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MAI ESTE PÂNÂ CE VOM SCARA DE „SÂRACIA PERSONALA ll

Pierderi de vieți omenești, 
sute de milioane de lei

pagube materiale

Că suntem o țară cu 
oameni săraci, este un 
adevăr axiomatic. Pot 
să-l nege 2—3 la sută 
din populație, căreia „îi 
merge plugul" din plin, 
în condițiile originalei 
noastre tranziții.

S-a vorbit și se vorbește 
mult în limbaj statistic 
despre salariul net, de
spre gradul său de mă
rime la diferite catego-M 

1 profesionale. Minimele 
medici îi „fericesc" pe 
bugetari. Maximele — pc 
bancari.

Cât sunt 
„maximalii" 
săraci „minimalii*  
condițiile în cate 60—70 
la sută din salariu se 
ducea și pânâ acum pe 
mâncare? Greu de spus. 
Adevărul este că în să
răcia colectivă 
avem sărăcia 
„personală".

Guvernul a luat și va 
ptai lua o seric de mă
suri dictate în primul 
rând de starea economiei 
și a bugetului, care vor 
accentua și mai mult să
răcia. Unele, cum este

scumpirea hidrocarburi
lor derivate din țiței, au 
și intrat în actualitate. 
Altele, potrivit unui foarte 
recent comunicat al gu
vernului, vor intra foarte 
curând. Este vorba de 
majorarea substanțială a 
tarifului la energia e- 
lectrică: Dacă ne orien
tăm după condițiile im
puse de FMI șl Banca

Tot în comunicatul la 
care ne-am referit mal 
sus, Guvernul anunță de 
la 1 martie o serie de 
măsuri de protecție, în 
primul rând pentru ca
tegoriile cele mai defavo
rizate. Amintește de o 
aplicare diferențiată a 
alocațiilor de stat pentru 
copii, majorate, seea ce 
ni se pare perfect echi-

că 
pe 
va

speranță în sensul 
scăderea impozitului 
veniturile salariate 
spori puterea de cumpă- 

fiecărei familii, 
este un adevăr 

Veniturile buge- 
vor întregi — ne 
ministrul de fi- 
- prin creșterea

I

I

— Ce a însemnat anul 
care a trecut pentru pom
pierii militari, die colonel?

— O perioadă în care 
compartimentele din ca
drul Grupului Județean de 
Pompieri „lancu de Hu
nedoara" au desfășurat 
ample acțiuni de prevenire 
și stingere a incendiilor, 
în conformitate cu ordinele 
și reglementările în vigoare 
și funcție de specificul si
tuației socio-economice și 
operative din zona de com
petență.

în domeniul muncii de 
prevenire a incendiilor u-

ricol viața oamenilor din 
care în 4 cazuri persoa
nele respective au decedat, 
în multe situații, îndeosebi 
în gospodării cetățenești și 
transporturi, 
trus mari 
teriaie, în 
toare pagubele materiale 
totalizând peste 534 300 000 
Iei. ceea ce reprezintă 91 
la sută din totalul pagu
belor pe întregul an. Multe 
arderi au avut loc în pă
duri și pășuni din apro
pierea acestora ca urmare 
a neglijențelor unor tre
cători ocazionali.

s-au dis- 
valori nia- 
ambele sec-

Interviu cu dl. colonel GHEORGIIE DIMA. 
comandantul Grupului Județean de Pompieri 

„lancu de Hunedoara* 1

de bogați 
și cât de 

în

fiecare 
noastră

PE FAZĂ SCURTĂ
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Mondială, anume alinie
rea tarifului pentru MWh 
ia cel mondial — de 50 
de dolari — și dispariția 
diferențierii de tarif în 
„pentru populație" și 
„pentru agenți economici**,  
ne putem aștepta ca pre
țul KWh să oscileze mai 
curând sau nai târziu în 
jurul valorii de 200 de 
lei. Ce va induce această 
majorare în prețul celor
lalte produse de care a- 
vem zilnic nevoie, ca și 
în cel al serviciilor, nu 
este deloc greu de intuit.

