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O realitate care ne doare

De ce ne lovim de

ll

pragul sărăciei
Chiar dacă nu veneau datele furnizate de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și de Comisia 
Națională de Statistică (CNS) să ne arate care este 
adevărata dimensiune a sărăciei ce a cuprins 
iremediabil populația României în ultimii trei ani, era 
vizibil de departe că politica antinațională nu putea să 
aibă alt rezultat, pensionarea masivă și închiderea pe 
capete a firmelor, în numele asanării găurilor negre, 
având un rol esențial în amplificarea fenomenelor de 
trimitere cu pași siguri și ireversibili a țării spre lumea a 
treia. Dacă s-a ajuns să avem peste 7,6 milioane de 
români, reprezentând peste o treime din populația țării, 
——!f —\ care trăiesc sub pragul 

i \ sărăciei, în ultimii doi ani
Mr w H Wi numărul celor din această

cate9or'e crescând cu două 
milioane persoane, aceasta 
este isprava actualei puteri și 

guvernări care în 1996 promitea marea cu sarea, că în 
țară va curge lapte și miere, că poporul s-a sacrificat 
destul și a venit rândul conducătorilor să ia o parte din 
povară asupra lor.

Cum de la vorbe la fapte este o cale lungă și cum 
mai totdeauna promisiunile nu au acoperire, am căzut 
mereu în clasamentele mondiale privind starea 
economiei și nivelul de trai, ceea ce arată clar perfidia 
politicienilor, incoerența programelor lor electorale cu 
care i-au adormit pe alegători, inconsistența 
preocupărilor celor 15.000 de specialiști de a scoate 
țara din criză și din haos. Datele statistice vin să ne 
confirme unde ne poate duce o politică falimentară, 
care numai interesul național nu l-a pus în prim planul 
preocupărilor. Pe bună dreptate ne întrebăm: unde se 
regăsesc oare cele 9000 miliarde lei ce au rezultat, 
cum spune mai marele FPS, Radu Sârbu, dacă din 
vânzarea avuției țării nu se simte nimic asupra nivelului 
de trai al poporului? Să nu mai vorbim că nici din 
împrumuturile masive făcute la diferite organisme 
financiare internaționale nu se vede vreun fel de 
reviriment al economiei. Ba dimpotrivă, producția, PIB- 
ul și veniturile populației au marcat o continuă scădere.

Ca prag al sărăciei, cu o largă toleranță, s-a 
considerat a fr, la nivelul prețurilor din septembrie 1999,

Nicolae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8)

Premii da paste trei 
de la Mondialele de gimnastică
Performanțele deosebite 

obținute de gimnastele și 
gimnaștii români la Campionatele 
Mondiale din China au fost 
răsplătite cu medalii (trei de aur, 
patru de argint și una de bronz), 
cu onoruri, cu felicitări și 
mulțumiri din partea tuturor 
românilor, de la președintele Emil 
Constantinescu până la cel mai 
mic component al grupelor de 
gimnastică de la Grupul Sportiv 
Școlar Deva. Aceste 
performanțe și renumele pe care 
l-au adus ele sportului românesc 
și României nu pot fi evaluate în 
bani, ele fiind deasupra unor 
astfel de cuantificări. Totuși, ieri, 
22 octombrie, în Sala Olimpică 
de la Deva a avut loc festivitatea 
de premiere a echipelor de 
gimnastică feminină și masculină, 
a antrenorilor și tehnicienilor 
care și-au adus contribuția la 
aceste performanțe. Maestru de

ceremonii a fost dl Crin 
Antonescu, ministrul Tineretului 
și Sporturilor, din partea 
Federației Române de Gimnastică 
participând dnii Nicolae Vieru, 
președinte și Adrian Stoica, 
secretar ge-neral, iar din partea 
autorităților locale hunedorene 
fiind prezenți prefectul Nicolae

Stanca, subprefectul luliu 
Winkler, primarul Devei, Mircia 
Muntean, directorul DJTS, Dorin 
Reclaru, și directorul Grupului 
Sportiv Școlar Ion Bădoi, precum 
și ing. Ovidiu Muntean, directorul 
Romtelecom Hunedoara, 
reprezentant al sponsorului prin
cipal al echipei (care a acordat

Dl. ministru Crin Antonescu înmânează premiul 
campioanei mondiale Maria Olaru.

Program de
asistentă f
managerială a IMM

Camera de Comerț și 
Industrie a județului Hunedoara 
organizează în data de 27 
octombrie 1999, ora 12, la sediul 
său din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.23, Simpozionul de prezentare 
a instituției guvernamentale 
olandeze “NETHERLAND MA
NAGEMENT COOPERATION 
PROGRAMME” - NMCP. 
Programul de asistență va fi 
prezentat de către 
coordonatorul pentru România 
- Wiet van Bosbeck. Programul

NMCP este lansat pentru 
asistența managerială a 
întreprinderilor mici și mijlocii 
cu capital de stat sau privat 
din România și în special a 
acelor firme care nu au 
posibilitatea financiară de a 
angaja un consultant străin.

Participarea la Simpozion 
este gratuită, pe baza 
confirmării de participare, la 
telefoanele: 212924,216792; 
fax: 218973, până la data de 
25.10.1999. z

I

laureaților
din China

suplimentar premii constând în 
telefoane mobile), senatori, 
deputați, alți oameni politici, 
într-o atmosferă încărcată de 
emoție și recunoștință față de 
munca sportivilor, au fost 
premiate toate componentele 
formației feminine - Maria 
Olaru, Andreea Răducan, 
Simona Amânar, Corina 
Ungureanu, Andreea 
Isărescu, Loredana Boboc-, 
antrenorii prof. Octavian Belu, 
Mariana Bitang și Lucian 
Sandu, staff-ul medical în 
frunte cu dr. loachim Oană, 
precum și Marius Urzică, 
medaliat cu argint la cal cu 
mânere, totalul general al 
sumelor atribuite sportivilor 
fiind 3.237.500.000 lei.

Sabin CERBU 
Ciprian MARINUȚ

Asistenta medicală la sate

trebuie privit 
cu optimism"

Bruscă sau nu, mai mult sau 
mai puțin pregătită, trecerea 
asistenței medicale primare de la 
sistemul de stat la cel al 
asigurărilor sociale de sănătate e 
cât se poate de reală și de...activă. 
Cuvintele de ordine sunt acum 
“casă de asigurări”

Șomerii din Valea Jiului sunt de 
părere că Bursa locurilor de muncă

Peste jumătate din populația 
activă a Văii Jiului reprezintă, de 
fapt, forța de muncă neocupată, 
adică 45.459 de persoane. 
Practic, rata reală a șomajului în 
Valea Jiului este de 56 la sută.

Sute de persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă au 
luat cu asalt Primăria 
municipiului Petroșani în cadrul 
căreia s-a desfășurat 
deschiderea oficială a Bursei 
locurilor de muncă în Valea 
Jiului, în speranța că își vor găsi 
un loc de muncă. Organizată în 
premieră în Valea Jiului, la Bursa 
locurilor de muncă și-au anunțat 
participarea 200 de firme, însă 
nu s-au prezentat decât 10.

Directorul interimar al
\__________ ___________

AJOPF - Deva apreciază că: 
“Nu suntem civilizați și nu are 
nimeni încredere în noi." 
Probabil, acesta ar putea fi 
unul din motivele pentru care 
firmele nu s-au înghesuit să 
participe lâ Bursa locurilor de 
muncă ce s-a desfășurat pe 
durata a 3 zile, 20-22 
octombrie, în Valea Jiului. Bursa 
a fost apreciată pozitiv de 
oficialitățile ce au participat la 
deschidere, însă șomerii ce 
căutau un loc de muncă s-au 
arătat foarte nemulțumiți.

Petre Brait - președintele 
Asociației Disponibilizaților din 
Valea Jiului: “Este bine venită, 
însă înseamnă prea puțin.”

Frederic Cârlig - dispo-

nibilizat: “Nu avem nici o șansă, 
deoarece suntem luați ca niște 
sclavi. Ce ne oferă ei...’’ “După 
ce am lucrat 17-20 de ani în 
mină noi nu putem merge să 
dansăm prin țări străine sau să 
fim bucătari - ospătari.’’

în prima zi, la Bursa locurilor 
de muncă în Valea Jiului au fost 
depistate doar 160 de locuri de 
muncă, ceea ce nu înseamnă 
decât o picătură într-un pahar 
cu apă dacă ne gândim câți 
șomeri are Valea Jiului. 
Important este că se încearcă 
să se facă ceva. însă 
organizatorii sunt dezamăgiți 
deoarece în a doua zi s-au 
prezentat doar 6 firme care au 
oferit 12 locuri de muncă. Dna

Victoria Guțilă, reprezentant 
AJOPF Petroșani, ne-a 
declarat: “Sperăm să
reorganizăm această acțiune 
în 2-3 luni deoarece acum nu 
am prea avut succes. 
Solicităm și facem apel către 
factorii de răspundere atât 
locali cât și de la centru să ne 
ajute pentru că fără sprijinul 
lor nu putem face nimic.”

Persoanele care nu sunt 
în evidența forțelor de 
muncă nu sunt acceptate de 
către patronii firmelor care 
s-au prezentat la Bursa 
locurilor de muncă din Valea 
Jiului.

conturează noua 
poziție de pe care 
medicul de medicină generală sau 
pediatrul își oferă serviciile 
pacienților.

“Semnarea contractului 
cadru cu Casa Județeană de 
Asigurări reprezintă un pas nou 
în asitența medicală primară, 
care, deși e făcut poate cam 
brusc, trebuie privit cu opti
mism ", e de părere medicul 
primar de medicină generală 
Cornel Fulga Codreanu, medic 
de familie la Orăștioara de Sus. 
Până să se mai limpezească 
“nebuloasa” care încă însoțește 
această metamorfoză întru 
privatizare a asistenței medicale, 
medicii în cauză au început să- 
și facă tot felul de calcule și să 
deprindă câte ceva din tainele 
muncii administrative, în timp ce 
potențialii pacicnți încearcă să se 
lămurească cu ce-i afectează pe 

kei schimbările cu pricina.

Mihaela FĂGAȘ

lyiEgigyi
BSFAMIU8

Dacă majoritatea medicilor 
de țară reclamă că privatizarea 
cu un stetoscop și cu un 
tensiometru (care constituie 
dotarea fostelor dispensare 
medicale) numai reformă nu se 
poate numi, interlocutorul 
nostru de la Orăștioara de Sus 

nu se poate plânge 
în acest sens. Pentru 
că dispensarul de- 
aici face parte din 
rândul celor 
reabilitate prin

Banca Mondială, dispunând de 
o dotare cum puține dispensare 
(acum cabinete individuale de 
liberă practică) urbane se pot 
lăuda. “Reversul medaliei” se 
răsfrânge însă asupra 
cheltuielilor: "Numai pentru 
încălzire, spre exemplu, va 
trebui să cheltuiesc din bugetul 
de practică medicală cca 40 de 
milioane de lei, cât costă 
combustibilul (petrol) pe 5 luni 
de zile. Adăugând la aceasta și 
plata pentru personalul angajat 
(pe care, din aceleași motive, 
va trebui să-l restrâng), pentru 
energie electrică, întreținerea 
clădirii și telefon, nu știu cum 
mă voi descurca cu cei 8-9 
milioane de lei pe lună, cât îmi

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)

• - Iubitule, mi-ai promis că toamna asta 
ne căsătorim!
- Ce, asta-i toamnă?!
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"BAT A LI A CEA MARE ESTE 
CU MENTALITATEA 

OAMENILOR"
Comuna Dobra este situată, 

așa după cum știe toată lumea, 
într-o zonă unde influențele 
bănățene sunt ușor sesizabile. 
Dar, cu toate că oamenii sunt 
extrem de muncitori,sărăcia 
generalizată în care ne zbatem 
cu toții și-a pus amprenta și 
asupra dobrenilor. Și totuși, 
adevărata bătălie se duce - așa 
după cum ne mărturisește dl 
primar Mircea Comșa - cu 
mentalitatea oamenilor. Sunt încă 
mulți aceia care continuă să 
creadă că cineva trebuie să le 
dea sau să le facă totul.

Rep.: - Die primar, pentru 
început aș vrea să ne spuneți 
cum ați reușit să administrați 
toate cele 13 sate care compun 
comuna Dobra?

