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lată că a venit rândul 

pensionarilor din Țara 
Hațegului să-și facă o 
organizație a Partidului 
Pensionarilor. Zi de zi viața 
pensionarilor este tot mai 
grea. Și de ce, pentru că 
au muncit o viață. Dintr-o 
țară distrusă de război au 
construit uzine, fabrici, 
școli și spitale. Cei care au 
venit după 1989 la 
conducere au găsit totul 
de-a gata. Dar în loc să 
facă din ceea ce au găsit 
ceva mai bun, au distrus
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Pensionam își 
strâng rândurile

totul. Viața pensionarilor s- 
a înrăutățit.

Noi, pensionarii, nu 
urmărim să dăm jos 
guverne sau președinți. 
Cerem însă celor care 
astăzi conduc țara să-și 
respecte promisiunile 
electorale. Ați uitat, 
domnilor guvernanți, că 

atunci când ați ajuns la 
putere ați promis atâtea. 
Noi pensionarii facem 
foame și frig. Și nu avem 
bani pentru medicamente. 
De aceea rugăm 
pensionarii să ni se alăture 
în rândul partidului nostru. 
Să luptăm astfel pentru 
drepturile noastre și să ne 

creștem nepoții. îi 
întrebăm pe conducătorii 
noștri cum să trăiască 
pensionarii când nu au 
bani să-și cumpere o 
pâine, dar să-și mai 
plătească taxele comune, 
telefonul, curentul 
electric? Gândiți-vă, 
domnilor guvernanți, că 
mai este puțin până la 
alegeri și atunci îi vom 
alege pe cei care merită.

loan RĂCOIU, 
consilier PPR, 

Consiliul Local Deva

După ce a fost "eradicată” marea corupție

Ucigașii, tâlharii și 
violatorii sunt luați 

în obiectiv
Lupta pe viață și pe moarte 

pe care a declarat-o și a 
desfășurat-o actuala putere 
împotrivă corupției se pare că a 
dat unele rezultate, care sunt 
departe însă de a fi considerate 
ca satisfăcătoare. în imaginea 
președinției și guvernanților 
lucrurile par a fi rezolvate, cu 
toate că organismele create la 
nivelul județelor n-au avut 
aproape nici un fel de activitate 
în acest sens. S-a făcut ceva 
caz în legătură cu țigările, 
băuturile și cafeaua, toate 
lăsate însă în ceață, marii 
infractori și delapidatori 
văzându-și în continuare liniștiți 
de afacerile lor dubioase. Jaful 
din economie - cu fierul vechi, 
cu cheresteaua, cu importurile 
și exporturile dubioase, cu 
vânzarea de societăți 
comerciale la prețuri derizorii, 
care sunt recuperate imediat 
numai din valorificarea unor 
mici active, cu licitații măsluite 
și alte inginerii financiare - are 
urmări grave asupra situației 
economiei în ansamblul său și 
asupra nivelului de trai al 
populației, acum având peste o 
treime dintre români care 
trăiesc sub pragul sărăciei, 

după 1996 numărul oamenilor 
cuprinși în această categorie 
crescând cu peste două 
milioane.

Considerând probabil că 
lupta cu marea corupție a fost 
câștigată și că s-a "eradicat” 
acest fenomen, s-a trecut la o 
campanie nouă, respectiv la 
cea de descoperire și 
anihilare a ucigașilor, 
tâlharilor, violatorilor și 
găinarilor mărunți. Fiind 
sesizat că siguranța omului 
pe stradă și în casă, că 
protecția avutului particular și 
al statului, că fenomenul 
infracțional este în 
expansiune, Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării 
(CSAT) a găsit cu cale să 
analizeze astfel de aspecte, 
să ia atitudine și măsuri care 
să determine asigurarea 
stabilității interne și creșterea 
încrederii populației în 
organele abilitate să apere 
liniștea și siguranța națională. 
Evident că se simțea de multă 
vreme nevoia unei asemenea

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2j

în Valea Jiului va 
începe furnizarea 
agentului termic, 

dar nu se știe 
pentru cât timp

------------------------------------------------------

De ieri s-a deschis, la Deva,

Târgul național de
O veste bună pentru șomeri:

S-a deschis
bunuri
EXPO

și servicii, 
DEVA '99

Prefectul județului 
Hunedoara, ing. Nicolae 
Stanca, s-a deplasat, 
miercuri, în Valea Jiului, 
unde s-a întâlnit cu factorii 
de răspundere, adică 
directorii societăților de 
termoficare din Vale, 
primarii celor 6 orașe din 
zonă, președintele 
Consiliului Județean, 
Gheorghe Barbu, și 
directorul FE Paroșeni, 
Doru Vișan, pentru a găsi 
o soluție la problema 
acută: furnizarea apei 
calde și a căldurii.

Pentru a rezolva cât 
de cât problema, Doru 
Vișan - directorul FE 
Paroșeni, a prezentat 
participanților un protocol 
din care rezultă că din 20 
oct. ’99 începe furnizarea 
agentului termic, și care 
trebuie să fie semnat între

FE Paroșeni și 
societățile de
termoficare din Valea 
Jiului. Printre alte 
clauze, în protocolul 
directorului Doru Vișan 
mai sunt prevăzute 
următoarele:

- o parte din datorii 
să fie plătite în zilele 
următoare, în caz 
contrar agentul termic 
va fi sistat din nou;

- o altă soluție ar fi 
ca locuitorii și agenții 
economici rău platnici 
să fie debranșați.

Numărul familiilor din 
Valea Jiului care au 
cerut să fie debranșate 
de la furnizarea 
agentului termic este de 
aproape 10.000.

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în păg. 2)

Sub auspiciile Consiliului 
Județean Hunedoara,
Prefecturii și Primăriei Deva 
ieri, 21 octombrie a.c., s-a 
inaugurat, la Sala Sporturilor 
din reședința de județ, Târgul 
național de bunuri și servicii, 
EXPO DEVA ’99. Pentru 
Centrul de afaceri Master 
Deva, unul din organizatori, 
realizarea acestui târg a 
constituit o dovadă a 
augmentării potențialului său 
specific de intervenție în 
lumea micilor afaceri. 
Planificat inițial a avea o 
anvergură mult mai mare, 
EXPO DEVA '99, aflată la 

a 
de 
din 
al

Devii Deva, EuroBike Deva, 
General Corn Trust Inc. 
Petroșani, Metalchim Deva, 
Rompiro Orăștie, ROMTE- 
LECOM - Direcția Hune
doara. "Sleite” financiar de 
recenta prestație de la 
TIB'99, multe din firmele 
invitate la Deva au refuzat să 
participe. “Am scris 400 de 
invitații pentru acest târg. Au 
răspuns efectiv doar 23 de 
societăți comerciale, lucru 
ce dovedește o mare inerție

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

adunat la 
firme, în 

arealul 
județului

prima ediție, 
standuri 23 
majoritate 
economic
Hunedoara. Organizatorii au 
avut grijă să dea Târgului un 
caracter de diversitate, 
invitând societăți comerciale 
dintr-un spectru foarte larg de 
domenii, începând cu bunuri 
de consum, materiale pentru 
construcții și instalații și 
terminând cu tehnică de 
calcul și produse financiar- 
bancare. Am consemnat, 
printre altele, prezența 
firmelor Chimica Orăștie,

■

de muncă „
realiza cu un efort financiar 
destul de scăzut. Bursa 
locurilor de muncă face 
parte, alături de reconversia 
profesională și incubatorul de 
afaceri, din măsurile active de 
mare importanță", a precizat 
Mihai Muntean.

Agenția Județeană de 
Ocupare și Formare 
Profesională Hunedoara și 
Agenția Națională pentru 
Ocupare și Formare 
Profesională, organizatorii 
acțiunii, au reușit să 
contacteze 122 de agenți 
economici care ar fi putut 
oferi locuri de muncă. Din 
păcate, au confirmat 
pafticiparea mult mai puțini, 
adică 44. La deschiderea 
Bursei de la Deva nu au fost 
însă prezenți nici atâția. 
Totuși, față de Valea Jiului, 
unde din cei 500 de agenți 
economici contactați au venit 
10, se pare că la Deva firmele 
au fost ceva mai interesate 
de acest gen de întâlniri. 
Oferta a numărat 338 de 
locuri de muncă. De remarcat 
că lista pusă la dispoziția 
celor interesați arăta că

Sorina POPA

A doua ediție a Bursei 
locurilor de muncă „Deva" a 
demarat ieri, 21 octombrie a.c., 
la Casa de Cultură a 
municipiului. Scopul acțiunii, ne- 
a declarat Mihai Muntean, 
director executiv al Agenției 
Județene ‘de Ocupare și 
Formare Profesională
Hunedoara, este acela 
prevenire și reducere 
șomajului prin angajarea 
către agenții economici
capital de stat sau privat a 
persoanelor care sunt în 
căutarea unui loc de muncă. 
„Această acțiune este una 
eficientă și mai mult o putem

de 
a 

de 
cu

99

(Continuare în pag. 2)
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x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

x__________ ___________ /

Xf/ TÂMÂNH
Noul sistem al asigurărilor 

de sănătate pare să-i fi aruncat 
pe medicii de familie într-o 
nebuloasă. Pentru că nu cunosc 
îndeajuns legislația în vigoare 
aceștia sunt nemulțumiți de cum 
a început să fie pus în practică 
sistemul.

Din cauză că nu cunosc 
suficient leeile, medicii sunt 
nemulțumiți de noul sistem al 
asigurărilor de sănătate

Ecaterina Cumpănașu, 
director general al Casei de 
Asigurări de Sănătate 
Hunedoara, e de părere că 
medicii de familie nu au citit 
suficient contractul-cadru și 
normele metodologice de

Și în Județul Hunedoara

Șontâc, șontâc, sistemul 
sanitar își croiește drumul

aplicare. „De aceea apar tot 
felul de întrebări. Medicii se 
întreabă de ce anumite prestații 
medicale nu sunt cuprinse și nu 
sunt punctate la rambursarea 
serviciilor medicale. De 
exemplu, spun că actul 
terapeutic de a face o injecție nu 
e punctat. Ceea ce nu înțeleg ei 
este că dacă au pe listă o 
persoană înseamnă și că acest 
act este cuprins în punctaj. Nu 
se iau bani doar că pe lista ta s- 
au înscris niște persoane, că-i 
întrebi cum îi cheamă etc. 
Trebuie să și faci ceva pentru 
pacienți.”

Medicii — speriati că nu 
vor casting destul

Medicii de familie nu s-au 
prea dumirit nici cum stă treaba 
cu veniturile posibile prin noul 
sistem de asigurări de sănătate. 
Tocmai de aceea pe mulți dintre 
cei cu halate albe i-au cam 
speriat prevederile legale ce se 
referă la plata serviciilor 
medicale. Dar s-au speriat 
degeaba. Ecaterina Cumpănașu 
precizează din nou:

,,E adevărat că medicii de 
familie sunt deocamdată speriați 
că bugetele care le revin, 
conform calculelor privind 

practica medicală, nu sunt 
suficiente pentru plata 
cadrelor medii, pentru 
cheltuielile ce le antrenează 
cabinetul individual.

Dar trebuie să știe că 
aceste venituri pe care le obțin 
în urma încheierii contractului 
cu Casa de Asigurări de 
Sănătate nu sunt singurele. 
Medicii pot face bani și în 
sistemul privai al actului

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ 

(Continuare în pag. 2)

a Banca 
Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

_ _ _ _ _ _ fizice_ _ _ _ _ _  
„CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT" 
cu DOBÂNDA FIXA de 

56% pe an
și scadență la

96 de zile prin 
unitățile sale din

9

Deva, Brad, Orăștie 
și Hațeg



I Cuvântul liber
.J

22 OCTOMBRIE 1999

Ucigașii, tâlharii șl violatorii
(Urmare din pag. 1)

intervenții, pornind de la faptul 
că s-au semnalat o mulțime de 
cazuri de omoruri, tâlhării, 
furturi, violuri, trafic și consum 
de droguri, toate acestea lovind 
în liniștea publică, atentând la 
libertatea persoanei și lezând 
dreptul de proprietate.

Față de aceste fenomene 
infracționale îndreptate 
împotriva cetățeanului, CSAT a 
adoptat o hotărâre care are în 
vedere unele măsuri de 
combatere a criminalității și de 
întărire a climatului de siguranță 
a populației. între acțiunile 
stabilite se are în vedere 
scoaterea polițiștilor în stradă, 
supravegherea locurilor 
aglomerate, întărirea patrulelor 
cu jandarmi, înăsprirea 
pedepselor pentru infracțiunile 
ce ating libertatea persoanei și 
proprietatea sa, completarea 
cadrului legislativ,
transformarea unor cazărmi în 
locuri de detenție. pentru 
infractori și altele. In același

timp s-a cerut ca și organele 
de apărare a ordinii publice 
să-și îndeplinească atribuțiile 
fără compromisuri și toleranță 
față de infractori.