fabil, în sprijinul fami
liilor sărace și cu mulți 
copii. Mai amintește de 
reducerea impozitului pe 
salarii și pe venit. Ches
tiunea aceasta din urmă 
este, cel puțin deocam
dată, cu două tăișuri. Se 
știe că alimentarea bu
getului de stat se face In 
proporție destul de mare, 
prin impozitarea venitu
rilor salariate

Ministrul de finanțe, 
a cărui autoritate în ma
terie nu o poate contesta 
nimeni, ne dă o rază de

rare a 
ceea ce 
relativ, 
tulul sc 
asigură 
nanțe - .
aportului la buget ăl ta
xei pe valoarea adăugată. 
Bine ar fi să se potri
vească socoteala de acasă 
cu cea din târg, îp sen
sul ca lupul să nu ră
mână flămând ,iar capra 
— tot cu trei iezi. Vom 
trăi și vom vedea.

Gu aceste prime măsuri 
de protecție vom scăpa 
de sărăcia „personală", 
care stă lipită de mai 
mult de 90 la sută dintre 
noi, ca marca de scri
soare? Greu de crezut. 
Tot ce putem spera, deo
camdată, este să ne men
ținem la nivelul de a- 
cum. Poporul român e 
răbduriu dacă vede 
speranțele îi sunt cut 
cât îndreptățite.

că 
de

ION CIOCLEI
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i DATORNICI CU MILIOANE IN CONT
•

| Intre dificultățile care stau în fața RAIL IIu- 
J nedoara, cea mai marc este cea a datoriilor asocia- 
k țiilor de locatari, care însumează. Iu zi, ceva mai bine 
’ de 4 miliarde de lei.

Nu sunt puține asociații care, deși au datorii 
I Considerabile, țin zile in șir banii în cont, fără să-și 
I achite măcar o parte din obligațiile financiare ce Ic 
| revin în urma prestațiilor efectuate: Asociația 46 — 
î 8 milioane do Iei în cont, — 56 milioane de lei da- 
| torii; Asociația nr, 7 — 10 milioane în cont, 74 mi- 
* lioane datorii; Asociația 23 — 5 milioane în cont. 
| SI de milioane datorii, Asociația nr. 33 — 5 milioane 
« în cont, 79 de milioane datorii; Asociația 37 — 5 
| milioane in cont, 43 de milioane datorii; Asociația 

24 — 4 milioane în cont, 11 milioane datorii; Aso
ciația 66 — 3 milioane în cont, 35 de milioane da
torii; Asociația 68 — 3 milioane în cont, 36 milioane 
datorii. Asociația 31 — 3,5 milioane în cont. 41 de 
milioane datorii.

In urma unor verificări ale conturilor asociațiilor, 
recent s-au încasat 40 de milioane de Iei, sumă ce 

I reprezintă doar 1 la sulă din totalul datoriilor pe 
I care le au asociațiile de locatari.

Un top ad-hoc al datornicilor situează pe primul 
I loc Asociația nr. 18, cu 159 milioane dc Ici, apoi A- 
» sociația nr. 15 — cu 108 milioane dc lei și Asociația 
| nr. 48. cu un debit de 100 de milioane de lei. (('.!*.)
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zonele unde ceața va per
sista. Vântul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor 
oscila între minus 3 grade 
C și plus 2 grade O iar 
cule maxime între 2—7 
grade G. Ceață persistentă 
in- zonele joase. (Lucian 
Nistor)
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CURSUL VALUTAR
11 ianuarie 1997

dolar SUa 
mărcii germană 
yeni japonezi 
lirfi sterlină 
frâne elvețian 
franc francez 
lire italiene

Cursuri de referință ale Uâncii Naționale
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— 4363
— 2768
— 3778
— 7347
— 3180
— 820
— 284

Ja României.
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• A ÎNCEPUT RĂZBO
IUL ÎMPOTRIVA CO
RUPȚIEI. în cadrul u- 
nei ședințe extraordinare 
a Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării, șeful 
statului, dl. Emil Gonstan- 
tinescu, a declanșat lupta 
împotriva corupției. Gu 
acest prilej a fost consti
tuit Consiliul Național 
de Acțiune împotriva Co
rupției și Crimei Orga
nizate, din care fao parte 
reprezentanți de frunte 
ai armatei, poliției, justi
ției, organismelor finan
ciare de control, care 
vor întreprinde măsurile 
ce se impun, la toate 
nivelurile, pentru limita
rea acestei cumplite plăgi 
a societății românești și 
aducerea la rampă a vL 
novațîlor.

nitatea a organizat și des
fășurat 1 320 acțiuni de 
control și îndrumare. S-au 
depistat 4 076 stări de pe
ricole și cauze potențiale 
de incendiu din care 2 468 
au foct înlăturate pe tim
pul acțiunilor respective. 
Pentru celelalte 1 608 ne
reguli au fost stabilite, îm
preună cu factorii decizio
nali în cauză, măsuri con
crete de înlăturare a lor.