M.C.: - Comuna noastră 
este, așa după cum bine spuneți, 
una foarte mare; cele 13 sate 
aparținătoare au fiecare 
probleme specifice, iar în ziua de 
azi când lipsa banilor a devenit 
emblematică pentru întreaga 

- DIALOG^^DL MIRCEA COMȘA, 
PRIMARUL COMUNEI DOBRA -

___________________  ■ ■■ ____________________7 

țară, nici nouă nu ne este deloc 
ușor să facem față. Și totuși, am 
încercat-în măsura posibilităților
- să rezolvăm cât mai multe 
dintre aceste probleme. Desigur, 
și aici ca și în majoritatea 
comunelor hunedorene, banii 
sunt aproape inexistenți, însă 
după părerea mea problema 
cea mare nu o reprezintă lipsa 
banilor, ci mai degrabă 
mentalitatea oamenilor. Spre 
exemplu am cerut celor care 
beneficiau de ajutor social să 
muncească pentru întreținerea 
comunei câteva zile astfel încât 
să-și merite banii primiți, dar 
auzind condițiile nu a venit 
nimeni, Oamenii suntînvățați că 
cineva trebuie să le dea și să le 
facă mereu tot ceea ce au 
nevoie, or, așa nu se mai poate. 
Sigur, marea majoritate a 
dobrenilor nu gândeSc așa, însă 
cu aceia puțini ai cel mai mult de 
lucru pentru a le explica faptul că 
vremurile nu mai sunt cele de 
acum câțiva zeci de ani.

Rep.: - Chiar dacă bugetul 
a fost mic, ați reușit să faceți 
câte ceva.

M.C.: - într-adevăr, nu am 

reușit chiar cum ne-am fi dorit, 
însă am făcut totuși câteva 
lucruri bune. Spre exemplu am 
efectuat lucrări la câteva dintre 
căminele culturale de pe raza 
comunei, precum și la unele 
dintre școli. La Lăpușnic 
bunăoară am reușit să reparăm 
fostul sediu al primăriei, 
actualmente transformat în 
cămin cultural. Acest obiectiv se 
afla într-o stare de degradare 
foarte avansată, fiind deci 
necesare lucrări urgente de 

I consolidare. Prin urmare am 

reușit să refacem complet 
acoperișul și, de asemenea, am 
reușit să îl amenajăm în interior; 
s-a refăcut tencuiala, s-a 
zugrăvit, au fost montate 
lambriuri, astfel încât acest 
cămin să poată oferi condiții

optime oricăror activități 
specifice. Tinerii din Lăpușnic pot 
merge acum acolo, pot organiza 
o discotecă, având practic un loc 
unde să se întâlnească. Sperăm 
ca la anul, dacă vom reuși să 
facem rost de fondurile necesare, 
să executăm și reparațiile 
exterioare, fiind necesară în 
primul rând tencuirea clădirii. 
Pentru căminul din Dobra am 
prevăzut construirea unui grup 
social modem, aici neexistând 
așa ceva. De asemenea, vom 
executa și unele lucrări de 
reparații la acoperișul clădirii. în 

ceea ce privește investiția 
referitoare la stația de epurare a 
apei, au fost executate unele 
lucrări, însă totul costă enorm și 
investiția nu va putea fi finalizată 
prea curând.Un aspect pozitiv îl 
reprezintă însă lucrările efectuate 
pentru branșarea școlii la rețeaua 
de apă, lucrări pe care sperăm 
să le finalizăm cât mai repede. 
De altfel, la școala de aici din 
Dobra am amenajat încă de anul 

trecut un grup social pentru 
profesori, anul acesta efectuând 
lucrări pentru amenajarea unui 
grup social al elevilor; tot ce mai 
trebuie este să branșăm clădirea 
școlii la rețeaua de apă.

Rep.: - Ce fonduri ați primit 
în urma rectificării bugetare ?

M.C.: - în urma rectificării 

bugetare am primit 250 de 

milioane de lei, bani care 

împreună cu sumele proprii au 

condus la constituirea unui buget 

puțin mai mare de 600 de 
milioane de lei. Din acești bani 

am plătit în primul rând datoriile 

restante pe care le aveam de anul 
trecut, dar am reușit să plătim și 
o parte a lucrărilor de investiții 
efectuate în acest an. Banii sunt 

insuficienți pentru executarea 

unor lucrări de reparații la 

drumuri, o mare problemă în 

acest sens constituind-o drumul 

de la Lăpușnic spre Rădulești. 

Aici trebuiau efectuate lucrări de 

asfaltare, însă lipsa banilor și-a 

spus cuvântul; mai tragic este 

faptul că pe o porțiune au fost deja 

executate câteva amenajări care 

acum se deteriorează. Din 

păcate nici în acest caz nu sunt 

șanse pentru concretizarea 

investiției prea curând.

Rep.: - Care sunt relațiile 
cu Consiliul local?

M.C.:- Relațiile sunt în ge
neral bune, dar mai există și 
divergențe. însă, de multe ori se 

întâmplă ca anumite persoane să 

se lanseze în diverse acuze la 

adresa executivului, făcând tot 

felul de afirmații, fără ca măcar 

să știe cu precizie despre ce 
anume vorbesc. Aceștia vorbesc 

practic în necunoștințăde cauză, 
afectând însă buna conlucrare 

între diversele organe și instituții 

publice.

Rep.: - Die primar, vă 
mulțumim.

S-a renovat 
biblioteca
Aplicându-se principiul 

„înainte stomacul, apoi sufletul 
și mintea", instituțiile culturale 
au fost cele mai defavorizate 
de bugetele tranziției, căminele 
culturale, bibliotecile comunale 
ajungând uneori în pragul 
desființării din cauza lipsei 
banilor. După ce s-a aflat 
destulă vreme într-o astfel de 
situație Biblioteca comunală 
Dobra pare să trăiască acum 
vremuri mai bune. Prin grija 
Consiliului Local au fost în 
sfârșit alocați bani pentru 
reparații, zugrăveli, dotări. Ba, 
mai mult, s-au alocat chiar 
4.000.000 lei și pentru achiziția 
de carte, dna bibliotecară 
Maurica Buda spunându-ne 
că „s-au cumpărat peste 150 
de noi volume: cărți pentru 
copii, literatură română și 
universală și dicționare. Astfel, 
având acum o ofertă de carte 
destul de atractivă, avem și 
mulți cititori (20-25 în medie/zi), 
mai ales că la Școală nu există 
bibliotecă."

La piață: 
ofertă bogată, 

bani puțini 
Zua documentării noastre 

în satele comunei Dobra a 
coincis cu ziua de piață în 
satul centru de comună. Cum 
e deja un obicei în piețele și 
magazinele românești și în 
piața din Dobra numărul 
vânzătorilor era mult mai 
mare decât cel al clienților. 
Oferta comercianților era 
destul de bogată, cuprinzând 
produse alimentare, confecții, 
produse industriale, aparatură 
electrocasnică etc. Din 
păcate, deși oamenii s-au 
arătat interesați de multe 
dintre acestea, slaba putere 
de cumpărare i-a ținut 
departe de tarabe. Doi 
oameni mai în vârstă, probabil 
pensionari, concluzionau 
„vizita" lor la piață spunând 
„de cumpărat am avea ce 
cumpăra, dar banii sunt 
putini”.

Digul de protecție care 

străjuiește malurile Mureșului 

de-a lungul satului Lăpușnic a 

fost puternic distrus de

Pământul a fost și este în 

continuare un mare motiv de 
discordie între oameni. Legile 
care reglementează re
trocedarea terenurilor 
agricole au multe neclarități, 
dând astfel posibilitatea 
interpretării „după ureche" a 
prevederilor lor. Așa s-a 
întâmplat și la Dobra, unde 
majoritatea terenurilor așa- 
zis bune au fost împărțite 
cetățenilor. în momentul ac
tual nu mai există decât mici 
suprafețe de teren agricol 
care nu a fost retrocedat, 
primăria fiind confruntată în 
prezent cu o acută lipsă de 
teren.

flcesta este și motivul 

pentru care mai mulți cetățeni 
- veterani de război care 
trebuiau să primească 
fiecare câte un hectar de

/“

AGR1CVLTOR1I S-AV ORIENTAT 
SPRE CREȘTEREA ANIMALELOR

renunțat la munca pământului, 
în acest an a fost cultivată 
aproape întreaga suprafață de 
teren arabil, excepție făcând 
doar câteva zone din lunca 
Mureșului pe care proprietarii 
nu le-au însămânțat de teama 
inundațiilor. Preponderentă a 
fost cultura porumbului, 
necesar la creșterea 
animalelor, în satele comunei 
aproape în fiecare gospodărie 
crescându-se 5-6 chiar 10 
porci. Există de asemenea și 
persoane care se ocupă mai 
serios de această afacere, 
adevărați fermieri- Elena 
Sindea din Stretea, Cecilius 
Căceu din Lăpușnic, Mircea 
Mihuț din Dobra- care au 
efective de peste 200 de porci 
pe care îi livrează abatoarelor. 
Acești producători nu sunt totuși 
încurajați, prețurile de achiziție

Din cauza rentabilității 
scăzute, a lipsei utilajelor, a 
mijloacelor financiare reduse 
ale țăranului român și a 
neimplicării statului, interesul 
oamenilor pentru agricultură a 
scăzut mult în ultimii ani. Au 
rămas astfel numeroase 
suprafețe de teren agricol 
necultivate, a scăzut numărul 
efectivelor de animale, iar 
România s-a transformat din 
exportator în importator de 
produse agricole.

Din fericire, după cum 
aprecia ing. Gheorghe Tașcov 
de la Registrul agricol al 
comunei, comuna Dobra a fost 
mai puțin afectată de acest 
flagel. “Oamenii de aici sunt 
mai întreprinzători, chiar dacă 
statul nu-i ajută și nu susține 
producția agricolă, ei s-au 
orientat în așa fel încât n-au

UipiiMiir
- o nmi.i 
centralii 

telefonica
Așa după cum afirma 

viceprimarul comunei Dobra, 
dl. Ionel Trifu, în curând în satul 
Lăpușnic va fi dată în folosință 
o nouă centrală telefonică 
digitală. Operatorul național 
de telefonie a făcut deja de
mersurile necesare pentru 
atribuirea unui spațiu propice 
unde să fie instalată noua 
centrală, spațiu care a fost 
găsit și este clădirea fostei băi 
publice din sat. Noua centrală 
urmează să deservească 
mai multe sate, existând posi
bilitatea acoperirii tuturor 
cererilor cetățenilor. Se speră 
astfel ca până în anul 2000 
nici unul dintre satele comunei 
să nu mai fie lipsit de 
telefoane.

Veteranii de război își 
cer drepturile

pământ - nu își pot primi 
drepturile. La Dobra, în satul 
centru de comună, sunt 6 
persoane care așteaptă de ani 
de zile să li se dea acele 
suprafețe de teren.

Noi am răbdat multe în 

viața noastră - ne mărturisește 
dl Dionisie Șoica, veteran de 
război decorat pentru faptele 
sale de vitejie - iar acum 
drepturile pe care ni le dă 
Legea 44/1994 nu sunt puse 
în practică. Ni s-a promis că 
situația noastră se va rezolva, 
însă nici până astăzi noi nu am 
primit acel hectar de pământ 
care ni se cuvenea. Știm și 
înțelegem că sunt probleme cu

Afiitoare 
MXialC - COII- 

ira munca 
în comuna Dobra ajutoarele 

sociale nu s-au mai plătit de 
anul trecut și asta nu datorită 
lipsei banilor, ci în primul rând 
datorită condiționării impuse de

Pe scurt
către primărie. S-a luat decizia 
ca toți cei care beneficiază de 
ajutor social să presteze câteva 
zile de muncă pentru primărie, 
fiind vorba despre curățatul 
zonelor verzi, adunarea 
deșeurilor menajere, în
treținerea și curățenia centrului 
de comună etc. Din păcate, la 

auzirea acestor condiții, nici 
unul din cei peste 45 de asistați 
sociali nu a mai venit pe la 
primărie. Decât să muncească, 
pentru a-și merita acei bani, au 
preferat să renunțe la ei.

consolidat

Pagină realizată de Andrei N1STOR, Ciprian MARINUȚ 
Foto Traian MÂNU

șase

pământul, că legile nu sunt 
bine făcute, dar oare chiar nu 
se pot găsi acele hectare de 
pământ pentru noi?”