Firește că sunt de apreciat 
preocupările CSAT pentru 
luarea în obiectiv a ucigașilor, 
tâlharilor, hoților și violatorilor, 
însă nu pot să fie neglijate 
marile și gravele jafuri ce se 
produc în economie, acestea 
având efecte din cele mai 
dezastruoase asupra stării 
economiei și populației. 
Sesizând existența,
amploarea și implicațiile unui 
asemenea fenomen, la 
rădăcina căruia se află 
corupția, reprezentantul 
Băncii Mondiale în România, 
dl Vorkink, s-a oferit să 
analizeze situația și să ne 
ajute în găsirea de soluții 
eficiente de combatere a 
corupției. Important este deci 
să vedem cu ce rezultate se 
va solda intervenția ce o va 
face.

Șontâc, șontâc, 
sistemul sanitar își 

croiește drumul
(Urmare din pag. 1)

s

Târgul național de 
bunuri sir

(Urmare din pag. 1)

servicii

r

In Valea Jiului va
începe furnizarea 
agentului termic...

(Urmare din pag. 1)

Primarul orașului 
Petrila, llie Păducel, vizavi 
de cele discutate mai sus, 
le-a spus celor prezenți: 
“La oamenii din Petrila a 
ajuns cuțitul la os și pe 
bună dreptate, să știți, în 
câteva 
șomaj 
mai au 
dar să 
taxele 
mente, 
au 
celorlalte orașe ale Văii 
Jiului, unde .unele centrale

r _
Amânări cu semne 

de întrebare

zile ajutorul de 
se termină și nu 
bani de mâncare, 
mai plătească și 
pentru aparta- 

De aceeași părere 
fost și primarii

termice funcționează prin 
arderea cărbunelui și 
lipsa banilor nu permite 
achiziționarea combusti
bilului. Astfel de centrale 
sunt în orașele Uricani, 
Petrila, Aninoasa unde 
stocurile de cărbune sunt 
zero.

Este incredibil acest 
lucru, numai când auzi, 
dar să mai și vezi că într- 
o zonă unde la fiecare doi 
pași vezi o mină de 
cărbune să te plângi că 
nu ai cărbune.

Numai la noi se poate 
întâmpla așa ceva!

*

O cerere*

uitată
într-o scrisoare plină de 

amar, dl Romulus Muse din 
satul Cristur, nr.254, ne aduce 
în atenție un fapt care vădește 
lipsa de interes al 
funcționarilor Primăriei 
municipiului Deva pentru 
soluționarea problemelor cu 
care se adresează unii 
cetățeni. în speță este vorba 
despre faptul că, deși s-a 
adresat primăriei la data de 20 
septembrie a.c., nici până la 
jumătatea lunii octombrie nu a 
primit nici un fel de răspuns, 
petentul fiind nemulțumit de 
faptul că pe un ha cultivat cu 
porumb în zona satului Archia, 
recolta i-a fost distrusă de 
mistreți și un cioban cu oile.

Solicitarea dlui Muse a 
fost aceea ca o comisie de 
evaluare să se deplaseze la 
fața locului și să stabilească 
paguba și modul de 
recuperare. Văzând că 
solicitarea nu-i este luată în 
seamă, petentul face trimitere 
la nevoia implicării primăriei și 
chiar a prirnarului în rezolvarea 
cererilor ce le sunt adresate, 
aluzia fiind valabilă și cu privire 
la viitoarele alegeri. (N.T.)

Vremea va intra într-un 
proces de încălzire. Cerul va fi 
variabil, temporar noros. Izolat 
va ploua slab. Vântul va sufla 
slab la moderat din sector sud- 
estic. Temperaturile maxime vor 
oscila între 10 și 14 grade, iar 
minimele între 3 și 7 grade 
Celsius. (O.Jucu)

—k

medical. Noul sistem a transformat medicul de familie într-o 
persoană fizică autorizată, un liber profesionist, care are dreptul 
să presteze servicii medicale autorizate pentru care să perceapă 
anumite tarife. Ca urmare, veniturile lui nu se limitează numai la 
ceea ce primește de la Casa de Asigurări de Sănătate.”

Pacienți putini, salariu mic
Consultând avizierul casei sociale de asigurări de sănătate 

pentru a afla ultimele noutăți, mai mulți medici au avut reacții de 
surpriză și de nemulțumire. Dr. Viorel Tusac de la Dispensarul 
medical al comunei Brănișca ne-a declarat: „La noi în toată 
comuna s-au înscris pe listele celor doi medici de familie 
aproximativ 1700 de pacienți. Cu acest număr de pacienți, cu 
valoarea de capitație a unui punct de 2820 lei (cât s-a stabilit) și eu 
aberația prin care comuna noastră nu intră la bonificații nouă ne 
iese un salariu mai mic decât înainte, astfel că reforma mai mult 
strică decât drege.” La rându-i, dr. Aida Robceanu, de la același 
dispensar, aprecia că „pe lângă birocrația pe care o presupune 
trecerea la noul sistem și autorizarea cabinetelor se comit ilegalități 
și cu contractele de muncă.”

Ca să lucreze in noul sistem, medicii trebuie să achite taxe 
foarte mari

Dacă s-au lămurit că pot face bani și nu puțini, necazurile 
slujitorilor lui Hypocrate nu s-au terminat. Aruncați, fără colac de 
salvare, în marea legilor, medicii nu au încotro: trebuie să dea din 
mâini și din picioare și să ajungă teferi la malul sistemului de 
asigurări de sănătate. Ei bine, dacă credeți că necazurile lor se 
opresc aici, vă înșelați. Se știe că medicii de familie au încheiat 
contracte de comodat pentru cabinete și aparatură. Problemele 
ivite țin mai mult de taxele pe care sunt ncvoiți să le dea la Rencl, 
Telecom ș.a. Așa de exemplu, doar pentru debranșare de la 
rețeaua de curent electric și rebranșare pe cabinetul individual de 
data aceasta, Rencl percepe taxe uriașe. La rândul său, 
Romtelecom, doar pentru transferul postului telefonic de pe 
vechiul proprietar pe cel actual, cere alți bani. Una peste alta 
aceste schimbări pe care c musai să le facă îi aruncă pe medici în 
pragul disperării.

Valea Jiului are nevoie de 50 de medici de familie, dar 
deocamdată are sase

Valea Jiului este zona din județul Hunedoara unde acoperirea 
cu medici de familie nu a fost posibilă. Ecaterina Cumpănașu 
spune că pentru asemenea situații Casa de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara colaborează cu Direcția de Sănătate Publică, care face 
politica de personal. In acest scop posturile din Valea Jiului vor fi 
scoase la concurs. In cazul în care nu se vor prezenta candidați, se 
trece la angajarea medicilor pensionari pe aceste funcții. Pe lângă 
măsurile amintite comisia constituită la nivelul județului din 
reprezentanți ai Casei și Colegiului medicilor acordă un bonus de 
20 la sută pentru medicii de familie care vor presta muncă în 
zonele declarate izolate. In Valea Jiului deocamdată sunt șase 
medici de familie, deși populația ar avea nevoie de vreo 50. Ca 
să-i atragă și prin zonele cu probleme Ministerul Sănătății a avut 
grijă și a emis un ordin care spune următoarele: “Punctele și 
implicit veniturile acordate pot fi majorate cu până la 100 la sută 
pentru medicii care își desfășoară activitatea în localitățile izolate, 
cu condiții grele sau foarte grele, cu un număr mic de locuitori, în 
localitățile deficitare din punctul de vedere al prezenței medicilor 
de familie cauzată de nivelul socio-economic și educațional al 
populației. ’ Dacă prevederile acestea vor putea să atragă mai multe 
cadre medicale în Valea Jiului este de văzut.

la nivelul mediului economic 
autohton. Oricum, această 
manifestare se dorește a fi o 
sfidare la adresa tarelor ce 
sufocă mediul economic 
autohton, încercând să 
transformăm manifestarea într- 
o placă turnantă de relansare, 
mai mult sau mai puțin amplă, 
a vânzărilor, colaborărilor și 
investițiilor în județul nostru", 
ne-a declarat dna Maria 
Alionescu, consultant în cadrul 
Centrului de Afaceri Master 
Deva. în paralel cu Târgul, 
deschis până duminică 24 
octombrie a.c., sunt 
programate o serie de alte 
manifestări conexe. Este vorba 
de un salon al cărții, un târg de 
job-uri, un curs de marketing 
sub egida programului 
englezo-romăn “Smart" și un 
simpozion cu tema 
“Oportunități de afaceri în 
județul Hunedoara". Pleiada de 
manifestări este întregită cu o

serie de manifestări culturale, 
gen spectacole de teatru, 
folclorice și o demonstrație 
de gimnastică.

EXPO DEVA ’99 e un 
început încurajator pe linia 
promovării interdependențelor 
în lumea afacerilor 
hunedorene. Ca impresie de 
reporter însă am consemnat, 
ca la multe alte manifestări 
similare, izul.de pauperitate 
și improvizație ce domină 
actuala etapă. Inițiativele 
lăudabile se sfărâmă sub 
greutatea lipsei de resurse, 
rezultatul final fiind de multe 
ori sub așteptările unui 
observator exigent. Ca 
anecdotică, imediat după 
deschiderea manifestării, 
dintre toate standurile 
prezente cel mai solicitat a 
fost bufetul rece la care 
accesul a devenit în câteva 
minute aproape imposibil. în 
rest, obișnuita apatie...

/

Bursa locurilor
de muncă ,,Deva”

(Urmare din pag. 1)

cererea mare este pentru 
agenți de 
confecționeri 
vânzători.
necesită studii superioare sunt 
foarte puține. Față de prima 
ediție a Bursei de locuri de 
muncă Deva, din martie a.c., de 
data aceasta agenții economici 
au arătat că au nevoie de mai 
puțini angajați. De ce stau 
lucrurile în felul acesta ne-a 
explicat directorul AJOFP 
Hunedoara.

„Oferta de la cea de-a 
doua ediție a Bursei este totuși 
una încurajatoare. Și vă spun 
de ce. A început deja anotimpul 
rece și multe firme, cum sunt 
cele din domeniul construcțiilor, 
își lasă angajații în șomaj 
tehnic. Ca urmare, ei nu mai vin 
acum să angajeze alte 
persoane. E bine să organizăm 
asemenea acțiuni pentru că în 
acest fel putem să avem un 
contact direct cu agenții 
economici, să le arătăm ce 
facilități li se pot oferi, credite în

asigurare, 
textile și 

Posturile care

condiții avantajoase, de 
exemplu, dacă angajează 
șomeri.”

Conform datelor puse la 
dispoziție de AJOFP la 
această oră județul 
Hunedoara înregistrează 
35000 de șomeri. Rata cea 
mai mare a șomajului o deține 
deocamdată municipiul 
Hunedoara.

Printre cei care își caută 
loc de muncă am întâlnit și 2 
tineri. Iulian Bogdan și Lucian 
Sicoe au lucrat la EM Vețel. 
Au fost disponibilizați anul 
trecut și acum vor să lucreze 
la o altă firmă, ca șoferi. 
Amândoi cred că inițiativa 
Agenției este bună pentru că 
nu se știe niciodată de unde 
sare iepurele. Pentru cei 
interesați să-și găsească loc 
de muncă, și credem că nu 
sunt puțini, precizăm că Bursa 
locurilor de muncă se 
desfășoară în perioada 21-24 
octombrie la Casa de Cultură 
din Deva.

i

EI CU DISTRIBUIREA LOR, NOI CU ÎNSCRIEREA NOASTRĂ!
ÎN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 

SA LOCALA A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E orașul tău! E afacerea ta! E ghidul tău! fnscrie-te și tu in Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni în curând realitate.

■, »
Pagini Aurii

• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonați lor telefonici din Hunedoara.
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna clienților 24 de ore pe ii, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

înscrie-te acum!
Pentru mai multe informații, contactați-ne telefonic la (01) 20 20 900 și (056) 194.049 
sau vizîtați-ne ia www.paginiaurii.ro

Ești in Pagini Aurii, 
deci exiști.
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ARBITRII Șl OBSERVATORII
- ETAPA DIN 24 OCTOMBRIE

DIVIZIA D
METALUL CRIȘCIOR - VICT. CĂLAN, arbitri: Adrian 

Costea, Mircea Brândușa și Tiberiu Nistor, obs. Nicolge 
Stanciu.

FC PAROȘENI VULCAN ■ CASINO ILIA: Valentin 
Gavrilă, Stelian Chiriță și Nicolae Albulescu, obs. Emil 
Muntean.

CIF ALIMAN BRAD - MIN. ANINOASA - în 23 oct., orele 
11,00 și 13,00, Sorin Ciotlăuș, Constantin Danilă și Virgil 
Gherghel, obs. Petru Spărios.

UNIV. PETROȘANI - FC DACIA ORĂȘTIE: Eduard 
Kovacs, Ovidiu Toderiță și Eugen Ambruș, obs. Stan 
Hanzi.

VICT. DOBRA - CONSTR. HUNEDOARA: Petru Zlate, 
Sorin Corpadi și tonei Cârstea, obs. Cornel Cărare.