Tot în acest domeniu, 
s-a desfășurat o intensă 
muncă de autorizare și a- 
vi. Me, atât a construc- 
ții’or noi cât și a celor 
existente, însumându-sc 
peste 1 800 de documen
tații specifice. La toate a- 
cestea se adaugă cele 
2 90t instructaje și ana
lize care s-au desfășurat 
în diverse medii socio- 
piofesfanale.

— Cu toate acestea, au 
avut loe evenimenti ne - 
dorite!

— Da. In multe d imanii 
dz activitate din județul 
noiiru s-an produs 179 de 
incendii, din care unele «u 
urmări 
cazuri a

— Față de anii trecuți, 
există ceva deosebit?

— Spre deosebire de anii 
anteriori a crescut numă
rul incendiilor în comerț, 
servicii publice, șantiere și 
turism. Deși se menține 
ridicat, scade numărul in
cendiilor In sectoarele in
dustriale.

— Care sunt cauzele, die 
Dima?

— Din stat'stlcl rezultă 
că cele mai frecvente cauze 
care au stat la baza izbuc
nirii Incendiilor sunt .a«t»- 
lațiile electrice defecte sau 
cu improvizații — G1 si
tuații; focul deschis și ne
supravegheat — 31 situații; 
defecțiunile la mijloacele 
de încălzire — 24 cazuri; 
neglijența fumătorilor — 
17 cazuri: jocul copiilor 
cu focul — 15 situații: ac
țiunile intenționate — 8 
cazuri; neglijențe în rea
lizarea lucrărilor de sudură 
5 cazuri; scurgeri de sub
stanțe inflamabile — 3
situații.

A consemnat; 
VALENTIN NEAGU

deosebite. în 11 
fost pusă în pe- (Continuare in pag. a 2_a)

una pe zi
• Dacă prostia ar împărați pe lume, soa

rele s-ar întuneca.

• GUPLU DEMOLA
TOR AL BDF — CHE
MAT LA ORDINE. Prin
cipalii autoțj, ștluți până 
la această dată, al des
puierii de capital a Băncii 
Dacia Felix — Sever Mu-

LOR VĂII JIULUI — LA 
LOGUL POTRIVIT. ,.Du- 
cele“ sindical al mine
rilor din Valea Jiului — 
Miron Cozma — care a 
acumulat o colecție de 
dosare în eauze penale.

zZ?e/ tpwtuui
reșan și Mircea Horia 
Hosu — au fost arestați 
în Capitala țării. în sar
cina celor doi se pun 
fapte grave de jefuire prin 
acte false a BDF de mii 
de miliarde de lei, bani 
trudiți onest de mii 
oameni simpli, care 
și-î pot recupera.

de 
nu

• fcIDERUR MINERI

pitite de fosta putere, din 
motive amicale, a fost 
trimis zilele trecute după 
gratii. El va trebui să 
dea socoteală de faptele 
grave comise în disprețul 
legii și al celor mai ele

mentare norme de conduită
civică și morală.

PETE. Avocatul unor ma- 
fioți și persoane contro
versate — între care Za- 
her Iscandarani șl Sever 
Mureșan — și lider al 
PNL — CD (Nieulae Cer- 
veni) 
nou 
chiar de el’, prin consti
tuirea 
Liberale, respectiv 
cierea 
— PL *93
încălcând protocolul sem
nat cu PNL (Q) și oco
lind consultarea GDR. 
După ce a fost înlocuit 
din funcția de șef al gru
pului parlamentar PNL 
din Camera Deputaților, 
este pe cale și de a fi 
înlăturat din CDR.

a intrat într-un 
scandal, provocat

Uniunii Naționale 
aso- 

între PNL (CD) 
PNL (G),

• NICULAE CERVENI 
JOACA LA DOUA CA- (Continuare în pag. a 2-a)
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• PREȘEDINTELE ȚA
RII DESTITUIE UN 
CONSILIER. Acuzat în 
presă de implicare în

— Cum apreciați inter
venția pompierilor în a- 
semenea cazuri?