Intr-adevăr, cei 

veterani, reprezentați de către 
dl Șoica, au perfectă dreptate, 
cererile lor fiind îndreptățite. 
La aceeași concluzie a ajuns 
și dl primar Mircea Comșa. De 
altfel, domnia sa este cu totul 
de partea celor șase, însă este 
foarte greu să se găsească 
acel teren. „Eu aș fi putut - 
spune dl primar - să le atribui 
pământ în Lunca Grindului, 
unde terenul este de proastă 
calitate și este foarte departe 
de sat, însă am considerat că 

w

pe care le oferă comercianții 
fiind foarte mici comparativ cu 
prețurile produselor finite. De 
asemenea, producătorii de 
lapte sunt nemulțumiți că 
ambele firme - Sc Devii și SC 
Belcar - care au puncte de 
colectare a laptelui pe raza 
comunei, oferă prețuri mici și 
fac plățile cu întârziere.

Această orientare înspre 
creșterea animalelor - 
singura afacere agricolă cât 
de cât viabilă la ora actuală-a 
dus la cultivarea intensivă a 
porumbului și implicit la 
scăderea suprafețelor culti
vate cu grâu. Dacă toamna 
trecută se zvonea că pentru 
grâu nu vor exista 
cumpărători, acum morarii se 
plâng că nu au ce să macine 
și prezic că va fi criză de 
făină.” 

inundațiile care au avut loc în 

anul trecut. Din fericire, digul a 

fost reconstruit în acest an în 

locurile în care a fost distrus, 

consolidându-se și supra- 

înălțându-se pe toată lungimea 

sa. Costul lucrărilor a fost 

suportat din fonduri PHARE, 

pentru această investiție fiind 

alocați la acea vreme 65.000 de 

ecu.

■Blocul si 
fosr vând ui

Pentru cei care trec prin 

centrul comunei Dobra, 

scheletul unui bloc început în 

“epoca de aur”, dar niciodată 

terminat, le atrage imediat 

atenția. Aparținând primăriei, 

blocul trebuia terminat și dat în 

folosință, or, primăria nu își mai 

putea permite așa ceva. Prin 

urmare s-a luat decizia vinderii 

acestuia, un cetățean din 

comună cumpărându-l cu 

suma de 165 de milioane de 

lei. Așadar, cât de curând acel 

bloc va fi terminat, urmând ca 

noul proprietar să decidă în 

privința destinației pe care i-o 

va atribui.

nu așa trebuie rezolvată 
problema acestor oameni; 
vreau să găsim o suprafață 
de teren undeva mai 
aproape. Ar fi terenul statului 
de unde am putea să 
atribuim acele suprafețe, însă 
legea nu ne dă voie să ne 
atingem de acel teren. Dacă 
am avea acces la acest 
teren, problema s-ar rezolva 
în două zile. Dar și așa, sper 
ca în decurs de o săptămână 
să găsim acele suprafețe de 
teren pentru că, într-un fel 
sau altul, situația trebuie 
rezolvată.” Un lucru cert este 
că celor șase veterani li s-au 
atribuit deja de către primărie 
mai multe suprafețe de teren 
în folosință. Fiecare a primit 
în jur de 50 de ari, teren care 
nu este proprietatea lor.
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După bilanțul excelent la Mondialele din China

înconjurați cu deosebită căldură și afecțiune, 
gimnastele și antrenorii au primit și o 

binemeritată recompensă
Pe întregul parcurs al Campionatelor Mondiale de 

gimnastică djn China, mtilți hunedoreni au urmărit cu 
mare interes evoluția gimnastelor noastre la marea 
competiție unde s-au confruntat cele mai cunoscute valori 
ale lumii din gimnastica feminină și masculină. Cu toții 
am trăit marea satisfacție și mândrie a cuceririi de către 
stelele gimnasticii românești a titlului mondial pe echipe, 
iar Maria Olaru și-a adjudecat și titlul mondial la indi
vidual compus. O contribuție însemnată la succesele 
româncelor și-a adus și Simona Amânar, atât la cucerirea 
medaliei de aur pe echipe, cât și prin intrarea în posesia 
medaliilor de argint la sărituri și sol, iar Andreea Răducan 
a obținut medalia de aur la sol și de bronz la sărituri. In 
acest context trebuie evidențiat și aportul debutantelor

la CM din China, Corina Ungureanu, Andreea Isărescu 
și Loredana Boboc, promovate cu mult curaj de antrenorii 
prof. Octavian Belu, Mariana Bitang și Liviu Sandu, al 
căror merit în comportarea echipei României in China a 
fost remarcat și apreciat de toate posturile de televiziune, 
radio și presa scrisă. Bilanțul gimnastelor noastre este 
bine cunoscut: 3 medalii de aur, 3 de argint și una de 
bronz! Un succes răsunător în întreaga lume.

Iată de ce lotului de gimnastică, antrenorilor, 
medicului echipei, cunoscutului dr loachim Oană, li s-a 
rezervat o primire deosebit de călduroasă, atât in capitală, 
cât și la reîntoarcerea la Deva. La descinderea din 
autobuz, delegația a fost întâmpinată de directorul 
Grupului Școlar Sportiv, prof. Ion Bădoi, apoi în

acordurile fanfarei, sportivele, antrenorii au străbătut 
un culoar format din elevi ai liceului, de cetățeni și 
oficialități din Deva, așa cum se poate vedea și din 
imaginile surprinse de fotoreporterul nostru în această 
pagină, până în sala Casei de cultură unde marți a avut 
loc festivitatea primirii oficiale a echipei campioane 
mondiale.

Ieri, a urmat și răsplătirea de către ministrul 
Tineretului și Sportului, dl Crin Antonescu, a 
campioanelor și artizanilor victoriei, tehnicienii echipei 
reprezentative de gimnastică a României - campioană 
mondială.

Sabin CERBU, Ciprian MARINUȚ

Componența lotului reprezentativ de gimnastică 
feminină al României

7. Prof. Octavian Belu, primul ce a descins din autocarul oprit la Casa de Cultură din Deva
8. Gimnastele cu fețele radiind de bucurie s-au fotografiat alături de directorul Grupului Școlar Sportiv, prof. Ion Bădoi, antrenorii Octavian Belu, Mariana 

Bitang, Liviu Sandu și medicul echipei, dr. loachim Oană
9. Lotul de gimnaste, cu buchetele de flori, se îndreaptă spre scena Casei de Cultură
10. Prefectul județului, ing. Nicolae Stanca, în mijlocul sportivelor
11. Stelele gimnasticii, împreună cu profesorul Octavian Belu și sponsorul principal, ing. Ovidiu Muntean, director general al cunoscutei firme devene 

Romtelecom
12. Noua stea apărută pe firmamentul gimnasticii mondiale, Maria Olaru, înconjurată cu multă afecțiune de directorul școlii, prof. I. Bădoi, și primarul 

municipiului, Mircia Muntean
Fotografii realizate de Traian MÂNU
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Persoanele credincioase 
sunt mai sănătoase decât cele 
care nu cred în Dumnezeu, au 
constatat medicii americani. 
Potrivit unui studiu efectuat 
recent, credința religioasă este 
un foarte bun “medicament" 
atât în cazurile bolilor ușoare, 
cât și ale celor grave. Potrivit 
rezultatelor obținute, proble
mele de tensiune mărită apar 
mult mai rar în cazul persoa- 

I nelor care merg la biserică, se 
I roagă cu regularitate și citesc 
I Biblia. De asemenea, nivelul

stresului este mult mai scăzut 
în cazul lor, iar refacerea după 
o operație este mai rapidă. 
Credința religioasă îi ferește 
pe oameni de abuzul de al- 

.cool și droguri, îndepărtează 
pericolului divorțului și împie
dică sinuciderea. Potrivit co
ordonatorului studiului, psi
hologul David Elkins, “aceste 
rezultate au arătat că oame
nii pot ajuta sau pot împiedica 
manifestarea forței vitale prin 
credințe, emoții și mod de 
comportare”. J

A IDENTIFICA BACILII DE TUBERCULOZA
Un cip biologic care poate distinge diferiții bacili de tuber

culoză și care permite astfel aplicarea rapidă a tratamentului 
potrivit, a fost pus la punct de cercetătorii americani și ruși, 
transmite AFP. Această nouă tehnologie, care permite realizarea 
a mii de reacții biochimice simultan, va fi testată în laborator pe 
segmente bacteriene ale tuberculozei, după care vor începe 
primele încercări pentru om. Cercetătorii au explicat că au ales să 
se concentreze asupra tuberculozei pentru că noii bacili au 
devenit rezistenți la medicamente și se pot răspândi ușor în 
întreaga lume. în cazul în care ei sunt identificați rapid, medicul va 
prescrie tratamentul cel mai bun și astfel se poate evita o 
eventuală epidemie. în prezent, bolnavii de tuberculoză trebuie să 
ia mai multe antibiotice simultan, pentru că durează săptămâni sau 
chiar luni până când este identificat bacilul care i-a infectat. 
Tehnica recent inventată ar putea fi folosită în viitor și în cazul 

Laltor boli virale sau bacteriene.

✓-------------------------------------------------------------------------------

Premiul Nobel pentru 
Medicină

>■
I

Premiul Nobel pentru 
Medicină pentru anul 1999 
a fost acordat de Institutul 
Karolinska la Stockholm, 
americanului Gunter Blo- 
bel, cercetător în biologie 
celulară și moleculară al 
Universității Rockefeller 
din New York, relatează 
AFP. Gunter Blobel, în 
vârstă de 63 de ani, născut 
la Waltersdorf, în fosta Sile- 
zie (Germania), a fost re
compensat pentru lucrări 

jn domeniul “semnalelor

interne ale proteinelor, care 
comandă transportul și lo
calizarea lor în celulă". 
Acesta este cel de al 80- 
lea american care a primit 
Premiul Nobel. Anul trecut, 
distincția a fost acordată 
farmacologilor americani 
Robert Furchgott, Louis Ig- 
narro și Ferid Murad pentru 
lucrări care stabileau im
portanța monoxidului de 
azot (NO) în sistemul car
diovascular și în apărarea 
împotriva infecțiilor. ■I

Universitatea Babeș - Bolyai a acordat, 
pentru prima oară în istoria sa, titlul de 

Doctor Honoris Causa unei femei
Profesorul Chantal Millon-Delsol, directorul Centrului de studii 

Europene al Universității Mame-la-Vallee, este prima femeie căreia i-a 
fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității 
Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca, transmite corespondentul MEDIAFAX. 
Ceremonia a avut loc în Aula Magna a Universității clujene, în prezența 
corpului academic clujean. Profesorul francez a primit titlul pentru 

I activitatea de colaborare și susținere a proiectelor Universității Babeș 
- Bolyai, în special ale Facultății de Studii Europene.

Chantal Millon-Delsol a declarat că este onorată de titlul care 
i-a fost acordat, mai ales că nu a știut că este prima femeie 
căreia îi este decernat. “Sper să fiu demnă de el și să reușeșc, pe 
viitor, să mențin și să dezvolt colaborarea fructuoasă care există 
între Universitatea clujeană și cea din Marne-la-Vallee”, a declarat, 
la finalul ceremoniei, Chantal Millon-Delsol.

Chantal Millon-Delsol este profesor de filosofie politică și 
coordonatorul Centrului de studii Europene al Universității Marne-la- 
Vallee. Ea s-a remarcat printr-o serie de lucrări în care a realizat o 
analiză pertinentă și obiectivă a sistemelor politice actuale din Europa.
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Adevărata listă a lui Schindler a fost descoperită în Germania

Primul număr al revistei 
pentru femei “Olivia" va apărea 
la 4 noiembrie, fiind primul titlu 
cu care trustul german de pre
să Axel Springer Verlag intră 
pe piața românească. Trustul 
german a cumpărat în luna mai 
acțiunile companiei LVB, care 
a devenit Axel Springer Edi
tură SRL. Noua companie con
tinuă să editeze și celelalte 
reviste care apăreau sub 
egida LVB: “Povestea mea", 
“întâmplări adevărate” și “Tot 
ce-ți dorești".

"«Olivia» se adresează 
femeilor între 20 și 50 de ani, 
neconservatoare, cu studii cel

' ............
In zilele de 8-10 octombrie 

1999 s-au desfășurat la Șom- 
cuța Mare și Baia Mare lucră
rile celei de-a 95-a Adunări 
Generale a Asociațiunii Tran
silvane pentru Literatura Ro
mână și Cultura Poporului Ro
mân - Astra - având ca temă 
“Rolul despărțămintelor în acti
vitatea Asociațiunii Astra”. Cu 
acest prilej s-au aniversat și ' 
130 de ani de la înființarea 
primului despărțământ "Astra” 
la Șomcuța Mare, precum și 95 
de ani de la serbările “Astrei” 
la Baia Mare. Au fost prezenți 
reprezentanți ai majorității des
părțămintelor din țară, precum 
și din Republica Moldova, Iugo
slavia și Ucraina.

