat în ultimul timp ipo
teza reducerii drastice a nu
mărului de angajați ai Consiliu
lui județean Hunedoara, ipo
teză complet neadevărată. Nu 
s-a discutat și nu se prevede

Acte de agresiune asupra unor ziariști
Opinia publică este îngrijorată de 

întețirea actelor de agresiune la care au fost 
supuși, de curând, jurnalistul Marian Tudor 
de la ziarul "Jurnalul de Constanța” și jurna
listele Lorena Boros și Dorina Tataran de la 
ziarul “Gazeta de NORD-VEST” din Satu Mare.

Marian Tudor, șeful secției de anchete 
speciale din cadrul publicației, a fost atacat 
de doi indivizi necunoscuți și aruncat din 
trenul rapid 636 Constanța - București. Zia
ristul mergea la o tipografie din București, 
unde urma să predea printurile pentru tipă
rirea unui nou ziar. Deși Marian Tudor avea 
asupra sa și alte valori, agresorii nu i-au luat 
decât plicul ce conținea printurile. în aceste 
condiții, se conturează tot mai clar varianta 
unul atac de tip mafiot, al cărui scop este să

împiedice publicarea unor materiale ce con
țin dezvăluiri referitoare la anumite grupuri 
de interese.

Lorena Boros și Dorina Tataran, jurna
liste la ziarul “Gazeta de NORD-VEST”, au 
fost agresate și tâlhărite, în timp ce efectuau 
o anchetă, de către angajații SC IMI SA Baia 
Mare, societate asupra căreia exista sus
piciunea că ar fi câștigat o licitație în mod 
dubios. Potrivit celor două jurnaliste, Poliția, 
venită la fața locului cu mare întârziere, a 
înclinat spre versiunea angajaților IMI SA 
Baia Mare, aceștia susținând că ziarista 
Lorena Boros ar fi agresat fizic 12 muncitori, 
încercarea de mușamalizare a cazului con
duce la bănuiala că și de această dată avem 
de-a face cu un act de tip mafiot.

învățământul superior românesc va primi
♦

sprijinul unor universități franceze
învățământul superior ro

mânesc va primi sprijinul unor 
universități franceze, în urma 
discuțiior purtate de ministrul 
Educației Naționale, Andrei 
Marga, cu responsabili fran
cezi, în timpul vizitei în Franța a 
unei delegații conduse de pre
ședintele României, anunță Mi
nisterul Educației Naționale

Cu sprijinul universităților 
franceze, la Universitatea 
București se va organiza, 
după modelul francez, Insti
tutul Național de Administrație 
Publică. Acesta va pregăti, la 
nivel postuniversitar, spe
cialiști în administrație publică 
pentru aparatul guverna
mental, Franța urmând să 
sprijine institutul logistic și cu 
cadre didactice. Admiterea 
va avea loc în septembrie și 
octombrie, anul acesta, can-

Din datele primite de la Com
pania Națională-Apele Române, 
Filiala Tg. Mureș-S.G.A. Deva, a 
rezultat că în cursul anului 1998 
odată cu apele uzate s-a 
evacuat în cursurile de apă din 
b.h. Mureș (râurile Mureș, 
Geoagiu, Orâștie, Cema, Galbena, 
Certej și canalul Batiz) o cantitate 
de 68551,49 t de noxe. Din 
această cantitate 15.332,32 t o 
reprezintă încărcarea organică 
exprimată în CBO5, 683,708 t o 
reprezintă încărcarea organică în 
CCO Mn, 4861,03 t materii în 
suspensie, 46934,29 t - total 
săruri dizolvate, 3,914 t subs
tanțe toxice (fenoli și cianuri), 
44,4761- metale, îndeosebi Fe și 
Zn.

Față de situația din 1997, au 
rezultat reduceri pentru încăr
carea organică a materiilor în 
suspensie la cianuri și fenoli, la 
fierul ionic total, la crom, cupru, 
zinc și cadmiu și au crescut va
lorile pentru plumb, produsele 
extractibile și pentru totalul să
rurilor dizolvate (reziduu filtrabil).

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

personalul
nicăieri modificarea schemei, și 
a numărului de personal din 
Consiliu", a spus dl Barbu. Pro
iectul de hotărâre pus în discu
ție în ședința extraordinară de 
joi este urmarea adoptării de 
către Guvern a HG nr. 710/ 
1999, consiliilor județene reve- 
nindu-le noi sarcini cu privire la 
urmărirea și încasarea venitu
rilor proprii. Au mai fost adop
tate în această perioadă și alte 
hotărâri și legi de către Guvern, 
toate acordând consiliilor jude
țene noi competențe și atribuții. 
După explicarea exactă a noilor 
atribuții pe care urmează să le 
îndeplinească CJH, proiectul de 
hotărâre în cauză nu a mai 
întâmpinat probleme, fiind 
adoptat.

♦ 
didații fiind selectați din rândul 
absolvenților de Administrație 
Publică.

Universitatea din Bordeaux 
și cea din București vor orga
niza în comun un Centru de în
vățământ la distanță, prin care 
vor fi conectate și celelalte uni
versități din România. Cu ajutor 
francez, Universitatea Babeș- 
Bolyai din Cluj-Napoca va fina
liza, la Arcalia, în județul Bistrița 
Năsăud, Centrul Regional de 
Francofonie. Acesta va fi inau
gurat în primăvara anului viitor, 
când aici vor debuta întâlniri in
ternaționale sub patronatul 
francofoniei.