RETEZATUL HAȚEG - MIN. BĂRBĂTENI: Daniel 
Haidiner, Beniamin Popescu și Ciprian Cârligeanu, obs. 
Sever Bogdan.

MIN. POIANA RUSCĂ - CFR MARMOSIM SIMERIA: 
Daniel Dudaș, Remus Azamfirei și Robert Keksedy, obs. 
Alexandru Groza.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
GLORIA GEOAGIU - ENERGIA DEVA: Erno Magyari, 

loan Clinei și Aurelian Lagu, obs. Liviu Banc.
RODOSTAR DEVA - VENUS CHIȘCĂDAGA - în 23 oct., 

ora 11,00, Vasile Capotescu, Zoltan Gergely și Ramses 
Stanca, obs. Sorin Popa.

UNIREA VEȚEL - SANTOS BOZ - în 23 oct., ora 15,00, 
Marin Ormenișan, Daniel Roman și Vlad Biriș, obs. loan 
Deac.

SANCȚIUNI APLICATE 
UNOR ARBITRI

De la începutul campionatului șl până în prezent, 
mal mulți arbitri au fost sancționați pentru anumite 
abateri săvârșite la regulamentul de joc, astfel:

La meciurile:
CIF ALIMAN BRAD - VICT. CĂLAN, arbitrul Daniel 

Roman se reține 2 etape pentru neprezentare.
RETEZATUL HAȚEG - CASINO ILIA, arbitrii Claudiu 

Durlescu și Florin Bulgaru se suspendă 2 etape pentru 
lipsă colaborare.

FC DACIA ORĂȘTIE - CFR MARMOSIM SIMERIA: 
Sorin Corpade - suspendat pentru 4 etape - semnalizări 
eronate influențând rezultatul.

CONSTR. HUNEDOARA - VICT. CĂLAN: Orbonaș Călin 
- 1 etapă pentru semnalizări eronate neinfluențând 
rezultatul.

CFR MARM. SIMERIA ■ CASINO ILIA: Ion Mândru ■ 6 
luni și retrogradarea ca asistent - arbitraj 
necorespunzător, compromițând spectacolul sportiv.

FC DACIA ORĂȘTIE - METALUL CRIȘCIOR: Daniel 
Dudaș - 1 etapă suspendare - aprecierea neuniformă a 
regulilor de joc.

RETEZATUL HAȚEG - VICT. DOBRA: Adrian Radu - 2 
etape suspendare pentru lipsă de colaborare și Daniel 
Ciocan - 4 etape (semnalizări eronate influențând 
rezultatul).

METALUL CRIȘCIOR - MIN. ANINOASA: Claudiu 
Durlescu - 2 etape - lipsă de curaj și fermitate în luarea 
deciziilor.

RODOSTAR DEVA - UNIREA VEȚEL: Marian Lucaci - 
1 etapă suspendare pentru neprezentare.

Vineri 
22 octombrie

TVR
9.00 TVR lași 11.00 TVR Cluj- 

Napoca 12.00 Rock la miezul 
nopții (r) 13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.30 Cuvânt 
pentru necuvântătoare 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.00 
Avanpremieră știri 19.05 Sun
set Beach (s, ep. 555) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Meteo'. Sport 
21.00 Doi băieți, o fată și o 
pizzerie (s,e p. 4) 21.30 Știrile de 
sâmbătă seara 22.45 Omul de 
nicăieri (s) 23.35 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
8.50 Bzzz! Un super-magazin 

pentru copii... mai mari! 10.15 
Limbi străine. Spaniolă 10.40 O 
familie ciudată (s) 11.10 Familia 
Simpson (s) 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 TVR Craiova 
14.40 TVR Cluj-Napoca 15.00 
Delfi și prietenii săi (d.a) 16.00 

Obsesia (s) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Cinemato
graful vremii noastre: Melies 
Vrăjitorul (IV) 19.00 Galeria 
marilor interpreți 19.45 
Videoclipuri 21.00 Concert 22.00 
Lumea vitezei 22.50 Infidelități (s, 
ep.4)

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Colivia de aur (s) 11.00 
Inspirația Carolinei (s) 11.30 
Recolat (dramă Canada 1994) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00 Esmeralda 
(s) 15.00 Fotbal: Divizia A Ursus: 
CSM Reșița - Petrolul (d) 17.00 
Știri 17.24 Elena, viața mea (s, 
ep. 112,113) 19.00 Observator 
20.00 Numai dragostea (f. 
dragoste SUA 1998) 22.00 
Observator 22.30 Vitamina V - 
Veselia: „Clanuil Popeștilor” (s, ep. 
5)

PRO TV ț

7.00 Bună dimineața, PRO TV 
eal tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 12.30 Royal Canadian Air

Programe TV - sâmbătă și duminică
Sâmbătă

23 octombrie

TVR 1
8.0 Povești de adormit 

copiii (s, ep. 53, 54) 9.00 
Mica sirenă (d.a) 10.00 
Cartea de folclor 13.30 
Lumea și noi 14.00 Arca 
Marinei... 16.30 Război 
împotriva Mafiei (do, p. 
I) 17.25 Teleenci- 
clopedia 18.10 Mare 
schimbătoare (s. SUA 
1998, ep. I) 19.00 
Perechea potrivită (joc)
19.30 Carol și compania 
(s) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, 
Surprize (div.) 22.30 Dr. 
Quinn (s, ep. 4) 23.20 
Jurnalul de noapte 23.25 
Săptămâna sportivă 
23.35 Viziuni criminale 
(f. mister SUA 1987)

TVR 2
8.30 Personaje celebre 

(d.a) 10.40 Cireșarii (s, 
ep. 3) 11.30 Pas cu pas
12.30 TVR Timișoara
14.00 Poliție judiciară (s, 
ep. 7) 15.05 Marcel 
Cerdan (do) 16.00 
Obsesia (s, ep. 32) 17.35 
SOS La capătul lumii 
(d.a) 18.00 Sălbăticie 
într-o grădină (do) 18.55 
Varietăți de altă dată 
19.40 ’ Teatru TV 
prezintă: ',,Straniul 
paradis” 21.20 Festivalul 
de chitară clasică, 
București ’99 21.50
Fotbal Meci din Camp. 
Spaniei, etapa a Vll-a 
(d)

ANTENA 1
8.00 Povești cu căței 

(do) 9.00 Domnul Dior 
(do) 10.00 Casa de 
piatră 11.00 Orient 
Expres (talk show) 13.00 
Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 15.00 
Fotbal Divizia A Ursus:

X______________________

Force (s, ep. 15) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 50) 
13.50 Ani de liceu (s, ep. 35)
14.15 Miracolul tinereții (s) 14.45 
Familia Bundy (s) 15.15 Aripile 
pasiunii (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 41,42) 
19.00 Reforma la români 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Dosarele X 
(s, ep. 126) 21.30 Profiler - 
psihologia crimei (s, ep. 8) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei

ACASĂ
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Nimic personal (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) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Tata e 
plecat în călătorie de afaceri (f. 
Iugoslavia ’85, p. II)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00

Universitatea Craiova - 
Extensiv (d) 18.00 Elena, 
viața mea (s) 18.50 Fa
shion Club 19.00 
Observator 20.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: FC 
Național - Rapid (d) 
22.00 Observator 22.30 
Așa tată, așa fiu (co. 
SUA 1978)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule 

(s, ep. 1) 10.00 Lois și 
Clark (s, ep. 45) 11.00 
Promotor 11.30
www.apropo.ro 12.00 
Profesiunea mea,
cultura 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Generația PRO 
17.00 ProFashion (mag.)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vacanța mare la 
PRO TV 21.00 Alte 48 de 
ore (co. SUA ’90) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 OZ 
- închisoarea federală 
(s, ep. 8)

Duminică
24 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 11.00 Viața satului
12.30 Tezaur folcloric
13.30 De luni până
duminică 14.15 Auto 
Club 14.50 Rugby: 
sferturile Camp.
Mondial (d) 16.50
Blankenesse (s, ep. 5)
17.45 Spectacolul lumii 
19.00 Perechea potrivită 
(joc) 20.00 Jurnal. Meteo 
20.25 Duminica sportivă. 
Fotbal 20.50 Zodia VIP 
21.50 Phenomenon 
(dramă romantică SUA 
1996) 23.40 Jurnalul de 
noapte 23.50 Pe față 
(talkshow)

TVR 2
8.00 Fata lui Moș

Nadine Show (r) 13.00 Show-ul 
de noapte (r) 15.00 Viața în di
rect 16.00 Telenovelă 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri. Sport. 
Meteo 19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show 20.15 
Alegeți filmul 21.30 Real TV 22.00 
Românie, Românie... 22.15 Știri 
22.45 Revista presei

HB®
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Puiul de urs 
(dramă SUA ’97) 12.30 Ziua 
Recunoștinței (dramă SUA 1997) 
14.00 Categoria grea (co. SUA 
1995) 15.45 Pe urmele 
criminalului (thriller, SUA 1995)
17.15 Colegi de cameră (dramă 
SUA 1995) 19.00 Afacerea 
Pandora (f.a. SUA 1997) 20.30 
Othello (dramă SUA 1996) 22.30 
Inimi furate (co. SUA 1996) 0.00 
Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.10 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

Crăciun (do) 8.30 
Născuți printre
animalele sălbatice 
(do) 9.00 La izvorul 
dorului... 9.15 Cireșarii 
(s, ep. 4) 10.00 Orizont 
spiritual 12.00 TVR lași
13.30 Știrile... XXL
14.00 Poliție judiciară 
(s, ep. 8) 14.50
Infidelități (r) 15.40 
Videoclipuri 16.00 
Obsesia (s, ep. 33)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Tip-Top, Mini- 
Top! 19.00 Un secol de 
cinema (do) 22.25 
Tineri muzicieni 22.45 
Povestea lui Lizzie 
Borden (dramă SUA 
1975)

ANTENA /
8.00 Credință și viață 

9.00 Desene animate 
10.00 Godzilla (d.a)
10.45 Aventurile lui 
Sindbad (s, ep. 6) 11.30 
Buni prieteni 12.15 
Stan și Bran: Eu și 
prietenul meu (co. SUA 
’33) 13.00 Duminica în 
familie 17.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: 
Steaua - Dinamo (d) 
19.00 Observator 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra 11.00 Desene 
celebre 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Te 
uiți și câștigi! (div.) 
14.20 Chestiunea zilei 
15.00 Bangkok Hilton 
(dramă SUA ’89, ultima 
parte) 16.45 Echipa 
mobilă 17.00 Beverly 
Hills (s, ep. 169) 18.00 
Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 8) 
21.00 Rasputin (dramă 
SUA 1996) 23.00
Procesul etapei

15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 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 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50-07.00 
Știri locale (r) 07.00- 
10.00"Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție) 10.00- 
10.45 Program comercial PRO 

TV Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 
PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV.

Vineri, 22 octombrie

O BERBEC
Nu ratați nici o ocazie, 

doamnelor, pentru că a doua 
oară nu se mai ivește. Aveți 
încredere în dv. și fiți mai 
sigure. Tot ceea ce veți face 
va fi încununat de succes.

O TAUR
Nativii din Taur sunt în 

continuare în perioada 
norocoasă și plină de 
succese. Nu există sarcini 
pe care să nu le poată duce 
la îndeplinire.

O GEMENI
Primiți cadou sau împrumut 

o sumă importantă de bani de 
la părinți, bunici sau prieteni. 
Nu-i cheltuiți în seara 
aceasta. Mai ales că zilele 
următoare vor fi destul de 
“costisitoare”.

O RAC
Astăzi vă veți purta mai 

extravagant decât de obicei. 
S-ar putea să aveți neplăceri 
cu finanțele și nu prea aveți 
chef nici să lucrați. Aveți mai 
multă grijă de sănătatea dv.

Z> LEU
Vor urma zile reușite. 

Pentru a vă realiza planurile, 
aveți nevoie doar de puțină 
ambiție și perseverență. 
Sunteți mai realiști și vă 
descurcați bine în orice 
domeniu.

O FECIOARĂ
Faptele disperate nu 

ameliorează relația dv. cu 
partenerul; dimpotrivă, vă pot 
aduce mari neplăceri. 
Noaptea poate fi un sfătuitor 
înțelept și mâine veți vedea 
totul într-o altă lumină.

O BALANȚĂ
Nu vă veți putea realiza 

planurile din pricina 
partenerului sau a familiei, dar 
dacă veți gândi realist și cu 
răbdare, atunci totul va fi bine.

O SCORPION
Nu faceți afaceri cu cei 

născuți în zodiile Berbec, Leu, 
Săgetător și Vărsător, pentru 
că veți avea parte doar de 
eșecuri. Ascultați de 
partener, vrea doar să vă 
ușureze situația.

O SĂGETĂTOR
Nu vă veți putea plânge de 

plictiseală, ajungând centrul 
atenției unor evenimente 
interesante și existând 
șansa unor deplasări. Veți 
obține succese în dragoste 
și în activități spirituale.