Despărțământului Astra .' 
Orăștie a fost prezent cu o 
delegație formată din prof. 
Aurel Ursu - președinte, prof. 
Miron Simedrea - secretar, 
prof. Androne Petru Eli - dirijo
rul corului de copii "Vlăstarele 
Orăștiei" și ing. Florin Drăghiciu 
- redactor-șef al Revistei 
Orăștiei.

La lucrările în plen au par
ticipat prefectul și președintele 
Consiliului județean Maramu
reș, episcopii ortodox și greco- 
catolic, primarul comunei Șom
cuța Mare, prefectul județului 
Covasna - președinte de 
onoare al Despărțământului 

x.

puțin medii. Stilul articolelor va 
fi direct, iar persoana a II - a va 
fi foarte des folosită. Ideea 
este ca «Olivia» să fie per
cepută de către cititoare ca o 
prietenă, ca un sfătuitor”, a 
spus Anca Rădulescu, redac- 
torul-șef al noii publicații. “Un 
alt element original este pre
zența în număr destul de mare 
a reportajelor și a materialelor 
despre femei care au realizat 
ceva și care nu sunt neapărat 
personalități, pentru că nu va fi 
o revistă de vedete”, a adău
gat ea. "Experiența acestora 
poate fi utilă celorlalte femei", a 
mai spus ea.

Covasna - Harghita și alți repre
zentanți ai unor instituții și unități 
locale și județene.

Locuitorii Țării Chioarului, 
Țării Codrului, Țării Lăpușului și 
ai Maramureșului au primit cu 
pâine și sare pe reprezentanții 
tuturor astriștilor, oferindu-le 
momente de înaltă trăire româ
nească.

Adunare

Cuvântările au evidențiat ac
tivitatea Astrei pentru răspân
direa culturii naționale în toate 
straturile societății, pentru reali
zarea solidarității românilor de 
pretutindeni, indiferent de con
cepțiile lor politice și confesio
nale. Frecvent a apărut ideea 
necesității atragerii tineretului în 
activitatea Astrei. La lucrările pe 
secțiuni, Orăștia a fost prezentă 
cu expunerea “Orăștia culturală 
sub ocrotirea Astrei", susținută 
de către prof. Aurel Ursu.

în entuziasmul întregii asis
tențe au fost primite în Asocia- 
țiune despărțămintele din Con-

Adevărata listă a lui 
Schindler a fost descope
rită și oferită ziarului ger
man Stuttgarter Zeitung 
de către moștenitorii cu
plului în casa căruia a lo
cuit în ultimii ani ai vieții 
cel care a salvat de la 
moarte peste 1.200 de 
evrei, transmite AFP. Actu
alul locatar al casei unde a 
locuit Oskar Schindler îm
preună cu cei care l-au în
grijit și unde este instalată 
o placă memorială, în

\ 161 de firme participa la 
| cea den doua ediție a 
I Târgului National de Turism | 
I 
I 
I 
I 
I

IUn număr de 161 de firme, 
dintre care 54 străine, participă 
la cea de-a doua ediție a Târ
gului Național de Turism, care se 
desfășoară la București în pe
rioada 21-24 octombrie, a anun
țat conducerea Asociației Națio- 

. nale a Agențiilor de Turism, unul 
' dintre organizatorii târgului.

între participanți se află

rism, companii aeriene, socie- 1

I
■ tour-operatori, agenții de tu- ■ 
• rism, companii aeriene, socie- 1 
| tăți de asigurare, organisme și |
■ asociații din domeniul turis- ■ 
' mului, hoteluri, societăți de tu- 1 
| rism, pensiuni turistice și agro- | 
| turistice, societăți de transport, i

între statele reprezentate ■ 
I la Târgul Național de Turism se I 
I numără Marea Britanie, Thai- I 
. landa, Turcia, Cehia, Ungaria, ' 
I Austria, Albania, Iugoslavia și I 
| Macedonia. Târgul va fi urmat, | 
. în data de 25 octombrie, de up . 
I Forum Balcanic al Turismului, I 
| organizat de Camera de Co- | 
y merț și Industrie a României. y

* 
stanța, Kahul și Edineț - 
Ucraina și Uzdin - Iugoslavia.

Spectacolul prezentat de 
către organizatori în onoarea 
celor prezenți la această Adu
nare Generală a avut ca mo
ment culminant prezența celor 
trei coruri de renume național, 
cel mixt din Șomcuța Mare, co
rul de femei din Buciumi - Ma
ramureș și cel bărbătesc din 
Finteușul Mare. Repertoriul, 
axat în special pe cântece pa
triotice, cultivarea vocilor, mă
iestria interpretativă și pasiu
nea exprimării corale le-au 
atras aprecieri unanime virtu
oșilor interpreți.

în prezența dlui prof. univ. 
dr. Dumitru Acu - președintele 
Astrei - s-au aprobat rezoluții 
pentru activitatea viitoare a 
Asociațiunii.

Aprecierile Î.P.S. Mitropolitul 
Ardealului, Antonie Plămădeală, 
care spunea că: “Asociațiunea 
Astra a fost, în Transilvania, 
ca un pom al vieții, precum a 
fost pomul vieții în universul în 
care Dumnezeu începuse să 
pună ordine după ce inaugu
rase Creația (Geneza 11, 9)”, 
ne îndeamnă să depunem stră
duințe permanente pentru dăi
nuirea și propășirea neamului 
românesc.

Hildesheim, a povestit că 
fostul om de afaceri ger
man a întâlnit cuplul de me
dici în Israel, în 1970, pe 
când soțul lucra ca expert al 
guvernului german, respon
sabil cu examinarea dosa
relor medicale ale victime
lor Holocaustului.

Din 1971 și până la moar
te, la 9 octombrie 1974, 
Schindler a petrecut cea 
mai mare parte a timpului 
în casa celor doi, care l-au 
ajutat și financiar, pentru că

r
în pildele înțeleptului 

Solomon se mărturisește 

la capitolul X, versetul 20, 
următoarele: "Din vorbă 

multă nu vei scăpa de pă
cat.” Astfel nu este nici 
un mădular al trupului, 
prin care diavolul să ne 
poată așa de lesne a ne 
amăgi și a ne pierde, ca 
printr-o limbă neînfrânată 
și printr-o gură nepăzită. 
Prin această limbă neîn
frânată noi săvârșim 

greșeli nenumărate și 
fărădelegi grele.

Pentru păzirea limbii, 
pe lângă râvna noastră pro
prie, avem nevoie și de aju
torul lui Dumnezeu, spre a 
o putea ține în frâu.

Dar și sabia se poate 
întrebuința în două chi
puri. De o întrebuințezi 
împotriva vrăjmașului, ea 

este pentru tine o unealtă 
de mântuire, iar dacă tu 

cu ea te rănești pe tine, 
pricina rănirii tale nu 

este firea fierului, ci pro
pria ta voință.

Miron SIMEDREA

spre sfârșitul vieții fostul 
industriaș era falit. După 
moartea sa, Schindler a lă
sat o valiză plină de docu
mente, printre care și cele
bra listă, care l-a inspirat pe 
Steven Spielberg în reali
zarea filmului cu care a câș
tigat șapte premii Oscar. Va
liza a rămas la Hildesheim 
până la moartea cuplului de 
medici, în 1997. în acel an, 
fiul lor și soția sa au luat vali
za și au dus-o la Stuttgart, 
unde locuiesc.

Tot așa trebuie să gândim 
și despre limbă. încă și ea 

este o sabie ce se poate între
buința în două chipuri. Cu

Despre 
dreapta 

folosire a
limbii

.z

această limbă pe care ne-a 
dăruit-o Dumnezeu nouă oa
menilor putem să o folosim 

în scopul mântuirii noastre 
și anume lăudând și preamă
rind pe Dumnezeu, vorbind 
numai lucruri bune, sau, in
vers, hulind și vorbind nu
mai de rău pe semenii noștri, 
în sprijinul relei întrebuin

țări a limbii putem și ne stă 
la dispoziție invocarea nume
lui lui Dumnezeu pentru a 
ne veni în sprijin în acest 
război cu vrăjmașul diavol.

Pentru a scăpa ființa 

noastră de această mare pa-

Ziarul Stuttgarter Zei
tung a ținut secret nume
le moștenitorilor cuplului 
de medici, dar a subliniat 
că este vorba de persoa
ne “care nu sunt intere
sate de bani” și care au 
donat valiza “fără nici un 
fel de contract financiar”. 
Ziarul intenționează să 
dăruiască, la rândul său, 
documentele memoria
lului victimelor Holocaus
tului, Yad Vashem, din 
Ierusalim.

% 
timă a clevetirii și a hulirii, 
trebuie să întrebuințăm 

limba noastră spre a ne 
ocări pe noi înșine și de a 
ne judeca, a înfrânge inima 

noastră și totodată a ne cere 
socoteală.

Totodată, pentru a nu 
păcătui în reaua întrebuin
țare a limbii, noi oamenii 
trebuie să ne smerim, con
form spuselor sfinților pă
rinți, din spiritualitatea bi
sericii și anume că: "mân
tuirea crește și dă roade 
bune pe șesurile întinse ale 

smereniei și nu pe piscu
rile înalte ale mândriei.”

Astfel, smerindu-ne și 
dându-ne seama de neputin
ța noastră și de păcatele pe 
care le facem la tot pasul, 
nu mai putem să vedem pa
iul din ochiul semenului 
nostru, precum spune sfân
ta Scriptură și astfel putem 

să ne dăm seama de ajuto
rul lui Dumnezeu pe care 
dacă noi îl cerem, el nu 

întârzie.
Preot Valentin CIOARĂ
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Reflecți a 
sĂptĂmÂnii

“Aduceți-vă aminte, o, 
muritori, că va veni o 
dimineață ai cărei apus nu- 
i veți mai vedea. Nu încetați 
să vă gândiți ia năvala 
morții. ”

S.J. Drexeiius

acum Ic* vremea 
nunților*

IDiesipmie imtoaktie
“Cred că murim tot timpul. De fiecare dată când nu simțimeeva, 

când nu descoperim ceva, când doar repetăm ceva mecanic, in acel 
moment ești mort.’’

Borges
“Atâta vreme cât nu se știe ce-i viața, cum vrei să se știe ce-i 

moartea?”
Confucius

“Teama de moarte e gând de trândav, pe care îl alungă de îndată 
o faptă grabnică, oricât arfiea de periculoasă."

Alain
“Doliul este umbra ce-o aruncă cei duși în altă lume asupra 

chipurilor celor rămași pe pământ. ”
Eminescu

“Amintește-ți: suntem oricând în mâinile morții, deci nu amâna ceea 
ce este esențial. Ceea ce este esențial trebuie să fie făcut acum."

Osho

r

Selecție de Hie LEAHU

; PULBERE DEȘTELE'*^
* * . * <

: DEC
Tânăr, fotogenic, cu o expresie 

, caracteristică a chipului dur, 
i bărbătesc, având o extraordinară
■ îndemânare atletică, toate aceste 
•atribute i-au conferit lui BURT 
J LANCASTER, născut la 2 noiembrie 

a 1913 la New York, tot atâtea atu-uri,
■ de a fi angajat în “Cetatea filmului"
■ american.

După 10 ani 
, de acrobație la
■ circul “Key 
i Brothers" din
■New York, între 1942 - 1945 J “mărșăluiește” pe traseul Africa de 
,Nord - Italia - Austria. în 1946
• reușește un angajament pe
• Broadway, unde “Universal"-ul îl J “descoperă” și-l lansează în filmul de 
a “serie neagră" Desert Fury (Furia
■ deșertului) -1946, în regia lui Lewis
• Allen.
• Obține succese remarcabile cu 
J “Brute Force" (Forța brută) - 1947, 
aregia Jules Dassin și 'The Rame and
■ the Arrow" (Flacăra și săgeata) - 
11950, în regia lui Jacques Tourneur, cu

Virginia Mayo, în scene de mare 
virtuozitate atletică.

Se remarcă în western-urile 
"Vengence Vblley” (Valea răzbunării)- 
1951, regia Richard Thorpe și "Vera 
Cruz” -1954, regia Robert Aldrich. își 
joacă propriul “rol" de odinioară în 
Trapeze" (Trapez)-1956, regia Carol 

Reed, alături 
de Gina 
Lollobrigida. în 
acest an, 
pentru prima

dată numele său apare în topul “celor 
zece" mai bine plătiți actori 
americani, performanță repetată 
peste șase ani.