— Putem spune că sub
unitățile militare și forma
țiile civile de pompieri au 
intervenit din momentul a- 
nunțării. în mod operativ, 
cel mai solid ar?um°nt este 
că s-a salvat viața a 12 
persoane 122 animale și 
bunuri materiale în valoare 
de peste 6.2 miliarde lei.

— Cu ce gânduri ați por
nit la acest început de an?

— Pentru anul 1997 pom
pierii militari își propun 
ca obiective princinale in
tensificarea activității de 
prevenire a incendiilor și 
conștientizarea cetățenilor 
privind pericolul pe care 
îl reprezintă nerespectarea 
normelor de P.S.I., redu
cerea timpilor de inter
venție la incendii, calami
tăți naturale sau catastro

.•.y.v.v,\v.7/.%v.v.vav.%v;v.v,v.,a:,vc . ••Xwa^^vX^ssmXWKvXvKvXvXvXvXv/
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Acțiuni de control 

pentru combaterea 

tendințelor dea realiza 

venituri fără muncă
Conducătorii instituțiilor 

abilitate pentru protecția 
consumatorilor au avut joi, 
9 ianuarie, o întâlnire cu 
prefectul, subprefectul și 
jurnaliștii din județul Hu
nedoara. De la începutul 
săptămânii au fost efectuate 
mai multe acțiuni de con
trol, ce au avut ca scop 
verificarea stocurilor de 
mărfuri din depozite, pre
țurile la produsele din 
stoc, neînregistrări ale 
mărfurilor după data de 
5 ianuarie și modul de re
găsire a carburanților în 
prețurile corelate după 31 
decembrie 1996.

Organele de control 
formate din reprezen
tanți ai Gărzii Fi
nanciare, Oficiului pentru 
Protecția Consumatorului. 
Poliției Economice, ai 
Inspectoratului Poliției Sa
nitare șî ai Inspectoratului 
pentru, Protecția Concuren
ței Își vor continua acți

unile de control și în zi
lele următoare, în cadrul 
unor echipe mixte. Sunt 
vizate cu preponderență 
zonele Deva, Hunedoara. 
Petroșani, Orăștie și Brad, 
pentru a se preveni obți
nerea de beneficii nejusti
ficate prin stocarea de 
mărfuri de către agenții 
economici. Rapoarte asupra 
acțiunilor de control și a- 
supra măsurilor luate vor 
fi prezentate zilnic con
ducerii Prefecturii Hune
doara. Intr-un comunicat 
de presă al acestei insti
tuții se arată că „prefec
tul și reprezentanții orga
nelor de control mai sus 
menționate fac apel pen
tru ca populația să sesi
zeze orice neregulă consta
tată în privința producerii 
și comercializării (de măr
furi, n.r.) în special a bu
nurilor de consum".

SORIN BLADA

=3 m=3.C3_t=31=3 E=3' CONFERINȚE DE PRESA
Potrivit informațiilor de 

la Filiala de rețele elec
trice Deva a Renel, în pe
rioada 24 decembrie 1996 
6 ianuarie 1997, au avut 
loc 24 de evenimente în 
alimentarea cu energie e- 
lectrică a localităților. S-a 
mai întâmplat și în alte pe
rioade. Numai că 22 din 
aceste evenimente au a- 
vut loc în localitățile Văii 
Jiului, ceea ce readuce 
insistent în actualitate două 
stări de lucruri. Mai întâi 
precaritatea stării tehnice

Avarii
a rețelelor șl posturilor de 
transformare și apoi con
sumul casnic exagerat de 
mare, care suprasolicită 
atât rețelele exterioare și 
posturile de transformare, 
cât și instalațiile interi
oare.

Dacă consumul casnic 
al întregului județ este de 
130 MW/h, 70 dintre aceștia 
sunt consumați în Valea 
Jiului, de către 55 000 de 
abonați, în timp ce 130 000 
de abonați din restul ju
dețului consumă 60 MW/h. 
Cam mare luxul, nu cre
deți? (I.C.)