O CAPRICORN
Veți fi în următoarele zile 

într-o formă mai bună decât 
de obicei. Este o zi ideală și 
pentru munca în echipă. 
Femeile-Capricorn pot 
încheia afaceri și contracte 
profitabile.

O VĂRSĂTOR
Nu vă cramponați de 

prejudecata că e greu să-ți 
găsești un loc de muncă 
potrivit. O fi adevărat pentru 
alții, nu și pentru dv. S-ar 
putea chiar să găsiți o slujbă 
suplimentară.

O PEȘTI
Vă descurcați de minune 

la locul de muncă, vă 
înțelegeți perfect cu colegii și 
cu șefii. Pentru ca tacâmul 
să fie complet, din toate 
părțile vă sosesc numai vești 

, bune.X________________ •

http://www.apropo.ro
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Primarul vrea cu orice preț să 
bage gazul metan în comună

Nici o casă din comuna 
Hărău nu are gaz metan. Ca 
să îndrepte acest neajuns, 
primăria a trecut la realizarea 
proiectelor necesare finanțării. 
Zis și făcut. Ca urmare, au fost 
obținute aprobările
corespunzătoare. Mai mult, 200 
milioane de lei s-au alocat 
pentru deschiderea finanțării 
într-unul din satele comunei 
Bârsău. Și... lucrurile s-au oprit 
aici. De ce? Ba că lucrarea de 
introducere a gazului metan 
trebuie suportată de la bugetul 
local, ba că nu sunt bani. 
Primarul Petre Dălie spune că 
are nevoie de mai mult de 12 
miliarde de lei ca să bage gazul 
în casele cetățenilor din 
comună. Dar cum să facă față 
acestei sume cu un biet buget 
local de 700 milioane de lei? 
Primarul Dălie însă nu este unul 
dintre cei care depune armele 
așa ușor.

Și atunci la ce s-a gândit 
el? Să concesioneze 
distribuția gazului metan unei 
societăți comerciale pe o 
perioadă de 30 de ani. Pentru 
aceasta a fost organizată 
licitație. S-au făcut astfel 
investiții care să execute 
lucrarea și să investească 
miliardele necesare în gazul 
metan din comuna Hărău. 
Toate ar fi fost bune și 
frumoase dacă lucrările ar fi 
putut să fie duse până la capăt. 
Dar, cum se întâmplă la noi la 
români, ideile Dune nu sunt 
lăsate să fie materializate. Se

invocă prevederile legale și 
câte altele. Când primarul din 
Hărău s-a prezentat. cu 
proiectul pentru introducerea 
gazului metan în comună la mai- 
marii județului a fost nevoit să 
facă stânga-mprejur. Deși, așa 
cum am menționat deja, o 
societate comercială a reușit 
să câștige licitația pentru 
lucrarea amintită, Prefectura

societăților naționale, înființate 
prin reorganizarea regiilor 
autonome care au avut în 
administrare aceste bunuri, 
activități ori servicii”. Deci 
numai societățile desprinse din 
regiile autonome pot 
concesiona o asemenea 
lucrare. în acest fel Prefectura 
Hunedoara i-a închis gura 
primarului Petre Dălie care s-a

Cazul pe care îl vom 
relata nu este 

specific doar comunei 
Hărău, el regăsindu-se și 
în alte comune din județ. 
Situația medicilor
veterinari, preluați mai 
mult de nevoie, de către 
primării, este cunoscută. 
Bugetele consiliilor locale 
- și așa foarte sărace - au 
fost încărcate cu o 
cheltuială în plus, trebuind 
să plătească și salariile 
medicilor veterinari. 
Legea 1897’98 prevede

Veterinară a județului 
Hunedoara a înștiințat 
consiliile locale - iar noi 
avem cazul comunei Hărău 
- că trebuie să restituie 
sumele cheltuite pentru 
plata salariilor medicilor 
veterinari până la data 
preluării. Adică toți banii 
cheltuiți de Direcție de la 
începutul anului și până la 
31 martie (data preluării 
medicilor de către consilii) 
trebuie să fie dați înapoi 
Direcției. Or, cum 
primăriile nu pot plăti nici

AJUTOARE SOCIALE 
NEPLĂTITE

în comuna Hărău sunt 
înregistrați 24 de asistați 
social. Din păcate ajutoarele 
sociale pentru aceștia nu au 
mai fost plătite din data de 1 
aprilie, costurile lunare 
pentru plata acestora fiind 
de 4 milioane de lei. Nici pe 
viitor nu sunt șanse mari 
pentru reglementarea 
situației, bugetul local fiind 
foarte sărac.

{Pentru că nu are voie să execute lucrarea, societatea 
respectivă și-a abandonat materialele la marginea satului.

Hunedoara a respins proiectul 
pe motiv că se încalcă 
prevederile legale în vigoare, 
lată ce invocă specialiștii 
prefecturii: Articolul nr. 40 din 
Legea privind regimul 
concesiunilor din noiembrie 
1998 specifică următoarele:

„Bunurile proprietate publică 
ori privată a statului, județului, 
orașului sau comunei, precum și 
activitățile și serviciile publice 
de interes național sau local se 
atribuie direct, printr-un 
contract de concesiune, 
societăților comerciale sau 
companiilor naționale ori

întors frumos la problemele 
comunei. Dar nu a renunțat la 
idee.

,,Concesionarea distri
buției gazului metan în 
comună ar fi singura soluție. 
Ar fi și o premieră în țară dacă 
reușim să facem acest lucru. 
Nu mă opresc din acest drum, 
pentru că vreau să aibă gaz 
metan cetățenii pe care-i 
conduc. O să găsim o soluție 
care să ne permită, în mod 
legal, să ducem la bun sfârșit 
proiectul de introducere a 
gazului metan la Hărău”, ne-a 
declarat Petre Dălie.

Medicii veterinari
încarcă bugetul primăriei
obligativitatea finanțării 
medicilor veterinari de 
către consiliile locale, însă 
dacă nu sunt bani o 
asemenea lege este greu 
de aplicat. Ba chiar, 
c.onștienți că nu au cu ce-i 
plăti, unele consilii locale 
s-au împotrivit trecerii 
acestora în subordinea lor. 
în alte locuri medicii au 
fost preluați, dar nu li s-au 
putut plăti integral salariile 
și sporurile care li se 
cuveneau. Pe scurt spus, 
este o harababură în tot 
acest sistem. Poate doar 
procesul de privatizare din 
domeniu va mai 
pună ordine în 
privință.

Colac peste
însă, nu cu mult timp în 
urmă Direcția Sanitară

putea să 
această

pupăză

salariile pentru lunile 
curente, este greu de 
crezut că vor avea fonduri 
pentru a restitui acele 
sume. Mai ciudat este 
însă faptul că, la data 
preluării medicilor
veterinari, Direcția nu a 
pomenit nici un cuvânt 
despre aceste restituiri de 
fonduri, iar în ; 
trimisă consiliilor 
se pomenește 
despre unele 
mentări ale Ministerului 
Finanțelor. Nu știm cum se 
va rezolva problema, banii 
lipsind în continuare. Cert 
este că această măsură nu 
face altceva 
încurce și 
complicatele 
sistemului 
românesc.

PRIMĂRIA FĂRĂ 
CURENT

Datorită neplății facturilor 
la energia electrică, clădirea 
primăriei din Hărău a fost 
debranșată de la rețeaua de 
alimentare. Conform 
afirmațiilor dlui primar Petre 
Dălie se speră că la 
rectificarea bugetară se vor 
găsi suficienți bani pentru 
plata energiei. Deocamdată 
însă se pune problema și a 
debranșării de la rețeaua 
telefonică, tot din cauza 
neplății facturilor.

a'dresa 
■ locale 

doar 
regle-

decât să 
mai mult 

ițe ale 
financiar

Se 
de 
de

SE CONSTRUIESC 
BISERICI 

în comuna Hărău 
desfășoară lucrări 
constrqcție precum și
renovare a unor biserici. A 
fost începută de curând 
construcția bisericii ortodoxe 
din satul centru de comună, 
tot aici 
finalizate 
renovare

fiind aproape 
lucrările de 
a bisericii 

reformate. Fondurile provin în
majoritate din contribuțiile 
oamenilor, sponsorizări, dar și 
de la bugetul local.

Mai mult respect 
față de pacienți

F ■%

Căldură nu, curent 
electric nu!

Activitatea sanitară în 
noua formulă a medicului 
de familie pare a fi debutat 
sub auspicii destul de 
favorabile în satele 
comunei Hărău. Moștenirea 
lăsată de vechiul sistem nu 
este atât de grea ca în alte 
locuri, spațiile în care se 
desfășoară consultațiile în 
dispensarul din Bârsău și 
punctele sanitare din 
Banpotoc și Hărău fiind 
rezonabile. Bineînțeles că 
ar fi binevenite unele 
reparații, loc de mai bine 
fiind oriunde, dar activitatea 
se poate desfășura 
acceptabil și în actualele 
condiții. Spre deosebire de 
alte dispensare rurale în 
care dotarea cu aparatură 
medicală se limitează la 
stetoscop și tensiometru, 
cei din Bârsău au avut 
noroc cu ajutoarele din 
străinătate. Comunitatea de 
francezi cu care este 
înfrățită comuna, a donat 
dispensarului un
sterilizator, un ecograf, un 
laringoscop, un aparat cu 
aerosoli și un aparat pentru 
investigații 
aparatură
dovedește foarte utilă în 
investigațiile întreprinse de 
dna dr. Angela Tozlovanu. 
Conform contractului 
încheiat cu Casa de\_________

la urechi, 
care se

Asigurări de Sănătate 
pentru cei 1100 de 
pacienți înscriși pe lista 
medicului de familie se 
va aloca un fond de 7 
milioane pentru
medicamentele compen
sate și gratuite. De 
asemenea, dispensarul 
dispune și de o 
autosanitară, dar pentru 
că nu există bani pentru 
angajarea unui șofer și 
pentru întreținerea mașinii 
aceasta este lăsată în 
grija Primăriei, care 
asigură transportul 
bolnavilor sau al medicilor 
atunci când este 
solicitată.

Dr. Angela Tozlovanu 
aprecia că ,,odată cu noul 
sistem se va îmbunătăți 
relația medic-pacient, 
medicii tratându-i pe 
pacienți cu mai mult 
respect și interes pentru 
că acum sunt plătiți 
efectiv din contribuția 
oamenilor.” în ceea ce 
privește situația medicală 
a populației din zonă, dr. 
Tozlovanu s-a arătat 
îngrijorată de creșterea 
numărului de cazuri de 
hepatită cronică, afecțiune 
generată de alimentația 
necorespunzătoare 
consumul de alcool.

Până prin 1987, la Hărău, cetățenii își 
mai puteau încălzi oasele la baia 
comunală. De atunci însă aceasta a fost 
lăsată în paragină. Deși s-a dovedit că 
apa sărată din acel loc are calități și se 
poate utiliza în tratamentele unor boli, nu 
s-a mai încercat repunerea ei în 
funcțiune. Clădirea are nevoie de reparații 
serioase, dar primăria abia are bani să-și 
ducă zilele, ce să mai vorbim de 
amenajarea băii comunale.

Pentru că banii sunt foarte puțini, 
aproape toți funcționarii de la primăria 
Hărău sunt nevoiți să-și ia concediu fără 
plată timp de o lună. S-a ajuns să se apeleze 
la o asemenea măsură originală din cauză 
că fondurile primăriei nu mai sunt suficiente. 
Telefoanele abia se mai achită, căldura nu 
va intra în sediul primăriei la iarnă, iar 
indemnizațiile celor 11 consilieri locali nu s- 
au mai plătit încă de acum 3 luni. Comuna 
stă și pe întuneric din luna mai, restanțele 
pentru plata iluminatului public ajungând la 
peste 22 milioane de lei.

Ș'
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Pagină realizată de 
Sorina POPA, Ciprian MARINUȚ, Andrei NISTOR 

Foto: Traian MÂNU 
__________________________________ /

Aliniindu-se căderii 
economice accentuate care a 
cuprins țara, până în 
decembrie 1998 și școala 
generală cu clasele I-VIII din 
Hărău s-a aflat într-o 
situație dificilă. Condițiile 
din clase reflectau sărăcia și 
dezinteresul, programa era 
neatractivă, astfel că unii 
elevi și-au manifestat „votul 
de blam” prin transferarea la 
școli din Deva, chiar dacă 
erau nevoiți să facă naveta.