Deși declara mereu că “se va opri 
odată”, apare - printre altele, în 
western-urile “The Professionels" 
(Profesioniștii)-1966, regia Richard 
Brooks și 'The Lawman" (Omul legii) 
-1972, regia Michael Winner. Ultimul 
film: Tougs Gays" (Băieți duri) -1986, 
regia Jeff Kaneff. S-a stins din viață la 
20 octombrie 1994, la Hollywood.

“MVRPHY SU/
Legea conducerii politice a lui Gi/mer
Uită-te peste umăr din când în când ca să te asiguri ca 

urmează cineva.
Legea lui Le Pel ley
Cu cât un om este mai mare, cu atât este mai puțin 

probabil să-l deranjeze o caricatură.
(Guernsey La Pelley - caricaturist 

la “Christian Science Monitor”)
Lamentarea lui Leoian
Greșeala nu se află în tehnologiile noastre, ci în sistemele 

noastre.
Maxima lui Matsch
Un prost într-o poziție înaltă este un om în vârful unui munte 

înalt: totul îi pare a fi mic, iar el apare mic tuturor.
Legea lui Atlas
Oricât vei munci, va fi considerat insuficient.
Legea lui Kelly
Dacă în baza unei statistici șansa este doar de 50% ca 

ceva să meargă rău, de fapt va merge mai rău în nouă cazuri 
din zece.

Grupaj de Hie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Citire făcută la fragmente;
2) Ajuns la necaz în ultimă instanță; 3) Spus 
abia pe jumătate! - Măsurători pe trasee

♦ — M-am hotărât să mă 
însor dacă găsesc o femeie cu 
totul diferită de mine.

— Și ce aștepți? Uite câte fete 
frumoase și deștepte roiesc în jur!

♦— Câți ani are logodnica ta?
- Dacă fac o medie între cât 

spune ea și cât bănuiesc eu, cam 
25...

♦ — Cum te înțelegi cu 
logodnica ta?

— Am rupt logodna. De câte 
ori o sărutam, simțeam un ușor iz 
de tutun.

♦— Renunți la o fată atât de 
frumoasă doar pentru că fumează?

— Dimpotrivă, renunț pentru că 
știu sigur că NU fumează...

♦— Cred că nu am să mă pot 
însura niciodată.

- De ce?
- Toate fetele pe care le-am 

adus acasă i-au displăcut mamei.
- De ce nu cauți una care să-i 

semene?
- Așa am făcut, dar asta i-a 

displăcut tatei...

♦— Aș vrea să mă însor, dar 
vecinul meu nu este de acord.

- Cum așa? De când e 
necesară aprobarea vecinului?

- De când aleasa mea este 
nevasta lui...

♦— Logodnica mea mi-a spus

Gloanțe de catifea
♦

S' Dacă ți-ai fixat o 
țintă mișcătoare, e firesc să 
nu mergi pe drumul ce! 
drept.

s' Adesea îți cunoști 
mai bine dușmanul decât 
prietenul.

s' Când te lași 
sufocat de regrete, viitorul 
tău are puține șanse.

s' Greșeala este 
umană. Pentru o catastrofă 
este nevoie totuși de un 
politician.

• Zmeul s-a gândit o 
clipă cu duioșie la cititori, 
apoi s-a lăsat înfrânt de Făt- 
Frumos.

s' Amintirile mele, în 
tranșeele memoriei, mai 

, așteaptă să te duc muniții.

S' Nemuritor e acela 
care are norocul să nu știe 
că a murit.

s' Universul sunt eu. 
Deocamdată.

s' Ai înțeles greșit.
Când intri în horă trebuie să 
joci, nu s-o strici.

După ce i-a pus
coarne, a urmat jugul.

S' Modeștii sunt de 
trei feiuri:cei care sunt cu 
adevărat modești, cei care 
știu că e bine să fii modest 
și cei care n-au încotro.

s' Cu cât avea mai 
mu Iți bani, devenea mai 
sărac.

GAVCO

cosmice; 4) Vestit în toată jungla - 
Merge cu capra... la țap! - Obișnuit 
să tragă direct din sticlă; 5) A 
pretinde o calitate superioară - 
Veșmânt din garderoba poeziei; 6) 
Oglindă pentru nemărginirea cerului - 
Face o expunere pe scurt; 7) Viraje 
pe cont propriu la drum drept - Final 
de cuplet în duet!; 8) Mișcare 
împotriva stăpânirii - Sală dată în 
folosință pentru un an; 9) Considerat 
ca ultimul spartan - Solist vocal la 
estradă; 10) Se înscrie la proba de 
viteză.

VERTICAL: 1) Făcut întruna cu 
premeditare; 2) Sunt remarcate de 
neoprit; 3) Culpe precizate ca atare!
- Facerea Maicii Domnului; 4) 
Prescurtare muzicală pentru ărpegio
- Definitoriu pentru apă tare - Date 
fără confirmare!; 5) Definită cu chiu, 
cu vai - Unica soluție pentru ele; 6)

Perlă de acvacultură - Strat subțire 
de piele (pl.); 7) Armă albă pentru un 
apaș - Junghi evoluat cu efecte 
morbide; 8) Rămași ferm pe poziție 
- Antrenată în trasul cu urechea; 9) 

Stil de cercetare la suprafață - 
Specificul turismului oltenesc; 10) 

Concluzie relativă la o judecată.
Dicționar: ARP.

Vas He MOLODEȚ

Dezlegarea careului "VREMEA 

CULESULUI" apărut în ziarul 
nostru de sâmbăta trecută:

1) SEMĂNĂ TURĂ; 

TRAMINER-G; 3) RAMURI-AMO; 
4) ETATE-PRUN; 5) PALI-ALEȘI; 

6) E-IȚANI-TS; 7) ZOG-RANG-E; 
8) EDITA-AURA; 9) LO-ARI-ROL; 
10) IRAT-ZEAMA.

că sunt cel mai frumos bărbat pe 
care l-a văzut vreodată.

- Și ai de gând să te 
căsătorești cu o femeie care te 
minte de pe acum?

♦ Din raportul amiralului 
albanez:

“Flota noastră a suferit pierderi 
grave: s-a rupt o vâslă."

♦ Tu ești primul meu iubit!
- Dar Puiu?
- El a fost ultimul...

♦ — Vai, dragule, tu ești un 
fenomen al naturii! Ne cunoaștem 
doar de două săptămâni și sunt 
deja gravidă în luna a treia!

♦— Intri pentru a doua oară 
la mine în casă și deja 
îndrăznești să-mi ceri un

sărut? Pleacă imediat!
- Bine, plec, nu te supăra... 

Unde mi-ai pus pantalonii?

♦ — într-adevăr, mă iubești 
numai pe mine?

- Sigur! Ieri am mai verificat o 
dată lista...

♦— Ce dinți frumoși ai, iubito!
- Moștenire de la tata.
- Serios? Ca să vezi... ți se 

potrivesc perfect...

♦— înainte de a ne căsători, 
vreau, dragul meu, să-ți 
mărturisesc că am avut câteva 
aventuri.

- Ai uitat? Mi-ai mărturisit 
acum o lună și te-am iertat.

- Eu vorbesc de atunci 
încoace!

Culese și prelucrate 
de Hie LEAHU

- Ba da - aveți și pentru mine o țigară ? Ce v-am spus ? Dar, 
domnilor, vă jur fără nici o tresărire că avea vocea Măriei Callas 
pe vremea Bolero-ului lui Ravel, voce pe lângă care glasurile 
îngerilor puteau să semene cu răgetul Măgarului lui Buridan 
tocmai sosit la celebra bifurcație de drumuri unde și-a dat 
obștescul sfârșit - să păstrăm un moment de reculegere...Drept 
care am gândit în șoaptă ca să nu-mi intre destinul la idei: poate 
că asta e refacerea vieții mele. Am privit-o cu o nuanță de 
interes în plus, am încercat să pătrund dincolo de aparențele 
clar-pozitive și, intimidat-adolescentin, am gângurit, totuși, o 
întrebare mai decisivă:

- Imi dați voie să fumăm împreună ? Ne-am așezat pe banca 
din fața aprozarului și am început să pufăim cam la fel de pătimaș, 
dar fiecare cu gândurile lui. Ale mele erau simple, aproape 
rudimentare, reduse la întrebarea de importanță capitală pentru 
mine: s-o atac sau să n-o atac pe vietatea care trăgea din țigară 
cu disperarea celui aflat pe eșafod cu ștreangul deasupra 
capului, sau călare pe lemnele Dregătite pentru arderea sa pe

SOMATĂ PEMTRU
DIVORȚ Șl FANFARĂ (4)

în si -
rug. In concluzie, atacul era eminamente necesar, cu atât mai 
mult că tipa (scuzați termenul) folosea un parfum distrugător pe 
o rază de cincizeci de metri pătrați de senzual ce era, iar buzele 
ei frumoase și bine garnisite cu ruj îmbiau la un sărut suficient 
de lung pentru a lăsa aprozarul fără clienți cel puțin un sfert de 
oră. Diferența de vârstă dintre noi nefiind mai mare de șase- 
șapte ani, după calculele mele estimative, mi-am făcut trei cruci 
cu limba'pe cerul gurii și am declanșat marele asediu pentru 
refacerea vieții mele:

-Mu vă supărați: soțul dumneavoastră e canibal ? Sper că 
ați înțeles subtilitatea mea psiho-socio-filozofică...

întrebarea i-a produs un șoc destul de puternic, așa că foarte 
greu a reușit să articuleze două cuvinte:

- De ce ?
- Fiindcă, dacă ne vede pe amândoi stând pe bancă, ne 

mănâncă. De vii... Răspunsul la neliniștea mea a venit aproape 
imediat:

- Mu sunt căsătorită... Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, 
dacă aș fi auzit concomitent trâmbițașii din Apocalipsă, 
istericalele neveste-mii când îi cumpăram flori plus urgia unei 
tornade, toate ar fi fost un vax pe lângă zguduirea moral- 
sentimentală care mi-au produs-o cele două cuvinte. Acum se 
punea problema dacă s-o atac în continuare pe flancuri sau 
frontal. Am optat pentru ultima variantă cu speranța că, poate, 
ajuta la împrumutul acordat de FMI și, după ce i-am prezentat cu 
lux de amănunte autobiografia, i-am zis ca să mă dau important 
și deștept, dar mai ales pentru a-i demonstra, ca orice român, că 
părințiLmei au fost Traian și Decebal:

- Asta-i curriculum vitae-ul meu... Pentru că autobiografie 
suna vetust, iar în timpul pronunțării se simțea clar o duhoare de 
comunism învârstată cu esență de dictatură a proletariatului.(Va 
urma).

Controlul poziției:

Dumitru HURUBĂ

Alb: Rd1, Dc4, Tb5, Cd2 
Negru: Ra4, Da5, p: b4

Soluția problemei din nr, trecut:
1. Nh2!Rd5
2. De5 mat
1 ... Re3
2. Df4 mat.
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I-.'ti Sâmbătă
23 octombrie

TVR I
8.00 Povești de adormit 

copiii (s, ep. 53, 54) 10.00 
Cartea de folclor 13.30
Lumea și noi 14.00 Arca 
Marinei... 16.30 Război 
împotriva Mafiei (do, p. I)
17.25 Teleenclclopedia 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
10.40 Cireșarli (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) 18.00 
Sălbăticie într-o grădină (do)
18.55 Varietăți de altă dată
19.40 Teatru TV prezintă: 
„Straniul paradis” 21.20

Duminică 
24 octombrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie (d.a) 

11.00 Viața satului 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 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 

Js) 18.30 Tip-Top, Mini-Top!