Primăria
Tânăra echipă a Primă

riei Deva, câștigătoare In 
alegerile locale din iunie 
1996, a invitat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, ziariști 
din presa scrisă și audio
vizuală la o întâlnire de 

[ bilanț a perioadei care a 
■ trecut de la instalarea in 

funcție. Perioada corespunde 
! Contractului de 200 de zile 
i cu Deva, cu care prima

rul ales, Mircea Muntean, 
s-a prezentat în campania 
electorală și care a făcut 
obiectul unui amplu raport 
prezentat în fața jurnaliș
tilor. Având în vedere e- 
venimentele dense care au 
urmat alegerilor locale 
(pregătirea și desfășurarea 
alegerilor parlamentare și 
prezidențiale, câștigarea 
acestora de către opoziție 
și transferul puterii către 
triunghiul majoritar CDR 
— USD — UDMR), din 
cele 201 de zile ale Con
tractului cu Deva puține au 
fost folosite efectiv în slujba 
devenilor, eficiența lor ne*  

> fiind cea promisă de e- 
chipa biruitoare In alegeri, 
cea așteptată de populație.

Am reținut totuși unele 
acțiuni și realizări în mai 
multe domenii de activi
tate, precum fondul loca
tiv și fondul funciar, con
strucțiile publice șl ilumi- 

1 natul public, rețeaua stra- 
1 dală Și spațiile verzi, sa- 
; lubrizarea și asistența co*  
i cială. Primarul Mircea 

Muntean, viceprimaril A- 
lin Suciu și Dumitru Gâl- 
cescu s-au completat unul

PDAR face oi ochiul Direcției Agricole

Devei după 200 de zile
pe celălalt în relevarea 
lucrurilor pozitive obținute, 
vehiculând multe cifre, 
obiective îndeplinite sau 
numai începute, ca și în 
răspunsurile date la între
bările ziariștilor. Ne-ar 
trebui mult spațiu pen
tru consemnarea lucrărilor 
efectuate, a serviciilor 
prestate, măsurilor adop
tate, care au redat deve
nilor speranța în împliniri 
mai consistente In conti
nuare. Deci, nu le vom 
consemna acum. Cele mai 
multe se cunosc. S-a mai 
scris despre ele și vor 
reveni în articolele noastre.

Apreciindu-se strădaniile 
și reușitele în perioada 
scurtă și grea de când 
gestionează administrarea 
municipiului reședință de 
județ, ziariști] prezențl la 
întâlnire le-au semnalat 
amfitrionilor șl o serie de 
carențe și neajunsuri In 
activitatea proprie șl a 
instituției Primăriei, i-au 
îndemnat să fie mai per- 
severenți și mai curajoși 
în adoptarea unor măsuri 
chiar dacă acestea deran
jează persoane cu funcții 
și cu influență, asigurâi ■ 
du-i de*  susținere din par • 
tea presei, de sprijin con ■ 
creț, obiectiv, constructiv. 
Mal multă ordine și cu
rățenie pe străzi și In car
tiere, drumuri mai bune 
și lin comerț civilizat, 
transport în comun func
țional și mai multă ordine 
în parcarea mijloacelor 

auto, un dialog mal t»? 
sistent și mai flexibil cu 
populația, rezolvarea mal 
operativă a problemele» 
cu care se confruntă oa
menii la Primăria munici
piului și nu în ultimul 
rând o aplicare strictă a 
prevederilor legii privind 
regimul construcțiilor in 
oraș — acestea au fost 
principalele sublinieri ala 
ziariștilor pentru dnii 
Mircea Muntean, din 
ciu și Dumitru Gâlceaea.

Recunoscând justețea 
acestor observații, cel trei 
au răspuns în același timp 
unei întrebări adresate 
de ziarul „Cuvântul Nbe 
„Ați simțit în suficientă 
măsură sprijinul persoa
nelor, instituțiilor, orga
nismelor care puteau șl 
aveau obligația să facă 
acest lucru?"