Dacă la nivel național nu 
s-au organizat alegeri 
anticipate, iar schimbarea 
numai a prim ministrului n- 
a adus redresarea economică, 
schimbarea conducerii școlii 
din Hărău a însemnat 
,,schimbarea-n bine”. 
Hotărâtă să lase ceva în 
urma sa, prof. Elisabeta Ilie- 
Zudora, care a câștigat 
concursul pe postul de 
director, a reușit să aducă un 
suflu nou activității școlii 
din Hărău. 
insistență 
Consiliul I 
bunăvoința unor sponsori 
locali doamna director a 
reușit să strângă banii

Apelând cu 
la Primărie, 
Local ți la

Schlmbarea-n bine
necesari pentru efectuarea 
unor lucrări de reparații 
urgente. Astfel în vacanța 
mare toate sălile de clasă au 
fost zugrăvite (după nouă 
ani). în plus, au fost înlocuite 
o parte a cetârnelor ți a fost 
renovată partea dinspre 
stradă a tencuielii exte
rioare. Iar pentru ca ți 
activitatea școlară să fie mai 
atractivă doamna director a 
avut

interesante. întrucât școala 
beneficia de o donație în 
calculatoare din partea 
francezilor cu care e înfrățită 
comuna, iar elevii erau 
interesați de inițierea în 
acest domeniu, s-a hotărât 
înființarea unui cabinet de 
informatică. Cealaltă 
inițiativă are un aspect uman 
- social ți a schimbat mult 
atitudinea copiilor față de 
școală. în fiecare zi deinitiative

In mijlocul elevilor de la Școala din Hărău se află dna 
director Elisabeta Ilie-Zudora și dna Viorica Todea, cea 

care prepară gogoși.

TELEFONIA - ÎNCĂ 
UN VIS FRUMOS
Deși există foarte multe 

cereri pentru introducerea 
de noi posturi telefonice, 
pentru marea majoritate a 
locuitorilor comunei Hărău a 
avea un telefon rămâne încă 
un vis frumos. în satul Hărău 
sunt doar 4 telefoane; mai 
fericiți sunt locuitorii de la 
Banpotoc, acolo fiind câteva 
zeci de telefoane.

PREDOMINĂ BIRTURILE
Privatizarea în comuna 

Hărău este din păcate încă în 
stadiu embrionar. Societățile 
comerciale cu activitate 
productivă se pot număra pe 
degete, cele care predomină 
fiind birturile.

miercuri, în pauza mare, 
copiilor li se oferă gratuit 
gogoși. Cele necesare 
pentru prepararea acestui 
desert (făină, ulei, zahăr, 
lapte) au fost donate de 
oamenii din sat care au o 
situație materială mai 
bună. Iar de coacerea 
gogoșilor se ocupă o femeie 
de suflet - doamna Viorica 
Todea, bunica unuia dintre 
elevi, care pentru pregă
tirea desertului se trezește 
la ora cinci.

Aceste schimbări care i- 
au determinat pe mai 
mulți elevi să le spună 
părinților că „acum îmi 
place la școală” nu 
înseamnă că nu mai există 
probleme și că situația 
școlii e foarte roz. Sunt 
necesare lucrări de 
reparații la acoperiș și la 
grupul social, trebuie 
reparate cetârnele și 
introdusă apa și trebuie 
asigurate lemnele pentru 
iarnă. Dar întrucât 
începutul a fost promițător 
sperăm ca în timp să fie 
rezolvate și aceste 
probleme.

<
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Cuvântul liber
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Aș greși să nu recunosc 
sincer că de multă vreme n- 
am mai citit o carte cu atâta 
plăcere, deși devin suspicios 
atunci când titlurile sunt cam 
sau prea explicative. Titlul 
acestui volumaș este, însă, o 
excepție: el este o reflectare 
minuțioasă, putem spune, a 
ceea ce se află între cele 
două coperți. Și, pentru că 
veni vorba, iată ce afirmație 
de-a dreptul caragialiană 
face autorul pe coperta a IV- 
a: “Incoerența exercită o 
stranie fascinație asupra 
oamenilor politici. Este un fel 
de oglindă a ciocârliilor. Cei 
care, în opoziție ori majoritari, 
fac dovadă de imprudență 
sau perspicacitate, de cum 
se-apropie de treptele puterii 
par loviți de orbire și 
amnezieț...)”. Nu-nu, să nu 
cădem în confuzii: această 
carte, pe care o propun spre 
lectură, nu a fost scrisă de- 
un român, ci este o traducere 
din limba franceză, iar autorul 
este un fost ministru, 
vicepreședinte al Adunării 
Naționale a Franței și, în 
prezent, primar de Issy-les- 
Moulineaux - deci, avem de- 
a face cu o personalitate și 
autoritate în materie de viață 
politică și politicianism.

In general, Andre Santini ne 
introduce nu numai prin culisele 
și subtilitățile unei tumultuoase 
vieți politice franceze, dar o face 
cu un talent naratoric înrudit 
îndeaproape cu geniul lui 
Caragiale. El nu este un 
contemplativ, un autor care-și 
notează cu conștiinciozitate 
puncte de sprijin pentru 
viitoarea scriere, ci tipul de ins

vicepreședinte al Adunării 
Naționale a Franței poate scrie 
negru pe alb și, se pare, fără 
vreo remușcare: “Pretutindeni 
există prostie care este la ea 
acasă peste tot, de la Direcția 
Trezoreriei la Ministerul de 
Finanțe, de la Comisia Bancară 
la Banca Franței, de la comisarii 
conturilor la diversele 
inspecții.”(p.55), atunci orice

Andre Santini: ACEȘTI IMBECILI CARE NE GUVERNEAZĂ
Manual lucid și autocritic pentru uzui oamenilor politici 

Editura Amarcord, Timișoara, 1999

care se implică, analizează și 
constată nu fără malițiozitate: 
"Tot mai adesea guvernanților 
noștri le scapă de sub control 
mișcările lumii, fluctuațiile 
economice, instabilitatea 
monetară, căderea imperiilor ori 
conflictele de tot soiul."(p.6). Nu 
ne este deloc greu să ne dăm 
seama că social-economicul și 
administrativ-politicul 
sunt...fotografiate de un 
adevărat profesionist în branșă 
și, după ce sunt prelucrate 
adăugându-li-se sarea și 
piperul, umorul și satira - deși 
grotescul stării naturale a multor 
situații nici nu mai necesită 
asemenea intervenții - ne sunt 
prezentate în toată măreția 
ridicolului lor. Dacă un fost

comentariu devine un fel de 
predică în pustiu. Inteligent, 
documentat, sarcastic - dacă e 
cazul -, înțelegător, dar nu 
aprobator al prostiei omenești, 
politician abil și, nu în ultimul 
rând, narator excelent, Andre 
Santini ne oferă de-a lungul 
întregii sale cărți mostre ale unui 
spectru existențial în care ne 
putem recunoaște ca stat și 
popor fără să depunem cine știe 
ce eforturi. Dimpotrivă... 
începând sau terminând cu 
televiziunea prin cablu, cu 
problemele de canalizare, cu 
hotărâri ale guvernului, cu 
descentralizarea, cu relațiile 
internaționale, cu administrația 
de stat, cu...toate văzute/filtrate 
prin spiritul neiertător al unui

observator detașat. In 
context, ce simpatică 
descriere a fostului 
președinte american: "Să ne 
gândim de exemplu la 
virtuozitatea lui Gerald Ford. 
Săltând ca din pușcă punțile 
avioanelor, aterizând în 
brațele soției sale Betty, ale 
gărzilor de corp ori ale șefilor 
de stat, omul la un moment dat 
făcea dovada unui echilibru 
precar."(p.1O9). Insă, materia 
primă preferată de autor este 
prostia surprinsă în cele mai 
diferite și neașteptate 
ipostaze, este calul său de 
bătaie. Se întreabă el: "Se 
poate gândi la rece cum ar fi 
o lume în care prostia să nu 
mai primească buletin de 
oraș” în care toate judecățile 
să fie drepte și gândurile 
chibzuite ?"(p.99); și concluzia 
sa: "Am avut diverse ocazii, în 
cursul ultimilor ani, să schițez 
câteva rânduri asupra 
prostiei. Am hotărât, nu de 
multă vreme, să le adun într- 
un opuscul. Apoi acesta s-a 
transformat într-o carte." 
(p.147). E tocmai cartea al 
cărei titlu singur ne invită la o 
lectură realmente
reconfortantă.

Dumitru HURUBĂ

o. iscnu - „(Sîfifw ififiiiiTM
p nnriwrfrnî”

/^Lacrimă de stea
-J Mi-e sufletul o oază de luminăMi-e sufletul o oază de lumină 

Căci tu ai revenit în viața mea.
E noapte-acum, pe cer e lună plină, 
Privind la ea, s-a mai născut o stea.
E steaua bucuriei și-a speranței, 
E haosul imens din fața mea;
Cu ochii rațiunii și-ai balanței 
Ziua de ieri îmi pare tot mai grea.
Dar ochii inimii sunt mult mai siguri, 
Te caută-ncontinuu cu uimire.
Nu-i pot opri, au fost destul prea singuri.. 
Observă-i cum te sorb dintr-o privire! 
Pe cerul blând, senin și prea albastru 
Ești cea dintâi și cea din urmă stea. 
Privirea ta-i atingere de astru, 
Iubirea ta e veșnicia mea.
Și de-aș pleca pe veci din lumea asta 
Regrete nici o clipă n-aș avea...
Căci am privit un cer cu lună plină 
Și ani iubit o lacrimă de stea.

Adela VONiCA
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Pe munții cei mari" |f . I
(Colinzi din Zarand din colecția folcloristului | 

Romul S. Micluția)

li

număr cuprinde colinzi din Zarand | 
din colecția folcloristului Romul S. ■ 
Micluția, caiet selectat și îngrijit; 
de profesorul C_______
Constandin.

în intenția editorilor, caietele se 
doresc acumulări de date în 
vederea valorificării ulterioare în 
sinteze capabile de a oglindi 
pregnant întreaga creație folclorică 
din arealul Hunedoarei. Și mai ales 
se dorește cunoașterea a ceea ce 
a mai rămas la această oră din 
creația folclorică locală în contextul 
răspândirii motivelor folclorice, 
folclorul fiind un organism viu cu 
acumulări valorice permanente.

în ceea ce privește culegerea | 
propriu-zisă de colinzi, ■ 
cercetătorul Romul S. Micluția ! 
este cunoscut pentru acribia cu | 
care s-a oprit asupra culegerii I 
folclorului din Vatra Zarandului. ! 
Asupra culegerilor sale s-a oprit, I 
la rândul său, profesorul Clemente | 
Constandin care le oferă acum ■ 
spre publicare și studiu, dar și ■ 
pentru împrospătarea repertoriului | 
cetelor de colindători din satele ■ 
hunedorene.

MinelBODEA 1 
-------------------------------------------- l 

.------------------------------------------------------ w ---------- -s
Un catalog privitor la creația de o 

viață a artistului Axente Ion Bozeșan
Ne-a parvenit, de curând, 

prin bunăvoința dnei Miorița 
Bozeșan, soția artistului, un 
catalog ce vorbește cu 
căldură și respectul cuvenit 
despre creația de o viață a 
pictorului Axente Ion Bozeșan. 
Un catalog - album care 
încearcă să țină trează în 
rândul familiei, ca și al celor 
care l-au cunoscut și i-au fost 
prieteni, flacăra vie a prezenței 
creatorului care, chiar dacă s- 
a stins, este mereu alături de 
noi prin ceea ce a realizat.

Catalogul - album a fost 
alcătuit de către soția artistului 
și tipărit în condiții excepționale 
la Imprimeria Gutenberg din 

JJeva. Lucrarea vorbește cu
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Semnalul cald al apropierii 
| sărbătorilor de iarnă începem să
li simțim în sufletele noastre 
i dornice de frumos ca o mireasmă 
| de sărbătoare, căci, de-acum, e 
i timpul să ne gândim la aceste 
! momente unice, deși se repetă 
I în fiecare an. La acest lucru s-a 
| gândit și Centrul Județean de 
I Conservare și Valorificare a 

Tradiției și Creației Populare 
| Hunedoara - Deva care a editat 
I primul număr al Caietelor 
^folclorice hunedorene. Primul

Clemente |
l

elocvență despre personalitatea 
lui Axente Ion Bozeșan, despre 
studiul său permanent, despre 
pictura laică și religioasă, 
monumentală, creația scenografică 
prezentă în expoziții interne și 
internaționale, sau posibil a fi 
văzută în biserici din județ și din 
afara județului. Dar, parcă, cel 
mai bine vorbesc reproducerile 
color și alb/negru după lucrările 
sale (“Mama lui Avram lancu”- 
adevărată icoană, “Horia, 
Cloșca și Crișan", florile, casele 
memoriale, mănăstirile, frescele 
“Nașterea”, “Răstignirea”, 
“Avram lancu”, compozițiile 
ș.a.).

MinelBODEA

CARTEA UNOR DEZVĂLUIRI AMARE

Apariția unei sinteze de istorie 
este un eveniment extraordinar 
pentru istoriografie, mai ales că, 
după 1945, nu s-a reușit, din 
păcate, publicarea unui tratat 
exhaustiv, de proporții așa cum în 
mod normal s-ar cuveni. Și astăzi 
suntem în situația de a folosi în 
acest mod operele lui Xenopol, 
lorga sau Giurescu, toate având o 
vechime considerabilă. Sigur că 
valoarea lor este deosebită, de 
netăgăduit, dar istoriografia s-a 
îmbogățit de atunci cu numeroase 
cercetări de specialitate care 
reclamă necesitatea unui tratat cu 
care școala istorică românească 
este datoare culturii noastre.