Luni
25 octombrie
I TVR I

14.15 TVR Craiova 16.00 
Em. în limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.10 Sun
set Beach (s, ep. 556) 20.00 
Jurnal; Știrea zilei; Sport; 
Meteo 20.55 Felicity (s, ep. 
5) 21.40 FBI C- 16 (s, ep. 5)
22.30 Cu ochii’n 4 23.15 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Cămilele din Anzi 

(do) 13.10 Mistere și minuni 
(do) 15.50 Obsesia (s, ep. 34) 
16.35 Santa Barbara (s, 
ep.1010) 17.50 Muzeul Orsay 
(s, ep. 1) 19.00 Bijuterii 
muzicale 19.40 Mapamond 
20.10 Operațiunlea Monstrul 
(co. România 1976) 21.55 
Fotbal Campionatul Angliei: 
Newcastle-Derby County (d)

ANTENA I
10.00 Știri 10.10 Coliva de 

aur (s) 11.00 Legenda
Marelui Roib (dramă Austra- 

Jia 1984) 13.15 Viitorul începe 

Festivalul de chitară clasică, 
București '99 21.50 Fotbal 
Meci din Camp. Spaniei, 
etapa a VII-a (d)

ANTENA I
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: Universitatea
Craiova - Extensiv (d) 18.00 
Elena, viața mea (s) 18.50 
Fashion 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 

19.00 Un secol de cinema (do)
22.25 Tineri muzicieni 22.45 
Povestea lui Lizzie Borden 
(dramă SUA 1975)

ANTENA I
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 Abracadabra 

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 

azi (s) 14.00 Esmeralda (s, 
ultimul ep.) 15.00 Luz Maria 
(s, ep. 123, 124) 17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, 
ultimul ep.) 18.10 Dragoste 
și speranță (s. Mexic 1999, 
ep. 1) 19.00 Observator 
20.00 Pericol iminent (s, ep. 
51) 20.50 Dublă identitate (s, 
ep. 8) 22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Rasputin 
(r) 12.30 Royal Canadian Air 
Force (s, ep. 16) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.50 Ani de liceu (s, 
ep. 36) 14.15 Miracolul
tinereții (s) 14.45 Familia 
Bundy (s) 15.15 Aripile 
pasiunii (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 861) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 43, 44)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dispariția (dramă SUA 1997)
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

ACASĂ
7.45-12.30 Filme și seriale

Știrile PRO TV 23.00 OZ - 
închisoarea federală (s, ep.

ACASĂ
6.50-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.10 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio’(d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s, ep. 13) 19.50 
Fotbal Anglia - Premier 
League 21.30 Fotbal II Calcio 
(d) 23.30 Poirot: O rimă de 
Crăciun (f. p. Anglia 1995)

PRIMA TV
12.00 Sport Magazin 13.00 

Motor Plus 13.30 Apel de 
urgență (r) 14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r) 15.00 
Comisarul Rex (r) 16.00 
Bogați și celebri (serie nouă, 
ep. 166) 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Popular (div.) 
21.00 Film artistic 22.45 Știri 
23.00 Show-ul de noapte

HB©
10.30 Războinicii stelari 

(s) 11.00 Dragă, am micșorat 
copiii! (s) 11.45 Un pisoi la

ACASĂ
7.45-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.10 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio (d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s, ep. 14) 19.50 
Fotbal Anglia: Watford - 
Middlesbrough (d) 21.30 
Motown Live 1999 22.30 
Iubire și iertare (dramă Italia 
1992, p. II)

PRIMA TV
11.00 Duminica la prânz 

12.00 Vacanță a la Petrișor
12.30 Românie, Românie...
13.30 Tradiții 14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic 16.00 Bogați 
și celebri (s) 17.00 Sitcom
17.30 Chic (em. de modă) 
18.00 Știri. Sport. Meteo, Clip 
Art 18.30 Miniserie 20.15 Film 
artistic 22.15 Știri

HBG>
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Intre
dragoste și ură (co. SUA 1996)
12.30 Ape ostile (dramă SUA 
1997) 14.15 Bărbatul perfect 
(co. SUA 1996) 16.00 Evadare 

(reluări) 14.15 Nimic per
sonal (s) 15.00 Viața noastră 
(s) 16.00 Preciosa (s) 17.00 
Cartea cărților (d.a) 17.30 
Dragoste și putere (s) 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 
Petulia (dramă SUA 1968)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Show-ul de noapte (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 Știri
16.15 Bogați și celebri (s) 
17.00 Nadine Show 18.00 
Știri 20.15 Dosarele Y 21.00 
Film serial 22.00 Românie, 
Românie... 22.15 Știri 22.45 
Revista presei 23.00 Politica 
de mâine

HBG>
10.00 Asasinul din rețea 

(horror SUA 1993) 11.45 O 
iubire mai puțin obișnuită 
(dramă SUA ’84) 13.30 Un 
bărbat multiplicat (co. SUA 
1996) 15.30 Risc maxim (f.a. 
SUA 1996) 17.15 Destăinuiri 
(dramă SUA 1997) 18.45 Atât

Hollywood (d.a SUA 1997) '
13.15 Abuz de încredere 
(thriller SUA 1995) 15.00 
Oxigen (thriller SUA 1999)
16.30 L.A. Confidential
(f.p. SUA 1997) 18.45
Sanctuarul (f.a. SUA ’97)
20.30 Pact cu diavolul (hor
ror SUA 1997) 22.45 Iubire 
fără vârstă (co. SUA 1993)

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

de ziare (r) 9.00 Țara 
.spiridușilor 10.00 Știrile lo
cale (r) 10.10 Deva Mix (r) 
10.35 Info matinal 11.30 
Lumea în clipa 2000(r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 
18.00 Rendez-vous la Tele 
7 19.00 Globetrotter 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Film: Poveste din Brooklin 
(SUA, 1945) 22.30 Magazin 
de week-end: Balul
Bobocilor la Liceul Grig. 
Moisil și Horea din Deva 
0.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?” talk-show >

> 
din Los Angeles (f.a. SUA 
1996) 17.45 Lexx (s): „Giga 
Umbra (p. I) 18.30 Ador 
încurcăturile (co. SUA 1994)
20.30 Cocoșatul (f.a. f.a. 
Franța/ltalia 1997) 22.45 
Suspectii (thriller SUA 
1999)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
8.00 Info Matinal 8.30 La 

izvorul dorului 9.00 Poliția 
informează - emisiune 
realizată în colaborare cu
I. P.J. Hunedoara 9.30 Film țr)
II. 00 Globetrotter 12.00 Iți 
mai aduci aminte Doamnă 
13.00 Ora unu a venit 15.45 
Drumuri printre amintiri
16.15 Cutia muzicală 17.00 
Forța destinului 18.00 
Portretul unul artist 19.00 
Dincolo de anul 2000 20.00 
Actualitatea Tele 7 21.00 
Dintre sute de ziare 21.45 
Film: Cercul puterii (SUA, 
1983) 23.15 Gala Tele 7

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 

de aproape de cer (f. ro
mantic SUA 1995) 20.30 
Nume de cod: Y2K (thriller 
SUA 1999) 22.45 în vizită la 
tata (dramă 1997)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

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

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 "Bună dimi

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

neeeseev
Perioada 23 - 25 octombrie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă așteaptă o serie de zile 
norocoase; fiți încrezători în 
forțele dv și treceți la acțiune. 
Duminică vă puteți realiza visele 
romantice dacă destinul vă 
scoate în cale pe cineva din 
zodia Taur, Scorpion sau Pești. 
Lucrați cu plăcere în grup, dar 
acum aveți niște idei pe care 
vreți să le realizați singur. Nu e 
cazul totuși să vă 
suprasolicitați.

O TAUR (21.IV 
- 21.V)

Nativii din Taur urăsc 
neînțelegerile, separatismul și ar 
dori să trăiască într-o lume 
normală. “Mormăitul” nu e 
suficient însă pentru 
îndeplinirea acestui vis! Uitați 
trecutul, nu zgândăriți răni 
vechi, căci aveți atât de puțin 
timp de petrecut împreună cu 
partenerul. Luni reușiți să vă 
dezvoltați capacitățile pozitive.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Veți petrece o zi plăcută cu 
familia și cu cei dragi; apreciați 
aceste clipe cum se cuvine și 
bucurați-vă. în afaceri aveți 
nevoie de sprijinul familiei și-l 
puteți avea dacă îi rugați s-o 
facă. Luni, zi favorabilă pentru 
cei născuți în prima decadă. 
Sarcini profesionale dificile, dar 
și perspective pe măsură.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)

Nu vă veți plictisi sâmbătă, 
dar nici nu vă veți bucura de 
schimbări, deoarece sunt 
influențe negative din exterior. 
Nu părăsiți nici un moment 
"drumul drept”. Pericolul nu este 
prea real, căci Racii respectă 
legea. Duminică - performanțe, 
situații de invidiat. Luni, 
schimbări surprinzătoare; fiți 
prudenți.

3 LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Mici probleme materiale. 
Sâmbătă, întâlnire interesantă 
ce se va finaliza cu o relație 
durabilă și fructuoasă. Este 
important să aveți încredere în 
sine pentru a trece peste 
neplăceri. Nu disperați! Luni 
sunteți pesimist, dar nu aveți 
motive. încercați să vă 
asociați cu un Vărsător, nu 
veți regreta.

3 FECIOARĂ
(23.VIII ■ 21.IX)

Sfârșit de săptămână 
întunecat de relațiile tensionate 
de la locul de muncă. încercați 
să puneți pe picioare o afacere 
și să fiți independent. Duminică, 
sănătatea este perfectă, 
norocul stabil. Luni, la serviciu, 
neînțelegeri de pe urma cărora 
aveți de învățat. Este importantă 
stabilitatea în sentimente.

3 BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)

văO zi superbă care 
^amintește de ceva frumos.

Viața particulară a femeilor 
din zodia Balanță este plină 
de bucurii și succese. Cei 
care își doresc o legătură de 
durată au mari șanse de 
reușită. Luni, atenție la bani, 
căutați-vă de lucru în loc să 
umblați după cuceriri 
sentimentale.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Aveți impresia (cei 
căsătoriți) că nu aveți 
destulă independență și doriți 
o evadare; se termină cu 
ceartă. Vă înțelegeți bine cu 
prietenii și cunoștințele. 
Doamnele din Scorpion sunt 
foarte inventive. Luni, mici 
neplăceri în plan financiar, 
dar spre sfârșitul lunii 
situația se va rezolva.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Azi primiți bani, cadouri, 
vești bune. în plan 
sentimental se arată ceva la 
orizont. Nativii primelor două 
decade sunt puși în fața luării 
unor decizii importante, fără a 
se putea aștepta la vreun 
sprijin. De luni, urmează o 
perioadă agitată, sarcini 
multiple care vă epuizează. 
N-ar fi rău să faceți o vizită 
medicală.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Nu veți primi nimic pe 
gratis, va trebui să lucrați din 
greu pentru toate. începeți 
un nou capitol în viața dv, a 
sosit timpul să vă bazați 
doar pe dv. Din punct de 
vedere profesional, lucrurile 
merg bine. Fiind descurcăreț, 
puteți avea avantaje față de 
ceilalți. V-ar tenta o 
călătorie.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

V-ați trezit-cu voie bună, 
ați dormit bine; este o zi 
potrivită să ieșiți la plimbare 
cu familia, dacă vremea este 
frumoasă. Stresul de peste 
zi vă poate face extrem de 
nervoși acasă, deci nu vă 
căutați o slujbă suplimentară. 
Nu uitați că timpul le rezolvă 
pe toate. Studiați-vă mai 
atent personalitatea și 
încercați să vă îndreptați 
defectele!

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Azi vă puteți odihni, 
dacă copiii nu vă conturbă 
liniștea. Abțineți-vă de la 
alcool și mâncăruri grele. 
Duminică sunteți tentat să 
ieșiți în societate, interesul 
pentru persoana iubită fiind 
în creștere. Săptămâna nu 
începe prea promițător, dar 
cineva vă va scoate din 
monotonia zilnică. Este 
bine să dați dovadă de 
spirit de echipă și să 
puneți umărul la sarcinile 
colectivului.
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VANZARI 
nUMPĂRARI

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

• Vând tractor U-650 M, 
C.I., numere noi, cu re
morcă auto RM-7, stare 
foarte bună. Preț 55 milioane 
negociabil. Inf. la tel. 094/ 
794070,094/152168.