La sfârșitul acestui an sau 
cel târziu în primăvara anului 
2000 va avea loc la București o 
întâlnire a specialiștilor francezi 
și români care vor pregăti mă
surile necesare și vor face pro

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 30.09.1999

agent comercial 
arhitect

X
53

2
arhitect urbanism, peisagis
tică și amenajarea teritoriului 1

barman 24
brutar 11
bucătar 7
casier 1
confecționer tricotaje

după comandă 10
confecționer - asamblor

articole din textile 99
contabil șef 1
cosmetician 1
croitor 10
croitor-confecționer îmbră-

căminte după comandă 9
cusător piese din piele

și înlocuitori 4

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Devi, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 - 12.30 .

în aceeași ședință s-a 
dezbătut și proiectul referitor 
la înființarea, organizarea și 
funcționarea Serviciului Public 
de Protecție a Plantelor. Noua 
instituție, aflată în surbordinea 
Consiliului județean Hunedoara, 
va îndeplini, conform Ordonan
ței de urgență nr. 71/1999 a 
guvernului, unele activități spe
cifice, cum sunt: combaterea 
dăunătorilor, a buruienilor, tra
tamentul chimic al semințelor 
destinate însămânțării, dezin- 
fecții etc. Noul serviciu va 
păstra titulatura de "Direcție", 
având în structura sa 4 centre 
de protecția plantelor și ca
rantină fitosanitară la Simeria, 
Orăștie, Hațeg și Ilia.

A. N/STOR

puneri pe plan legislativ și gu
vernamental, astfel încât cele 
două țări să treacă cât mai re
pede la echivalarea diplomelor 
universitare.

Autoritățile franceze vor 
sprijini cu profesori și ma
nuale extinderea limbii fran
ceze aplicate în școlile pro
fesionale și liceele tehnolo
gice din România. De aseme
nea, Franța va acorda burse 
profesorilor români care pre
dau franceză în învățămân
tul universitar și va sprijini 
extinderea filierelor franceze 
din colegiile universitare și 
în facultățiile din România.

Un alt ajutor va veni și din 
partea editurilor franceze, care 
vor oferi manuale școlare 
peqtru învățărea limbii fran
ceze, în diferite județe din 
România.

cusător piese la încălțăminte 6
dispecer 4
distribuitor presă 5
dulgher pentru construcții 1
electronist 2
gestionar depozit 1
inginer de industrializarea 

lemnului 1
inginer mecanic 2
inginer textile, pielărie 3
inspector de specialitate 

actuar , 1
încărcător-descărcător 1 
lăcătuș mecanic 10
maistru în industria

textilă-pielărie 3
muncite necalificat 9
operator calculator

electronic și rețele 3

( CUPA UEFA ) 

Deziluzie în 
tabăra 
dinamovistă

DINAMO- 
BENFICA 0-2

După cum se știe, în me
ciul tur din prima manșă din 
Cupa UEFA, Dinamo a obținut 
o frumoasă victorie cu l-O 
printr-un gol înscris de Năs- 
tase la o lovitură liberă. Bucu
rie mare, speranțe pentru par
tida de la București, în care 
Dinamo putea să obțină califi
carea. Nu a fost așa. începutul 

meciului a aparținut echipei 
bucureștene, creând câteva 
faze destul de periculoase în 
careul advers, însă cei care 
înscriu sunt oaspeții: Florentin 
Petre alunecă, Preda iese din 
poartă și Maniche înscrie 0-1. 
Dinamoviștii acuză șocul, nu 
le mai reușește nici jocul făcut 
până la golul primit. Și în min. 
71 Chano, abia introdus în 
formație, tot ca la primul gol, 
pătrunde pe stânga și din nou 
Preda - ieșit în întâmpinare, 
nu reușește să se opună go
lului 0-2. Așa visul frumos al 
relansării fotbalului și la echi
pele participante în cupele eu
ropene începe să se stingă. în 

cursă a mai rămas doar Steaua.

Sâmbătă la 
Hunedoara și Certei

Noul lider al clasamentului 
seriei a Il-a, a Diviziei B, 
Corvinul, își dispută partida 
sa din etapa a 10-a, cu Apu- 
lum Alba lulia (locul 5). în

totdeauna, indiferent de locul 
ocupat în clasament, întâlnirile 
dintre aceste formații sunt viu 
disputate. Hunedorenii se aș
teaptă la un public numeros în 
tribune, după succesul de la 
Tg. Mureș, unde elevii antre
norului Victor Roșea au de
monstrat o bună formă, detro
nând pe ASA de pe primul 
loc. Și pentru azi, Corvinul 
promite susținătorilor săi 
victoria.

Tot sâmbătă, la Certej, se 
dispută meciul Minerul Certej 
- Cetate Deva, din etapa a X-a, 
Divizia C, seria a IV-a. întâl
nire de tradiție, ce va fi onorată 
de prezența multor deveni.

Sabin CERBU-

- • 
ospătar (chelner) 16
patiser 6
paznic 1
programator 2
registrator medical 1
strungar universal 1
sudor autogen 4
șef agenție comercială 2
șofer de autoturisme și 

camionete 1
tehnician mecanic 1
tâmplar universal 8
vânzător 36
vânzător de ziare 6
zidar rosar - tencuitor 3
zugrav, vopsitor 1

tot. loc. de muncă vacante 374