Autorul argumentează la 
început că sinteza perioadei 
moderne, publicată de dânsul, are 
darul de a se desprinde de corsetul 
învățăturii marxiste. Aici se cuvine 
o observație. După anul 1946 nu 
se poate spune că scrisul 
istoric românesc în 
integralitatea sa a fost 
tributar unei viziuni 
vulgarizate de genul 
celei profesate de 
Mihail Roller. Poate 
pare pentru unii un
paradox dar, atât școala 
istorică'din țara noastră, cât 
scrisul istoric, pe un anumit palier, 
și-a afirmat independența față de 
politic, e drept fără a o face 
ostentativ. Poate tocmai de aceea 
a reușit demersul. Sigur că a fost 
nevoie în foarte multe situații să se 
dea Cezarului ce-i al Cezarului și 
lui Dumnezeu ce-i al lui 
Dumnezeu, dar fiecare perioadă a 
avut conjuncturile sale. Au existat 
autori care-și făceau un titlu de 
glorie din preamărirea puternicilor 
zilei, dar firul roșu al gândirii istorice 
a fost deosebit de aceste exagerări. 
Tonul, după opinia noastră, l-a dat 
acad. David Prodan, celebrul spirit 
al scrisului istoric românesc, care 
a reușit să impună o conduită 
demnă de toată lauda. Sintezele 
sale binecunoscute au insuflat unor 
generații întregi felul în care 
trebuie cercetată și scrisă istoria. 
Apoi trebuie să menționăm că au 
fost publicate sute, dacă nu mii, de 
studii dedicate diverselor perioade 
sau problematici care abordau 
istoria dincolo de orice conotație 
ideologizantă.

O altă discuție deschisă de 
autor este cea legată de alegerea 
unor termeni: Istoria României sau 
Istoria Românilor? El optează 
pentru prima variantă. Argumentul

Și

folosit este acela că astfel se 
fixează mult mai bine arealul de 
formare și existență a românilor. 
Este mai exact subliniat ontosul 
românesc, valorile sale perene 
care cuprind deopotrivă 
spiritualitatea și teritoriul de 
manifestare, ambele fiind 
subsumate continuității. Ni se pare 
că argumentația sa are o valoare 
științifică, ceea ce nu înseamr 
că nu se pot dedica în mod speci 
capitole sau paragrafe, după ce 
și perioadă, istoriei românilor d 
pretutindeni. Chiar ar fi interesantă 
și o istorie a diasporei românești 
Cei răspândiți în cele patru zări 
chiar dacă s-au integrat în mod 
firesc în statele unde au emigrat, 
au păstrat și unii chiar au perpetuat 
identitatea lor de origine afirmând- 
o cu mândrie.

Pe bună dreptate G.D. Iscru 
afirmă pentru epoca modernă 
conceptul de națiune, rolui 

acesteia, determinarea 
istorică. Din păcate 
menționează că 
înainte de 1989 
predomina sitagma 
mod de producție în 
acest context, cu

consecințe nocive. Noi 
credem că ele nu se suprapun 
având fiecare conotația sa 
importantă pentru studiul istoric. Iar 
afirtnația că înainte de revoluție nu 
se accentua rolul națiunii este puțin 
hazardată. Ce altceva este cartea 
acad. David Prodan, Supplex 
Libellus Valachorum, dacă nu o 
pledoarie pentru geneza și 
afirmarea națiunii române?

Este un câștig punctul de 
vedere al autorului potrivit căruia 
începuturile modernismului la 
români trebuie plasate în secolul 
al XVIII-lea în ciuda dominației 
fanariote și habsburgice. Mijlocul 
acestui secol deschide perspectiva 
unui reformism care atinge cele 
mai semnificative structuri ale 
societății. Toate acestea determină 
afirmarea deplină a românismului, 
în sensurile sale cele mai 
generoase, ca o premisă a 
coagulării națiunii și formarea, 
ulterior, a statului național, proces 
desăvârșit la 1 Decembrie 1918.

Putem spune, fără teamă de a 
greși, că lucrarea lui G.D. Iscru este 
una dintre realizările istoriografiei 
noastre. Ea trebuie dezvoltată și, 

■ mai ales, sintezele trebuie extinse 
la celelalte epoci istorice.

Dr. Gheorghe FIRCZAK

„Kmurgul demiurgilor - 
Krghezi, Blaga, Călinescu

O carte cu un bogat și edificator conținut documentar asupra 

perioadei apăsătoare și sufocante a literaturii din România, în anii 
de vârf ai proletcultismului, este “Amurgul demiurgilor Arghezi, Blaga, 
Călinescu”, semnată de Pavel Țugui și apărută în Editura “Floarea 
Darurilor’1, București, 1998, în colecția “Mărturisiri".

Conținutul lucrării este cu atât mai interesant și veridic, cu cât el 

se întemeiază pe viziunea din interiorul aparatului opresiv comunist, 
autorul desfășurându-și o parte din activitate în eșaloanele 
superioare ale direcționării ideologice a culturii și literaturii române, 
aflate sub directa răspundere a Anei Pauker, secundată de: Mihail 
Roller, Leonte Râutu, Nicolae Moraru, Mihai Novicov, Miron Radu 
Paraschivescu ș.a., redactor șef .-------------—------- - --------
al oficiosului propagandei 
partidului și statului - “Scânteia" 
-fiind Sorin Toma, ajutat de Silviu 
Brucan și Ștefan Voicu (p.12).

Oprindu-se în mod deosebit doar asupra celor trei ostracizați 
în “obsedantul deceniu" (Arghezi, Blaga, Călinescu), autorul lucrării 
mărturisește, cu modestie și sinceritate: “Am avut prilejul ca, în 
momente dificile din viața acestor Titani ai culturii românești, să înțeleg 
suferințele și nedreptățile impuse de detractorii și dușmanii lor și, cu 
puterile mele modeste, să fac ceva, oricât de neînsemnat, pentru 
risipirea lor", (p.30).

I*olosindu-se de numeroase și variate documente, date, 
informații și citate semnificative, Pavel Țugui, care cunoscuse și 
îndrăgise opera autorului "Cuvintelor potrivite" încă din liceu, oferă 
cititorilor imaginea Demiurgului - Arghezi criticat, repudiat, discreditat 
și umilit de stalinizatorii culturii noastre, în fruntea cărora s-a situat 
Sorin Toma cu foiletonul de tristă amintire "Poezia putrefacției și 
putrefacția poeziei” (1948). Din cuprinsul lucrării aflăm că detractorii 
arghezieni s-au “îngrijit" să i se suprime poetului chiar și drepturile 
elementare, acordate oricărui cetățean al țării: “cartelele de alimente, 
combustibil etc." (p.37).

in aceeași conștiincioasă și documentată manieră Pavel Țugui 

redă apoi dificilul, necesarul și justificatul proces de reabilitare și 
triumf al operei marelui poet, ascultat cu adevărată venerație și

ovaționat la Congresul Scriitorilor din 1956. Nu lipsește nici 
reproducerea faimosului dialog dintre losif Chișinevschi, care, 
regretând întârzierea mașinii trimise, i-a spus poetului: “Maestre, vă 
rugăm să ne scuzați pentru cele 10 minute întârziere datorate faptului 
că șoferul a greșit drumul” (p.59), la care "Faurul a dat cu glas alb, 
subțiratic, o replică memorabilă (...) Zece minute nu mai contează 
după o întârziere de zece ani” (p.60).

La rândul său “Dosarul Blaga” cuprinde o pletoră de învinuiri 
directe sau învăluite, scrise ori verbale, referitoare la poezia sa 
“decadentă", la filozofia “mistică și irațională", la funcția de 
subsecretar de stat în guvernul Goga-Cuza care au atras după 
sine pierderea catedrei de la Universitatea din Cluj, scoaterea din 

rândul membrilor activi ai 
Academiei și la interzicerea 
apariției în publicațiile din țară, 
adică la izolarea totală din viața 
culturală românească. în opoziție

cu procesul denigrării și ostracizării poetului, sunt prezentate 
numeroasele și sisificele eforturi ale acestuia și ale susținătorilor 
săi de a deschide orizonturile afirmării sale în arena culturii române, 
în drumul greu spre aceste orizonturi, de care Blaga nu s-a mai 
putut bucura în timpul vieții, surprinde în mod cu totul condamnabil 
atitudinea mai mult decât diabolică a poetului Mihai Beniuc, oferită 
posterității în imundul său roman "Pe muchie de cuțit”, în care acesta 
a împroșcat cu noroi vitriolat nu numai pe poetul din Lancrăm, ci și 
familia acestuia.

Deși nu mai puțin bogat și incitant prin mulțimea și varietatea 
informațiilor, capitolul închinat lui George Călinescu, după părerea 
noastră, se constituie mai mult într-un elogios portret al personalității 
complexe, viguroase, excepționale și de o uluitoare originalitate a 
marelui om de cultură în condițiile de după lovitura primită prin 
înlăturarea de la Catedra de Literatură Română a Universității din 
București, prin intrigile meschine și draconice ale lui Mihail Roller și 
Ion Vitner - cel ce avea să-i ia locul la facultate în 1949, fără a-i 
putea însă nici pe departe acoperi dimensiunile copleșitoare de 
titan al literelor românești.

Prof. Dumitru SUSAN
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La furat de motoare
La Călan, polițiștii au reținut 

recent pe Eugen Cozac Lazăr, 
un șonrer de 23 de ani din loca
litate, cunoscut cu anteceden
te penale.

Despre el s-a stabilit că, 
într-o noapte, în jurul orei 23, a 
furat un motor complet de Dacia 
1300 în valoare de 11.000.000 
de lei de la autoturismul lui 
Iulian Cindrea din localitate, aflat 
în curtea unui imobil nelocuit din 
oraș. Anterior, din același loc, 
Lazăr mai furase o roată de 
rezervă și un cric.

într-o altă noapte, același 
hoț a mai spart un autoturism, 
de unde a furat roata de 
rezervă.

Cercetați de poliție
Mihai Liviu Bota, 27 de ani, 

șofer la SC "Devil” Simeria, a 
fost depistat la volanul unei 
autocisterne aparținând uni
tății, deși avea permisul de 
conducere suspendat. Mai 
mult, era și sub influența bău
turilor alcoolice.

Tot la Simeria polițiștii l-au 
depistat pe Ionel Morar Drăguț 
din Hărău, conducând un auto
camion fără a avea permis de 
conducere.

Minorii și incendiul 
din tren

Doi minori neșcolarizați din 
Lupeni au fost recent identificați 
ca autori ai unui incendiu provo
cat în compartimentul trenului 
personal Lupeni - Petroșani.

S-a stabilit că Nicolae O. și 
Adrian R., ambii de 13 ani, aflân- 
du-se în respectivul tren, s-au 

jucat cu foc deschis, au incen
diat compartimentul, după care 
au dispărut în punctul de oprire 
"Vîscoza".Prejudiciul produs 
este de aproape 600.000 de lei.

Bulibășeală pe calea 
ferată

Un lucru mai puțin obișnuit 
s-a produs recent la Petroșani. 
Adriana Drăgulescu, de 32 de 
ani, magazineră la Stația CFR 
din localitate, îndeplinindu-și 
necorespunzător atribuțiile de 
serviciu, a îndrumat greșit un 
vagon cu destinația Lupeni, 
spre stația Simeria.

Prejudiciul provocat a fost 
de 1.203.800 de lei.

Atac la patrimoniu?
Pe o stradă din municipiul 

Petroșani, lucrători ai Biroului de 
Combatere a Criminalității Eco- 
nomico-Financiare l-au depistat 
pe llie Toi, 48 de ani, administrator 
la SC "Impex Toi Scumina” SRL, în 
timp ce oferea spre vânzare 23 
de monede (probabil din bronz) 
cu 300.000 de lei bucata.

Piesele au fost ridicate în 
vederea expertizării, întrucât 
se presupune că fac parte din 
patrimoniul cultural național.

Ilegal la pădure
Un pensionar din Brad, Au

gustin Gavrilă, 66 de ani, este 
cercetat de poliție pentru că a 
tăiat ilegal arbori de pe picior 
din fondul forestier de stat.

Prejudiciul provocat 
Ocolului Silvic Brad a fost de 
9.000.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara 
ANUNȚ 2^

Asociația Județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara-Deva organizează 
în data de 26.10.1999, ora 11, proba practică 
(trâgere în poligonul Uroi), pentru candidați) ce 
au depuse dosare de obținere a calității de 
membru vânător.

Taxa de școlarizare șl instruire este de 
800.000 lei care, în cazul promovării 
examenului, devine taxă de înscriere.

Pentru alte precizări candidați! sunt sfătulțl 
să țină legătura cu secretarii filialelor Deva, 
Hunedoara, Petroșani, Orăștie și Hațeg.

Birou! Consiliului

OTEL BETON
Diametrele: 6, 8, 10 mm.