• Cumpăr autoturism Ford 
Scorpio 2,5 Diesel, neînma
triculat. Tel. 231067 (6079)

• Vând casă, anexe și 
grădină, 30 ari, în Gura- 
sada. Informații tel. 623867, 
după-masă. (7684)

• Vând casă, nouă, în 
centrul satului Aurel Vlaicu. 
Informații tel. 242360 (7701)

• Vând Ford Granada Die
sel 2.3, Opel Kadett 1.3, vamă 
plătită, 1983, Dacia 1310 an 
fabricație 1984, stare perfectă, 
prețuri avantajoase. Tel. 
624925,094/221563. (6057)

• Vând Opel Ascona Die
sel, 1,6, înmatriculat, CI, 
fabricație 1984, consum 5 litri/ 
100 km, 3000 DM. Tel. 261005 
sau Tîmpa, nr. 48 (6088)

•Vând Dacia 1310,1984, 
stare excelentă, preț nego
ciabil, tel. 241043. (6087)

• Vând tractor U650 și 
utilaje agricole. Tel. 092/ 
777302(6098)

• Vând VW Golf 1 Die
sel, 2+1 uși, înmatriculat 
persoană fizică. Preț 2000 
DM, tel. 094/218503 (7192)

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

• Vând 2 vaci și o vițea, 
rasa Holstein, 12 milioane 
lei, negociabil. Tel. 214859, 
după ora 20. (6082)

• Cumpăr mobilier vechi, 
tablouri, rame tablouri, 
ceasuri, argintărie. Tel. 092/ 
874808. (6090)

• Vând cruce marmură 
95x57x7, 1.400.000. Deva, 
A.VIaicu, 112. (6121)

• Vând pluguri 2-3 brăz- 
dare, pentru tractor 445, 
tractoare de 20 la 445 și alte 
utilaje agricole. Bretea Strei 
(Dispensar veterinar), tel. 
094/290150 (6933)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE 
SERVICII

cu

• Pierdut certificat cod • O zi tristă și plină de 
fiscal 10356090/98 P.F. durere este ziua de 22 
Mateiu loan Virgil. îl declar octombrie când s-a împlinit 
nul. (6122)

COMEMORĂRI

un an de când ai plecat de 
lângă mine, pentru totdea
una, dragul meu

• Vând Nokia 6110, 
5110, 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.12A. Tel. 233246 (2917)

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

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel 
241238 (sediu), 24111 
acasă, după ora 18. (71

• Angajăm muncitori r 
calificați. Informații la telef 
219300, 230793, orele 
16.(6089)

• S.C. SL Corn SRL an
gajează cusători, cu salariul 
de încadrare 1.300.000 lei 
lună. Informații suplimentare 
la sediul firmei: loc. Hune
doara, str. Carpați, nr. 90, 
tel. 054/713322 (6086)

TRANSPORT 
IN113W1I0NAL 
DE PERSOANE

PIERDERI

• Cu adâncă durere în 
suflet soția Maria și fiul 
Petru anunță că se împli
nesc 6 ani de la dispariția 
celui care a fost un minu
nat soț și tată

CONSTANTIN GHETUt
Vei rămâne veșnic în 

sufletele noastre. (6099)

• Cu aceeași neștearsă 
și profundă durere în 
suflete reamintim tuturor 
celor care au cunoscut-o 
și iubit-o că azi, 23 oc
tombrie 1999, se împlinesc 
2 ani de când ne-a părăsit 
draga și scumpa noastră 
soție, mamă și bunică

MARIA BĂȘTEAN
din-satul Tisa. Dumnezeu 
s-o odihnească în liniște și 
pace!

• Se împlinesc 10 ani 
de la trecerea în veșnicie 
a dragei noastre

TIȚU ANA (NUȚI)
Nu te vom uita niciodată. 

Familia. (6109)

• Cuvintele sunt nepu
tincioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră 
acum când se împlinesc 6 
luni de la trecerea în eter
nitate a dragului nostru fiu, 
frate, tată și cumnat

PERA ALEXANDRU
Te va plânge mereu soția 

ta Veta. Dumnezeu să te 
odihnească. Pe mormântul 
betonat/ Eu nimic n-am 
semănat/ Printre lacrimile 
mele/ Presărat-am floricele/ 
Și să nu-ți fie urât/Că ești 
singur în mormânt/ Maica 
Sfântă de-o fi bună/ Vom fi 
iarăși împreună. Dumnezeu 
să te odihnească. Soția 
Veta și nepoții Cornel și 
Aurica te plâng mereu. 
Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 24 oc
tombrie, la Biserica Catolică 
din Geoagiu. Dumnezeu să 
primească. Dumnezeu să te 
ierte. (7150)

• Amintim tuturor celor) 
ce l-au cunoscut că sei 
împlinesc 6 săptămâni de 
când a plecat, pentru 
totdeauna dintre noi, bu
nul și dragul nostru

ARSU GHEORGHE 
(GHICĂ)

Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă, 23 
octombrie 1999, la 
Biserica de la șosea, din 
Sirrieria. Dumnezeu să-i 
așeze sufletul unde toți 
drepții se odihnesc. Fie-i 
memoria binecuvântată, 
îndurerata familie.

BANCA ROMÂNA PENTRU 
DEZVOLTARE

Sucursala Hunedoara-Deva
Biroul executorilor judecătorești Hunedoara-Deva

Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ MOARĂ DE GRÂU 
(BUHLER) cap. 3201/24 h și FABRICĂ DE PÂINE cap. 
301/24 h, situate în municipiul Deva. Preț de pornire: 
30.000.000.000 lei. Data licitației: 27.10.1999, ora 9.

Informații la telefon 054-214840.

SC "MATEX” SA DEVA
Consiliul de administrație al SC “Matex” SA Deva, cu 

sediul in str. Dorobanților, nr.34, Deva, Județul 
Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ in ziua 
de IO noiembrie 1999, ora 15, in sala de ședințe a 

societății MATEX SA, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Analiza activității societății in perioada 01.01.1999 

- 30 .09.1999.
2. Raportul cenzorilor privind gestionarea societății.
3. Diverse.

CREDIT BANK DEVA
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, organizată în data de 

29.10.1999, ora 12, la sediul Credit Bank din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.16, următoarele bunuri:

•

Informații suplimentare la sediul băncii sau la 
telefon 211853.
............................................................ ...............................

/

televizor color marca Philips; 
congelator;
frigider;
CD cu boxe (2x100 W).

SC Coloana Auto SA Călan
ORGANIZEAZĂ în data de 19.11.1999, ora 12, LICITAȚIE CC 

OFERTĂ ÎN PLIC SIGILAT pentru contractarea serviciilor de 
consultanță prin elaborarea Bilanțurilor de Mediu de Nivel I și Nivel 11 în 
vederea privatizării.

Documentele proprii ale licitației se pot procura contra sumei de 
610.000 lei (inclusiv TVA) de la sediul societății din Călan, str. Călan Băi, 
nr.2.

Pot participa la licitație persoanele care au depus până în data de 
19.II.99, ora 11, documentele cerute în caietul de sarcini și dovada plății 
garanției de participare la licitație în valoare de 2.000.000 lei (inclusiv TVA).

Eventualele informații suplimentare se pot obține de la directorul 
societății, ing. Sinoi loan, telefon 054-731480 sau 092-631557. I

curse regulate cu 
autocare moderne, la 
cele mai mici prețuri, prin 
“DOUBLET” București, 
pentru principalele 
localități din: 

Germania
Austria 
Elveția - direct r

Italia - direct
Relații și rezervări:
Deva, Piața Gării, 

nr.2 (în incinta stației de 
autocare), telefon/fax 
211411.

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

• Pierdut legitimație de 
văduvă veteran de război 
(cartea verde), legitimație de 
nevăzător, abonamente auto 
și de tren pe numele Galfi 
Rozalia. Le declar nule.

CIUN PETRU DANIEL
la numai 31 ani, în urma 
unui tragic accident rutier. 
Nu te vom uita niciodată! 
Părinții Petru și Ana, fiul 
Paul Emanuel, fratele 
Emanuel, cumnata Ana 
Maria și nepotul Alexandru 
Daniel. Parastasul are loc 
la Biserica Ortodoxă din 
Boz, în 24X1999.(6080)

• Cu regrete în suflet 
deplângem dispariția celui 
ce a fost

ARSU GHEORGHE
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! Hie, Nina 
și Florin. (6100)

PROIECTARE; 
CONSTRUCȚII; 
INSTALATU; 
SERVICE; 
IMPORT- EXPORT,

HldMhMtdOud Tel: (0)54 2319BO;(O](W 22 7328:(O)«P2 2B1874; SHOWROOM

OFERTĂ SPECIALĂ
în perioada 01 10.1999 - 20.12.1999 încheind 

un contract pentru executarea unei 
instalații de încălzire pentru case, apartamente, 

scări de bloc sau blocuri, puteți participa la tombola 
ce va avea loc în data de 20.12.1999 și veți putea 

câștiga Televizoare,Aspiratoare.Telefoane, 
Radiocasetofan cu CD.Agendă electronică.etc.

NU UITAȚI
NICI UN CUCNT FĂRĂ UN CADOU

Tel:O92 281874:054 231350

— — — —.

• Familia Staicu Mihai și 
Lămâița sunt alături de fa
milia Ștef Aurel la greaua 
încercare suferită de pier
derea mamei. Sincere con
doleanțe familiei îndoliate. 
(6096)’

ANUNȚr
Biroul executorilor judecotorețti 

Petroșani
Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ:

> Apartament 3 (trei) camere, situat în 
Petroșani, str. Constructorul, bl. B, ap.13, preț de 
pornire: 15.000.000 lei.

> Hală industrială, situată în orașul Vulcan, str. 
Țarina Vulcanului, suprafață construită 600 mp, preț 
de pornire: 115.000.000 lei.

> Autoturism AUDI 80, an fabricație 1987, preț 
pornire: 10.000.000 lei.

> Autoturism FORD SIERRA 20 LX, an fabricație 
1986, preț de pornire: 5.000.000 lei.

> Autoutilitară furgon PEUGEOT 280 L, an 
fabricație 1986, preț pornire: 11.000.000 lei.

Data licitației: 26.10.1999.
Informații la telefon 054-214840.

f
Societate comercială angajează până în data de 

01.11.1999

Sudori și lăcătuși mecanici.
Telefon: 233266.

SC KHNOTON SCRVICC 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 Decebai, bl. I. Preț de pornire a licitației: 
639.312.000 lei. în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea 
de-a 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.
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SC “DECEBAL” SA DEVA
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara, 

înregistrată la ORC sub nr. J 20/100/1991, cod fiscal R 
2114567,

Organizează conform prevederilor OUG 88/1997, 
aprobată prin Legea 44/1998, modificată și completată 
prin L 99/1999 și Normelor Metodologice aprobate prin 
HG 450/1999

Licitație Publică deschisă cu strigare pentru vânzarea 
următorului activ:

1. "Teren și construcții speciale", situate în Deva, str. 
Zambilei, f.n., județul Hunedoara, în suprafață del 6.454 
mp. Prețul de pornire a licitației este de 2.414.787 mii lei 
(la adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător).

Licitația va avea loc în data de 8 noiembrie 1999, ora 
10, la sediul societății din Deva, Piața Unirii, nr.8, județul 
Hunedoara.

In caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza 
o nouă licitație pe data de 15 noiembrie 1999, ora 10, în 
același loc.

Dosarul de prezentare a activului scos la licitație se 
poate procura contra cost, zilnic, de la sediul societății 
comerciale, între orele 8-14.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la 
sediul societății, până cel târziu cu o zi înainte de data 
fixată pentru începerea licitației, documentele prevăzute 
de legislația în vigoare, precum și dovada achitării 
contravalorii dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria unității 
sau în contul 42.1/ROL, deschis la BCR Deva, taxa de 
participare de 3.000.000 lei și vor face dovada consemnării 
la dispoziția SC "Decebal" SA Deva a garanției de 
participare la licitație care este în cuantum de 20.000.000 
lei pentru activul "Teren și construcții speciale".

Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se 
pot obține zilnic, de la sediul societății (director tehnic), 
precum și la tel 054-211760, interior 31 sau fax 054-212623.

Evoluție meritorie, rezultat promițător

STEAUA - WEST HAM 
UNITED 2-0 [1-0]

PUNR-ul a absorbit 
partidul lui Mircea Druc

Steaua, ultima
reprezentantă a fotbalului 
românesc în Cupele Europene, 
a susținut joi seara în Ghencea 
partida tur contând pentru turul 
II al Cupei UEFA, adversară 
fiindu-i puternica formație 
engleză West Ham United.

Spre meritul lor militarii au 
avut o evoluție peste așteptări, 
în acest joc internațional de 
mare importanță pentru fotbalul 
românesc, jocul lor având o cu 
totul altă față decât prestațiile 
din competiția internă, care i- 
au supărat mult pe suporterii 
roș-albaștrilor. Cu un joc bine 
structurat, tactic, bazat pe 
combinații rapide și pase 
scurte la firul ierbii, care le-au 
scos în evidență tehnicitatea, 
militarii au reușit să se impună 
în fața conglomeratului de 
vedete internaționale ale 
englezilor.

Steliștii au deschis scorul 
în prima repriză (min. 32) prin 

căpitanul Laurențiu Roșu care 
a scăpat singur cu portarul 
Hislop și a înscris printre 
picioarele acestuia, 
ridiculizându-l. în continuare 
militarii și-au creat alte 
numeroase ocazii, dar 
desprinderea a venit abia în 
repriza secundă când Sabin 
Hie a speculat o greșeală a 
unui apărător englez și a 
stabilit scorul final.