„în mod hotărât nu — 
au răspuns: Nici fosta con
ducere a Prefecturii, nh 
diriguitorii finanțelor d> 
județ, nici managerii 
la RAGCL și RATP. Hid 
Poliția și nici gardienii 
publici nu ne-au susținut 
destul în acțiunile și de
mersurile noastre. ^M*ăni  
ca în viitor colaborarea 
să se îmbunătățească și 
cu aceste regii și initituțil, 
cu altele, cu agenții econo
mici și patronii, în folo
sul comun al xmitorilot 
municipiului Deva1*.

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI
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(Urmare din pag. 1) 

Pierderi de Vieți omenești, 
sute de trilioane de lei

afaceri necurate în dauna 
Băncii Dacia Felix, ală
turi de Sever Mureșan, 
consilierul prezidențial 
pe probleme economice, 
Dragoș Stănescu. a fost 

destituit din funcție de 
către șeful statului, dl. 
Emil Constantinescu.

• AVALANȘA DE 
DESTITUIRI ÎN TELEVI
ZIUNEA ROMANA. Di
rectorul general interimar 
al Televiziunii Române, 
dl. Stere Gulea, a con
tinuat valul destituirilor 
din funcții ale unor di
rectori de redacții și șefi 
de secții, în dorința de 
a perfecționa activitatea, 
numind în locul celor 
demiși cadre tinere, cu 
calități profesionale și 
morale ireproșabile — 
după spusele mai mare
lui instituției.

Conducătorii filialei ju
dețene a PDAR au decla
rat în cadrul unei confe
rințe de presă, desfășurate 
vineri, 16 ianuarie, că deși 
nu eer schimbarea direc
torului general al Direcției 
județene pentru agricul
tură consideră că ar fi 
normal ca postul în cauză 
să fie atribuit PDAR. So
licitarea are la bază pro
tocolul de susținere poli
tică semnat în iunie 1996 
de principalele partide a- 
flate, pe atunci, în opozi
ție.

Referindu-se la Uniunea 
Națională de Centru, for
mațiune politică creată 
în scop electoral de PDAR, 

PUR și MER, președintele 
filialei județene a PDAR. 
Gheorghe Dreghici, a ară
tat că participarea în a- 
ceastă formulă la alegerilo 
din noiembrie a condus la 
obținerea de rezultate ne
satisfăcătoare. Dacă la a- 
legerile locale PDAR a 
obținut singur 25 080 de 
voturi, după alegerile par
lamentare cele trei partide, 
grupate, au reușit să adune 
doar 5 000 din sufragiile 
electoratului. Concluzia a- 
vansată a fost că oricare 
ar fi fost alianțele din 
care a făcut parte PDAR 
„din ele partidul a ieșit 
slăbit" și în consecință

„PDAR va rămâne o for
mațiune de sine stătătoa
re".

Filiala județeană se Jpr®*  
gătește de lucrările Cop 
siliului Județean al PDÂ 
prevăzute a se desfășura 
pe 25 ianuarie. Potrivit 
celor declarate de liderii 
județeni ai PDAR, se vor 
discuta modul în care 
consilierii și primarii par
tidului s-au integrat în 
administrația publică lo
cală. completări în Comi
tetul Director, pregătirea 
unui program de lucru 
al Biroului Executiv pe 
semestrul I al acestui an.

SORIN BLADA

pagube materiale
(Urmare din pag. 1) fe, perfecționarea pre

gătirii de specialitate a 
personalului cu drept de 
control și a celui care ac
ționează la stingere, sta
bilirea de noi forme și 
metode de organizare și 
acțiune, în conformitate cu 
schimbările ce se produc 
în viața economico-socială 
din zona de competență.

In acest context, o im
portanță majoră pentru ac
tivitatea de prevenire a 
incendiilor o constituie 
realizarea, în această lună, 
de către conducerile agen- 
ților economici și ale loca
lităților a „Analizei acti
vității de P.S.I." pe anul 
1996 și stabilirea „Măsu
rilor de apărare împotriva 
incendiilor" pentru anul 
1997, reactualizarea com
ponenței Comisiilor de a- 
părare împotriva incendii
lor și a formațiilor civile 
de pompieri. realizarea 
măsurilor instructiv ■— e- 
ducative specifice.

l
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C TVR 1 )
7,00 TVM. Teiematinal;