Găsiți, ACUM, la societatea 
comercială COMAT DEVA SA.
Informații la telefoanele: 054-221009; 

217210 - interior 180, persoana de contact dl 
sing. Pant Dan sau la sediul societății în Deva, 
str. Depozitelor, nr.19.

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 1500 ER-I

Cosa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I 
este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizai 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
v Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
•S Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

v Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 
casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a 
bonului, seria fiscală)

✓ Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 
Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII IA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIEWII
\__ _____________________ /

Q Zilnic, citiți Cuvântul liber

UN BUN NECESAR

Televizor Sony*
• Sunet stereo
• Sistem de 2 difuzoare Full Range
• Procesor digital de sunet
• Format 16:9
• Ecran Super Trinitron 72cm/63cm

*Cumperi unul din cele două modele de TV și primești gratuit 
o pereche de căști Sony MDR E 827.

SONY Model : KV-29X5/KV-25X5

Recorder VHS Sony
FM / MW cu 30 posturi presetate 
Mecanism Smart 
înregistrare Long Play
Super Trilogie, SmartLink, Show View 
Videorecorder VHS HiFi cu 4 capete

SONY Model : SLV-SE40

Magazin Quasar, Deva, Bd. Decebal, Bl. R, parter 
tel.: 054-222.999.

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 37, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

Magazin Quasar, Orăștie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 054-247.540.

Aceste magazine comercializează produse originale Sony însoțite de 
certificatul de garanție oficial pentru România, emis și onorat de Sony.

— FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
Ofertă de vânzare

----- Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și 
completată prin Legea nr.99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 
61 190 acțiuni reprezentând 16,866% din capitalul social al Societății Comerciale “SILVANA” SA, cu 
sediul în Hunedoara, str Piața Libertății, nr. 16, județul Hunedoara, cod fiscal R 2126243, număr de 
înrmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/37/1991, având:

Obiectul principal de activitate: alimentație publică.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

362.790 mii lei.
Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 06.05.1998, este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 61.190 16,866
P.P.M. . 180.956 49,88
SC METACO INTERNATIONAL 120.569 33,233
Manager 75 0,021
Total 362.790 100

Valoarea nominală a acțiunii este de 1.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 1640 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 100.351.600 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic 

de la Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC SILVANA SA, în scopul întocmirii unui raport 

de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 750.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 6.119.000 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 440.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului 
- BNR Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-10,30. (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) 

sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice 
străine) (EXIMBANK);

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710,001 de devize convertibile în USD, deschis la 
EXIMBANK București, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE 

PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data 
fixată pentru începerea licitației cu strigare, acest termen fiind termen de decădere (24.11.1999, ora 12).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în 
data de 24,11.1999, ora 13.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 
24.11.1999, ora 15, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 25.11.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va 
anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de 3anca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială SILVANA SA Hunedoara se pot obține de la sediul Direcției 
Teritoriale Județene Hunedoara - d-na Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

O U/xTrTA R

http://www.sof.ro
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VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând magazin în Si- 
meria amenajat impecabil. 
Tel. 092/490282. (6070)

• Vând urgent apartament 
două camere, decomandat, 
semimobilat, cărămidă, par
ter înalt, balcon cu beci, preț 
9300 DM, negociabil. Tel. 
213045.(6076)

• Vând casă cu anexe, 
grădină mare, Brănișca, tel. 
214570,220676(6117)

• Vând casă, anexe gos
podărești în sat Coșova, jud. 
Timiș, teren agricol (+2 
grădini intravilan), livadă 
pomi, preț 25.000.000. Tel. 
Ilia 257. (6116).

• Vând avantajos con
strucție în reparație 88 mp în 
Vața de Jos, zonă indus
trială, asfalt, trifazic, posi
bilități extindere și moder
nizare, ideal privatizare. Linie 
completă fabricație pâine- 
patiserie Matina, 100 pâini 
pe oră, nouă, garanție 13 
luni. Chioșc demontabil din 
lemn, 12 mp, aspect deo
sebit. Cuvă inox brutărie, 200 
litri. Tel. 054/271141,271427, 
094/785774. (5)

• Cumpăr autoturism Ford 
Scorpio 2,5 Diesel, neîn
matriculat. Tel. 231067 
(6079)

• Vând casă, Leșnic, nr. 
42 A, construcție 1999, 
grădină, livadă, anexe. Tel. 
094/785762, vizibilă sâm
băta. (6081)

• Se vinde Dacia Nova L 
1,6, an fabricație 1997, 
27.000 km, preț 3800 DM, 
negociabil. Informații tel. 
711170(7189)

• Vând Fiat Uno 75 IE, 
fabricație 1988, puțin avariat, 
înmatriculat persoană fizică, 
cărămidă, 4500 bucăți. Infor
mații tel. 648965 (7147)

• Vând tractor U 445, cu 
cositoare și remorcă. Tel. 
283163(6084)

Siemens C 10. C 25. 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Philips Savvy, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7372)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, foarte ieftin. 
Tel. 094/859958. (6056)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165 OuO lei), 
video, satelit. 092/368868 
(6759).

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869 (7183)

• Vând cazan de baie 
din tablă de cupru, com
plet, cu baterie și duș, 
sobă arzător și burlan, 
sub prețul din comerț al 
unui cazan simplu, foarte 
convenabil. Cazanul se 
află expus la magazinul 
de mobilă second-hand 
“Comprest Express” SRL 
Deva, Piața Unirii nr. 1 
(deasupra fostului restau
rant Bachus).

• Vând piese Dacia 1300, 
motor 1400. Informații Căs- 
tău, nr. 189 A, lângă poștă 
(7148)

• Vând piase Dacia 1100, 
biciclete, mașină spălat, 
motoretă, foarfecă de tăiat 
tablă profesională, maximum 
2 mm, suport parcare bici
clete, faruri Skoda 120 L, bară 
Lada. Tel. 054/242723 (7149)

• Vând carburator, pis
toane cu cămăși pentru 
Skoda 120 L și 2 bucăți blană 
nurcă. Tel. 217694’, 092/ 

210192(6081)
• Vând talon Dacia 1300, 

cu carte de identitate sau 
fără carte. Tel. 651897 
(8324)

• S.C. vinde PC 486 
și Pentium second 
hand, un an garanție, 
tel. 092/929095. (6085)

ÎNCHIRIERI

• Gaut pentru închiriere 
spațiu comercial pentru 
vânzare pâine în piața cen
trală sau central, Deva. Tel. 
094/607088. (8320)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport cu 
microbuz 1,7 tone și camion 
5 tone, preț avantajos. Tel. 
094/524466. (6060)

• Confecționez cazane 
țuică și vând un cazan de 
180 litri. Dobra, str. M. 
Eminescu nr. 17, Gabor 
lanoș. (6059)

• S.C. Prodalicom S.R.L. 
Simeria, str. Teilor, nr. 8, 
angajează muncitori calificați 
cu experiență pentru meseria 
de sudori și instalatori. Tel. 
092/578488. (6066)

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel. 241238 
(sediu), 241115, acasă, după 
ora 18. (7145)

• Societate germană de 
marketing angajează ope
ratori de sondaje în regim 
de colaborare pentru județul 
Hunedoara. Condiții: vârsta 
20-45 ani, minimum studii 
medii, telefon, disponibili
tate de deplasare și în afara 
localității de domiciliu. 
Persoanele interesate sunt 
rugate să trimită un curricu
lum vitae și două fotografii 
tip buletin la adresa: CP 54- 
OP 79, București, până la 
data de 1 noiembrie 1999. 
(OP).

• Business Center - Agen
ție imobiliară angajează 
agenți imobiliari. 233637, 
233638. (6120)

• în data de 23 X 1999, 
între orele 10-14, S.C. Simal 
Exim SRL Deva organizează 
în fața Complexului Comer
cial Central o expoziție 
demonstrativă cu flexuri, 
mașini de găurit, circulare, 
freze, toate marca Dewalt. 
Vă așteptăm să ne vizitați! 
Informații 230630, 233170, 
233180.(6111)

• Dezmembrez Opel 
Kadett GSI, Geoagiu Sat, str. 
Rîului, nr. 55. Tel. 092/ 
502089(7150)

DIVERSE

• La solicitarea mai multor 
pensionari din Deva, Hu
nedoara și Simeria revine la 
Deva bioterapeutul Iulian 
Urziceanu, doctor Honoris 
Causa al Universității Inter
naționale de Medicină Na
turistă, binecunoscut în țară 
și străinătate. Programul de 
tratament începe cu data de 
25 octombrie 1999, zilnic 
între orele 8-13 și 15-19, la 
sediul Partidului Pensiona
rilor din Deva, bdul 1 De
cembrie, nr. 18.

PIERDERI

• Pierdut carnet de stu
dent pe numele Moloț Oana 
Ligia. îl declar nul. (6181)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Mologa Teodor. îl 
declar nul. (7191)

• S.C. Mercur SA Brad 
anunță pierderea registrului 
jurnal al societății, de la nr. 1 
la 100. II declarăm nul.
(8325)

PUBLICITATE
IrULU.

Sâmbătă si duminică
Farmacii de

 serviciu
La Deva, în zilele de

23-24 octombrie va fi de
gardă farmacia “Revita- 
lia” din strada M. Emi
nescu, bloc A, scara A.

în același interval de 
timp, la Hunedoara va 
funcționa farmacia “Tea- 
farmex”, cartier Micro

on 722870 ,'E.S.)

Expoziție inedită la Deva

"însemne be vitejie"
Sub acest generic, Galeriile 

de Artă “Forma” din Deva găz
duiesc o inedită expoziție cu
prinzând cele mai valoroase 
decorații și plachete cu care au 
fost răsplătite faptele de vitejie 
ale înaintașilor noștri.

Deva este primul oraș din 
țară în care este prezentată sub 
această formă expoziția organizată 
de Muzeul Național Militar Bu
curești, în colaborare cu Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva și dedicată Zilei Armatei (25 
octombrie), împlinirii celor 400 de 
ani de la intrarea lui Mihai 
Viteazu în Alba Iulia (21 oct./l 
nov. 1599) și nu în ultimul rând 
Zilei Naționale a României.

După cum declara col. Ale
xandru Donovici, șef secție la 
Muzeul Național Militar, “noi 
încercăm de vreo trei ani de 
zile să vernisăm o asemenea 
expoziție și, în sfârșit, am 
reușit aici, la Deva, unde sunt 
expuse cele mai frumoase 50 
de medalii, ordine și decorații 
din colecția de 12 000 de astfel 
de piese a Muzeului Militar”.

Vizitatorii pot admira, printre 
altele, cel mai vechi ordin național 
- “Steaua României” - (în serie 
completă de 5 trepte), creat de 
principele Alexandru Ioan Cuza 
în 1864 (instituită definitiv în

în plus cîte 2.000 de lei pentru 
fiecare medicament înscris pe 

rețetele compensate
Bolnavii vor plăti câte 2.000 de lei în plus pentru fiecare 

medicament mai scump de 10.000 de lei, înscris pe rețetele 
compensate, fondurile astfel colectate urmând să fie virate Casei 
de asigurări de sănătate, în bugetul destinat plății medicamentelor 
compensate și gratuite, a declarat agenției MEDIAFAX dr. Anca 
Petca, director general adjunct al instituției de asigurări a Capitalei.

Decizia perceperii unorJaxe suplimentare peste valoarea 
medicamentului compensat a fost luată la 17 august 1999, de 
Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 
scopul fiind majorarea bugetului medicamentelor. Potrivit legislației 
în vigoare, din totalul fondurilor încasate de Casele de asigurări de 
sănătate, 20 la sută este destinat constituirii bugetului pentru plata 
medicamentelor compensate și gratuite, a precizat Petca.

Farmaciștii vor ridica bonurile valorice de 2.000 de lei de la 
sediul Casei de Asigurări de Sănătate, acestea urmând să fie 
distribuite posesorilor de rețete compensate la cumpărarea 
produselor respective, a mai spus Petca.

Bonurile trebuie păstrate de către beneficiarii rețetelor, 
întrucât, în momentul aplicării impozitului pe venitul global, aceste 
sume vor fi deductibile.

Potrivit noului sistem de compensare, medicamentele cu 
valoare mai mică de 50.000 de lei vor fi compensate cu 60 la sută 
din valoarea totală, iar cele care depășesc 50.000 de lei cu 80 la 
sută.

Eliberarea rețetelor compensate ale căror valori depășesc 
600.000 de lei va fi făcută numai cu avizul comisiei speciale a 
casei de asigurări de sănătate, a conchis directorul adjunct.

1877), Ordinul “Coroana Ro
mâniei” (1881), creat de Carol I cu 
prilejul proclamării regatului.

Alături de Ordinul “Mihai Vi
teazu” (1916) - cea mai înaltă 
distincție de război, se află 
mantia și căciula “Mihai 
Viteazu”, uniformă purtată de 
către cavalerii ordinului în toate 
ocaziile oficiale, când ofițerilor 
li se impunea ținută de cere
monie, precum și la toate ser
bările naționale sau patriotice 
organizate de stat. De altfel, alte 
uniforme și drapele originale, 
plachete și medalii comemo
rative întregesc această expo
ziție ce va fi deschisă până 
spre mijlocul lunii noiembrie.