Așadar, evoluție meritorie 
a elevilor lui Emerich Jenei și 
Marius Lăcătuș, concretizată 
printr-un rezultat promițător în 
perspectiva meciului retur.

STEAUA: Ritli
Reghecampf, I. Miu, Baciu, 
Bordeanu - Duro, Linear, 
Dănciulescu, L. Roșu - S. Ilie, 
Ciocoiu. Au mai jucat: Luțu, 
Luca și Ogăraru.

Arbitri: Carl Bo Larsen - 
Thoven Siersen, Bill Rene 
Hansen (toți din Danemarca).

Ciprian MARINUȚ

Am primit recent la redacție 
un fax cu conținutul Protocolului 
de fuzionare prin absorbție a 
Partidului Reîntregirii Opțiunea 
Daco Latină (POD), în Partidul 
Unității Naționale.

Protocolul este semnat de 
Valcriu Tabără, președintele 
PUNR, și Mircea Druc, liderul 
general al POD.

Iată în esență ce conține 
respectivul protocol.

în urma negocierilor dintre 
liderii PUNR și POD s-au 
convenit următoarele. Integrarea 
structurilor 
centrale și 
teritoriale ale 
POD 
PUNR.

T Fundația
. , , D a c i i
• liberi”.
* Președintele

în 
în

urma acestei acțiuni va rezulta o 
nouă formațiune politică ce va 
purta denumirea PUNR, cu o 
doctrină politică națională de 
orientare social-libcrală. Această 
formațiune politică se va 
organiza și va funcționa în 
conformitate cu prevederile 
actualului STATUT și Program 
Politic al PUNR. Sediul central 
al noii formațiuni politice se află 
în municipiul București, strada 
Negustori nr. 1B, sector 2, 
București.

Inițierea în perioada 
următoare a unor acțiuni 
organizatorice de absorbție a 
POD în PUNR, la nivel central 
și local, în cadrul conferințelor 
județene, ale consiliilor și 
birourilor executive ale filialelor 
județene și ale subfilialelor 
PUNR. Actualul lider general al 
POD devine Președintele 
Consiliului Național al PUNR.

Structurile centrale și 
teritoriale de conducere ale

"Noul pas trebuie 
privit cu optimism"

(Urmare din pag. 1)

revine la numărul de pacienți 
înscriși pe listă (respectiv 
2087)“...

Alte dificultăți decurg din 
lipsa de cunoaștere a legislației, 
din insuficienta înțelegere de 
către pacienți a felului în care se 
va desfășura de-acum înainte 
asistența medicală: “E vorba 
despre faptul că nu mai e 
suficient ca pacientul să fie 
înscris pe lista medicului, ci 
trebuie ca atunci când el vine la 
consultație să prezinte o 
adeverință (de la locul de 
muncă) cu care să dovedească

formațiunii politice rezultate 
din fuziunea prin absorbție a 
POD în PUNR sunt cele 
prevăzute în Statutul PUNR. 
Actualii lideri districtuali ai 
POD devin secretari zonali ce 
urmează a fi cuprinși în 
structurile teritoriale de 
organizare ale PUNR.

în structurile de vârf ale 
conducerii Organizației de 
tineret a PUNR vor fi integrați 
și reprezentanții Organizației 
de tineret ai POD. La nivelul 
organizației de tineret se va 

constitui

acestei fundații va fi actualul 
lider al tinerilor din POD.

Sigla noii formațiuni 
politice va fi actuala siglă a 
PUNR. Pe afișele electorale 
sigla PUNR va cuprinde și 
conturul hărții României după 
Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918.

Drapelul noii formațiuni 
politice va fi actualul drapel al 
PUNR.

La viitoarele alegeri 
prezidențiale, candidatul la 
președinția României, din 
partea PUNR, va fi domnul 
Valeriu Tabără.

Noua formațiune politică, 
rezultată ca urmare a fuziunii 
prin absorbție a POD în 
PUNR, va continua procesul 
de consolidare, prin fuziuni și 
alianțe cu alte partide politice, 
de orientare națională, aflate în 
centrul eșichierului politic 
românesc.

V. NEAGU

De ce ne lovim de 
prasul sărăciei

(Urmare din pag. 1)

un venit de minimum 
683.436 lei pentru un adult 
și 1.468.000 lei pentru o 
familie medie (2,9 
persoane). Respectivele 
sume, în accepțiunea 
experților PNUD și CNS, se 
consideră că pentru o 
persoană săracă ajung să 
satisfacă cheltuielile 
necesare acoperirii nevoilor 
de bază (alimentație, 
locuință și îmbrăcăminte), 
acestea nedepășind 60 la 
sută din volumul cheltuielilor 
medii stabilite la nivel 
național. Dar realitatea 
crudă nu poate ocoli 
întrebarea: câte persoane 
și familii se află cu mult sub 
veniturile amintite? Evident 
că asta se vede cu ochiul 
liber și acum în prag de iarnă 
când la nivelurile înalte de 
decizie se dă din colț în colț 
pentru a găsi niște bani cu 
care să fie compensat, cel

STAREA MEDIULUI

plata la zi a asigurărilor 
medicale; altfel, va trebui să 
achite serviciul medical 
respectiv conform tarifelor în 
vigoare ", precizează medicul 
Cornel Fulga Codreanu.

Deocamdată, sunt încă 
multe aspecte de clarificat 
chiar și pentru medici, a căror 
activitate de-acum privatizată 
ar trebui să ducă (cel puțin 
teoretic) la îmbunătățirea 
calității actului medical, ei fiind 
astfel cu adevărat direct 
interesați să-și mulțumească 
pacienții.

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) precum și 
pulberile în suspensie s-au 
încadrat și pentru perioada 11- 
17 octombrie în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului nr. 12574/ 87. 
Valorile maxime s-au înregistrat 
astfel: în data de 12 oct. '99 pe 
zona Mintia - Deva pentru 
dioxidul de sulf; pe zona 
Hunedoara în ziua de 11 oct. 
pentru amoniac, în data de 12 
oct. pentru fenoli și în data de 15 
oct. '99 pentru dioxidul de azot. 
La pulberile în suspensie 
valoarea maximă s-a înregistrat 
la data de 14 oct. '99 pe zona 
Chișcădaga și se apropie de 
limita admisă.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze depășiri 
ale limitei admise (de 17,0 gr/mp/ 
lună) numai pe zona Chișcădaga 
de 10,2 ori pentru valoarea medie 
și de 23,7 pentru valoarea 
maximă. Față de perioada 4-10 
oct. '99, cantitatea de pulberi 
sedimentabile emisă de SC 
CASIAL SA a crescut cu 32,30 
gr/ mp/ lună pentru valoarea 
medie și cu 57,8 gr/ mp/ lună 
pentru valoarea maximă.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbită 
se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. Comparativ cu 
valoarea de atenție stabilită 

\____________ ________  

puțin pentru familiile de 
sub pragul sărăciei, costul 
gigacaloriei. Cel mai greu 
lovite de sărăcie sunt 
familiile de țărani - 57,3 la 
sută, precum și șomerii - 
59,7 la sută. La familiile ce 
depășesc 6 membri pragul 
sărăciei cuprinde peste 70 
la sută. Din punct de 
vedere teritorial, în zona 
Moldova 43 de persoane 
din 100 se situează sub 
pragul sărăciei.

Nu este nici un fel de 
plăcere să comentăm 
datele crude oferite de 
PNUD și CNS. Dar 
semnificația acestora nu 
poate să fie ignorată, 
știind că atâția conaționali 
se găsesc în mare 
suferință, că nu se 
întrezărește, decât în 
vorbe goale, nici un fel de 
perspectivă pentru 
ameliorarea situației în 
viitorul apropiat.

pentru factorul de mediu “apă", 
de 2,0 Bq/ I, în perioada 
menționată s-au obținut valori 
medii de 0,31 Bq/1 pentru apa 
brută recoltată din râul Mureș 
și de numai 0,19 Bq/1 pentru 
apa potabilă distribuită în 
municipiul Deva.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite îndeosebi de 
la unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui, au avut 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 1198,0 mg/1 
și o valoare maximă de 2076,0 
mg/1, înregistrate la data de 15 
oct. a.c. Raportate la perioada 
anterioară, se constată o 
reducere a cantității de materii 
în suspensie pe râul Jiu cu 35,0 
mg/1 pentru valoarea medie și 
cu 202,0 mg/1 pentru valoarea 
maximă.

Valorile medii obținute la 
finele lunii septembrie a.c. 
pentru pulberile în suspensie, 
în comparație cu luna august 
'99, arată o creștere pentru 
zonele Hunedoara, Valea Jiului 
și Călan și o reducere pentru 
zonele Mintia - Deva-(unde se 
înregistrează și cea mai mică 
valoare pe județ) și Chișcădaga.

La pulberile sedimentabile - 
din 70 puncte de control pe to
tal județ - s-au înregistrat 9 
depășiri, din care 6 pe zona 
Chișcădaga, două pe sectorul 
Văii Jiului și una pe zona 
Hunedoara.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

4* IN

în 25 octombrie 1999 se 
împlinesc 100 de ani de la 
nașterea cărturarului și 
patriotului Victor Șuiaga, 
personalitate proeminentă a 
vieții social-politice și 
culturale a municipiului 
Deva și a ținuturilor 
hunedorene. Popasul la 
centenarul nașterii dr. av. 
Victor Șuiaga e un binevenit 
prilej de a ne aminti câteva 
din principalele coordonate 
ale vieții și activității sale.

S-a născut în satul Teiu, 
comuna Lăpugiu, județul 
Hunedoara, din părinții: loan 
Șuiaga - preot și soția 
Minerva, născută Olariu. A 
urmat școala primară la

100 de ani de la nașterea cărturarului si 
patriotului VICTOR

Dobra; gimnaziul la Brad și 
Beiuș; liceul la Blaj, iar 
Facultatea de Drept la 
Universitatea din Cluj.

Ca elev in ultima clasă 
de liceu a participat cu 
însuflețire la formarea Gărzii 
Naționale din satul și 
comuna natală, iar la 1 
Decembrie 1918 s-a aflat 
printre participanții la Marea 
Adunare Națională de la 
Alba lulia.

în timpul studenției a 
făcut parte din Asociația 
,,Petru Maior” și a fost 
vicepreședinte al Societății 
Studenților Hunedoreni din 
Cluj.

După terminarea 
studiilor juridice s-a stabilit 
ca avocat în Deva. Pe lângă 
activitatea de avocat, a 
desfășurat o bogată și 
variată activitate social- 
politică și culturală: - a fost 
redactor al ziarului „ Voința” 
și director al ziarului,,Astra 
hunedoreană"; între 1936- 
1937 a îndeplinit funcția de 
viceprimar al orașului Deva, 
iar în 1937 a fost numit 
prefect al județului 
Hunedoara; a făcut parte din 
Liga Română Antire- 
vizionistă; a fost ales 
președinte al Casinei 
Naționale din Deva, funcție 

deținută până la 
desființarea abuzivă a 
acestei asociații de către 
regimul comunist. A 
publicat, în colaborare cu 
Oct. Floca, „ Ghidul județului 
Hunedoara" și studiul 
„Cetatea Devei".

Din cauza activității sale 
profund patriotice a fost 
ostracizat de regimul 
comunist, care i-a interzis 
să mai practice avocatura și 
l-a evacuat din casa 
proprie, fiind nevoit să 
trăiască timp de 7 ani într-o 
locuință improvizată într-un 
fost atelier de tâmplărie.

După 1989 a revenit în
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viața social-culturală a 
municipiului Deva prin: 
conferințe, evocări istorice, 
comunicări științifice și 
editarea lucrărilor:
„Hunedoreni la Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918” și 
„Consiliul Național Român".

Pentru meritele sale 
incontestabile ca
personalitate de primă 
mărime în viața social- 
politică și culturală 
hunedoreană, a fost ales 
președinte de onoare al 
Casine Naționale - Deva, 
reînființată în 1993 și 
președinte de onoare al 
Despărțământului - Deva al 

Astrei, în adunarea din 
1994 - iar primăria orașului 
nostru i-a conferit titlul de 
Cetățean de onoare al 
municipiului Deva.

A dorit mult să ajungă 
anul 2000, pentru a 
cuprinde în acolada 
existenței sale „trei secole" 
- dar destinul s-a opus. A 
decedat în 2 aprilie 1996, la 
frumoasa vârstă de 97 ani.

Rândurile inserate mai 
sus se doresc un pios și 
vibrant omagiu adus 
marelui cetățean al Devei - 
Dr. av. Victor Șuiaga.

Prof. Dumitru SUSAN