Georgeta BfRLA

în urmă cu mai bine de un an, 
ministrul secretar de stat, Petre 
Armeanu (hunedorean de-al 
nostru), declara la Petroșani: 
“Cunosc foarte bine toată pro
blematica din Valea Jiuluf. în 
ceea ce privește obiectivul in
vestiției, la Policlinica și Spitalul 
Lupeni acesta a fost aprobat în 
’91 cu un cost total de 24,4 mili
arde lei și până la finele anului 
’98 finanțarea va continua cu 3 
miliarde lei. Cred că în maxi
mum 2 ani această construcție 
va fi finalizată."

Spitalul din orașul Lupeni 
are o bogată tradiție, fondat în 
urmă cu 80 de ani, este cea mai 
veche instituție de primă mă
rime în asigurarea asistenței 
medicale din Valea Jiului. Deși 
prima așezare a acestei clădiri 
a fost făcută în cartierul Ștefan 
din Lupeni, în anii ’37 - '39 s-a 
construit actuala clădire la o 
capacitate de 80 de paturi cu 2 
secții: interne și chirurgie. Apoi, 
din cauza dezvoltării orașului în 
anii '50, la o distanță de 3 km de 
spital s-a construit clădirea 
pentru secția materno-infantilă 
care în prezent nu mai cores
punde cerințelor medicale.

rî ’ I r<

în 1990 s-a pornit ideea de 
a se construi un nou spital în 
orașul Lupeni, în vederea asi
gurării asistenței medicale și 
pentru populația orașului Uri- 
cani. După cum spunea și mi
nistrul secretar de stat în Mi
nisterul Sănătății, Petre Ar
meanu, în '91 a fost aprobată 
finanțarea pentru demararea 
lucrărilor de construcție a nou
lui spital, chestiune care a 
creat o serie de probleme atât 
în ceea ce privește amplasarea 
cât și finanțarea.

In '96, valoarea investiției 
de la Lupeni a fost neevaluată, 
astfel încât în noua clădire ce 
urma să se construiască să fie 
transferată și secția materno- 
infantilă.

După cum spunea și direc
torul Spitalului Lupeni, dr. Iosif 
Ciontoș, singura sursă de fi
nanțare pentru ridicarea con
strucției noului spital este din 
bugetul de stat al Ministerului 
Sănătății, care în '99 a alocat

EThîi

aceeași sumă ca și în '98, 
adică 3 miliarde lei. în urma re
evaluării, s-a ajuns la conclu
zia că valoarea investiției de la 
Lupeni se ridică la suma de 50 
miliarde lei. Iosif Ciontoș, direc
torul Spitalului Lupeni, apre
ciază că: “Deși anul trecut am 
solicitat 15 miliarde lei pentru 
efectuarea lucrărilor la noua 
clădire, am primit doar 3 mili
arde iei, însă am găsit resurse 
și sprijin din exterior, și am 
executat unele lucrări, într- 
adevăr într-un timp mai înde
lungat, dar cred că vom reuși 
ca în 3-4 luni să facem 
transferul secției materno- 
infantile în această clădire 
nouă. Mai sper ca în următorii 
2 ani această construcție să 
fie finalizată și să putem func
ționa și noi la standarde me
dicale, această realizare fiind 
foarte importantă pentru re
forma spitalului, deoarece așa 
vom putea intra în sistemul de 
acreditare."

I F:

Nici la capitolul resurse 
umane, Spitalul din Lupeni nu stă 
prea bine, deoarece la capacita
tea de 313 paturi pe care o are, 
își desfășoară activitatea numai 
13 cadre medicale specializate 
(medici). Cauzele acestui exod 
de medici se datorează în special 
problemelor sociale, în care era 
inclus și personalul medical, care 
au cunoscut schimbări radicale. 
Abia peste 2 ani sunt așteptați la 
Lupeni medici rezidenți.

O altă problemă acută pentru 
Spitalul din Lupeni este aceea că 
de când a fost construit și până 
în prezent nu s-au făcut nici un 
fel de reparații ale clădirii, aceas
ta aflându-se într-o stare avan
sată de uzură. Directorul Spitalului 
Lupeni ne-a spus că din fonduri 
proprii au fost demarate în urmă 
cu un un an lucrările de reparații 
la clădirea veche a spitalului și 
astfel a fost refăcută spălătoria 
care era sub apă, vestiarele, 
bucătăria, morga și lucrările con
tinuă la etajul I și la etajele su

perioare în limita fondurilor 
existente.

Asociația 999 din Anglia, 
reprezentată de Richard Klark 
- lucrător la serviciul de am
bulanțe din Anglia, a făcut nu
meroase donații Spitalului din 
Lupeni: ambulanțe ultradotate, 
paturi pentru bolnavi, căru
cioare pentru bolnavi, apara
tură medicală, calculatoare, 
mese de operații. Toate aceste 
vizite și implicit donații ale en
glezilor se înscriu în urma unor 
preocupări ale Fundației IMPRO 
din Lupeni.

Cu ajutorul acestor donații 
s-a reușit punerea în funcțiune 
a 2 camere de resuscitare, în 
cadrul Spitalului Lupeni, și foar
te important este faptul că do
tarea acestui spital permite 
acordarea ajutorului medical la 
distanță datorită ambulanțelor 
superdotate, primite de la Aso
ciația 999 din Anglia. Putem 
spune că încă din '92, Spitalul 
din Lupeni poate acorda ajutor 

la distanță fiind prima unitate 
medicală de acest gen din 
județul Hunedoara.

Deși Valea Jiului a fost pre
zentată peste hotare ca o zonă 
a “mineriadelor”, șeful delegației 
engleze Richard Klark ne-a 
spus: “Valea Jiului este foarte 
frumoasă. îmi doresc să vin 
aici în vacanță cu familia mea, 
deoarece cred că mă voi simți 
foarte bine. O soluție pentru 
această zonă este turismul și 
trebuie făcut în așa fel încât 
turiștii să fie atrași de Valea 
Jiului și pentru aceasta este 
foarte importantă crearea unor 
facilități medicale la fel ca în 
Anglia." Așa cum spunea losif 
Ciontoș, directorul Spitalului 
Lupeni, trebuie să se gospo
dărească singuri că dacă vor 
aștepta după sponsori cine știe 
dacă se vor mai face reparații. 
Asta până când într-o zi se va 
dărâma clădirea, dar ceea ce își 
doresc acum cadrele medicale 
din Valea Jiului este înființarea 
unei Case de Asigurări Sociale 
în Petroșani, considerând-o be
nefică pentru zonă.

Mihaela FĂGAȘ
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Vacanta elevilor iliu 
inviîțiiiiiiinliil 
lircniiiu'rsiliir 

Elevii din învățământul pre- 
universitar vor avea ultima zi 
de cursuri astăzi, 22 octombrie. 
După această dată ei vor be
neficia de o săptămână de va
canță și vor reveni la școală 
pe data de 1 noiembrie. Se
mestrul I va continua până pe 
data de 17 decembrie, când 
elevii vor fi în vacanță de Cră
ciun timp de trei săptămâni 
(între 18 decembrie 1999 și 9 
ianuarie 2000). Din data de 10 
ianuarie și până pe 28 ianuarie 
va avea loc evaluarea semes
trială a elevilor, timp în care 
aceștia vor susține teze și lu
crări de verificare a cunoș
tințelor dobândite pe parcursul 
semestrului I.

t SC AQUILA SRL
Distribuitor autorizat “UNILEVER"

ANGAJEAZĂ pentru depozitul din Deva

GESTIONAR
Cerințe: experiență în domeniu minimum 1 an; 

persoană dinamică; vârsta maximă 40 ani; stagiul 
militar satisfăcut; domiciliul stabil in Deva.

Trimiteți curriculum vitae până ia 28.10.1999, 
la tel/fax 054-233420.

TRANSPORT 
INTlsRNATIONAL 
1)E PERSOANE

SC AUrcur 
Corvinex SA 
Hunedoara 

Cu sediul în Hunedoara, 
Piața Libertății, nr.16 

Convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ 

ORDINARĂ a 
Acționarilor în data de 
05.11.1999, ora 13, la 
sediul societății, cu 

următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Completarea CA cu 
un reprezentant al FPS

2. Diverse - Aprobarea 
încheierii unei asocieri.

în cazul în care AGA 

nu este statutar constituită, 
se reconvoacă pentru data 
de 08.11.1999, ora 13.

Informații suplimentare 
se pot obține la sediul so
cietății, la telefonul 712136.

curse regulate cu 
autocare moderne, la 
cele mai mici prețuri, 
prin “DOUBLE T” Bucu
rești, pentru principa
lele localități din: 

Germania
Austria
Elveția - direct 
Italia - direct

iRelații și rezervări:
Deva, Piața Gării, 

nr.2 (în incinta stației 
de autocare), telefon/ 
fax211411.

Hunedoara, str. G. 
Enescu, nr.20/4 (lângă 
BCR), telefon/fax
712870.

Festivitatea premierii 
echipelor de 

gimnastica la Deva 
Azi, 22 octombrie, în sala 

de festivități a Liceului Sportiv 
din Deva, ministrul Crin Anto
nescu va premia componenții 
echipelor de gimnastică și 
tehnicienii ce au obținut re
zultate deosebite la CM de 
seniori (m+f) desfășurate în 
perioada 9-16 octombrie în 
China.

Totalul general al sumelor 
acordate este de 3.237.500.000 
lei, ceea ce reprezintă cea mai 
mare premiere din istoria spor
tului românesc.

SC KHNOTON SERVICE SA
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE în data de 

29.10.1999, ora 12, la sediul societății, pentru 
VÂNZARE SPAȚIU COMERCIAL

situat în localitatea Deva, b-dul Decebal, bl. I. Preț de pornire a licitației: 
639.312.000 lei. în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de
ci doua licitație la data de 04.11.1999, ora 12.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la sediul societății. 
Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății, până 
la data ținerii licitației, documentele prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoanele: 032-143390; 032-145864 sau 092- 
613397.

» c
Știm că ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că ffi este greu să iei o 
hotărâre.
De tinde știm ? Din faptul că te interesează anunțul nostru. 
Și, pentru interesul arătat, noi le răsplătim cu un sfat. 
Îndreaptă-ți atenția către ofertă ORION.
Pentru că ORION iți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale.

Și, nu în ultimul rând, îți mai rămân bani și pentru a 
sărbători cu cei dragi.

n£. SC BANC POST SA 
'~r Sucursala Deva 

anunță vânzarea la licitație publică 
a următoarelor bunuri:

- autoturism Ford Scorpio CL cap. 
1998 cm’ pe benzină, înmatriculat 
persoană Fizică.

Preț de pornire: 2.000 DM sau 
echivalent în lei la cursul zilei;

- tractor U 445 cu remorcă mohoaxă, 
înmatriculat.

Preț de pornire: 45.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 

27.10.1999, ora 11,00, la Tribunalul Hune
doara, biroul executorului judecătoresc.

Informații suplimentare la telefon: 
233.548.

Consiliul de administrație 
al SC AGROMEC SA Baia 

de Criș
convoacă ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
pentru data de 5.11.1999, ora 10,00, la 
căminul cultural Țebea, cu următoarea 

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea programului de restruc

turare;
2. Diverse.
în cazul în care adunarea nu va fi 

statutară, aceasta se amână pentru 
data de 8 noiembrie 1999, la ora și locul 
menționate mai sus. Procurile de repre
zentare se depun la sediul societății 
până la data de 2.11.1999.

ORION
ORICUM în avantajul tău

Salut!

Tocmai am sosit din Lumea McDonald 
și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 
ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 
o să-ți placă.

Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 
distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 
pentru tine.

Te aștept...... ......................  ...la orali.®?

la McDonald's........ .................

Cheamă-i și pe prietenii tăi.

Reiiauianlu! întregii familii

DEVA. ■ ALTEX - B-dul Decebal, Bl. 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROSTAR - Sir. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROS1AR - Str. /luam lancu Nr. 8, parter ■ ALTEX - Sir. 1 Decembrie 1918, Bl 84, pari ir
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ERICSSON 
A1018s /

CONNEX

c La prețul ăsta
să tot vorbești

Oferta Connex:
- conectare gratuită.
- două luni de abonament gratuit.**
- valabil și pentru CONNEX START cu abonament 

de numai 5$.
Oferta Quasar:
- te conectezi*** și primești pe loc un tricou MYX.

Magazine QUASAR
Hunedoara, Bd. Dacia, nr.37, bl. 47, tel:054-740.647 

Orăștie, Str. Eroilor, bl.E, parter, tel:054-247.540 
Brad, Str. Republicii, nr.1, tel:054-651.517

Hațeg, Str. N.Titulescu, bl.2, Bucura, tel:054-771.081
• Fără TVA In limita stocului disponibil șl numai cu conectare la CONNEX. ** I, a-ll-a șl numai pentru serviciile vocale. *** Fără telefon ERICSSON A 1018a.X X