8,30 La prima oră; 9,20 
Santa Barbara (r); 10,05 
Limbi străine; franceză, 
engleză; 11,05 Jumătate 
de cer (f/r); 13,15 Muzica 
pentru toți; 14,00 Actua
lități; 14,10 TVR Iași; 15,00 
TVR Cluj-N.; 16,00 Actua
lități; 16,10 Fii tu însuți!; 
16,40 Conviețuiri; 17,35 Ca
zuri și necazuri în dragoste 
(div.j; 18,30 Tribuna par
tidelor parlamentare; 18,55 
Medicina pentru toți; 
19,25 Katt și câinele (s); 
20,00 Actualități; 20,50 
Vulturul (f); 22,45 Reflec
tor; 23,15 Actualități.

C TVR 2 )
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Cluj-N.; 9,20 Ora 
de muzică; 10,05 Mag. 
satelit; 11,25 D.a.; 11,55 
„Don Juan sau dragostea 
pentru geometrie" (tea
tru, p.I/r); 13,00 Punct de 
întâlnire: Noii magicieni; 
13,25 Serialul serialelor; 
14.10 Tenis (rez.); 15,10 
Limbi străine (r); 16,10 
Alejandra (s); 17,00 23 de 
milioane (I); 17.40 Andrea 
Celeste (s); 18,30 23 de
mil'oane (II); 20,00 Cu 
cărțile pe față; 21,00 TVM. 
Mesager; 21.30 Căsuța cu 
povesti; 21,35 Intre da și 
nu; 22,05 Credo;

[PRO - TV)
7,00 Ora 7. bună dimi

neața; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10.00 Grace (r);
10,30 MASII (r); 11,00 
Wild & Wooly (f); 12,55 
Știri; 13,00 Pe căi greșite 
(dramă); 15,00 Verdict: 
crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 
Grace (s); 18.00 Știri; 18,05 
Sport la minut; 18,15 Cag
ney și Lacey (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20.00 Chicago Hope 
(s); 21,00 Secrete de fa
milie (s); 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 MASII 
(s); 23,00 Dcșteaptă-te. 
române!; 0,00 Știri.

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 O iubire 

de neuitat (r); 8,00 In vi
zită la Antena 1) 10,00

D.a.; 10,30 teleshopping; 
11,00 Știri; 11,10 Lumină 
călăuzitoare (r); 12,00 Vă
duva (r); 13,00 Lumină
călăuzitoare (s); 14,00
Știri; 14,10 Zidul (f/r); 
16,00 Medalion; 16,30 Te
leshopping; 17,00 Știri; 
17,10 Văduva (s); 18,00 
Seismograf; 18,30 Model 
Academy (s); 19,00 D.a.;
19,30 O iubire de neuitat 
(s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea afaceri
lor; 21,30 Drumul spre 
casă (f).

>EVASAT+Q

i
\

10,00—13,30 Reluări; 
19,00 Obiectiv; 19,15 Re
pere culturale; 20,00 Ac
tualități TVR; 21.00 Strada 
tinereții; 22,00 Film; 23,30 
Obiectiv (r); 23,45 Vi
deotext.
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Au început pregătirile pentru returul 
campionatului de fotbal

0BSEEE0IsK0K
i 
I 
I

Toate echipele J 
se grăbesc !

începând din 8 ianuarie conducerile asociațiilor I 
sportive ale cluburilor de fotbal și-au chemat lotu ■ 
rile pentru a începe perioada de pregătire în vede-l 
rea reluării campionatului. Și dacă vizitele medi-*  
cale s-au încheiat și fotbaliștii se află în plină ac-| 
ti vitale de readaptare la efort, majoritatea condu-J 
cătorilor se află și ei in plină campanie de comple- I 
taro. întărire a formațiilor lor cu noi jucători și de! 
organizare a stagiului de pregătire la munte și or-1 
gamzare a turneelor de peste hotare. E drept, cei! 
care au posibilități financiare. I

Liderul clasamentului la încheierea turului,! 
STEAUA, a pornit în pregătiri cu Marcel Pușcaș ca I 
președinte (Alexandreseu s-a retras) și principala 
preocupare a noului conducător al formației din 
Ghencea este umplerea „spațiilor" rămase în urma 
plecării jucătorilor Adrian Ilie, Filipescu și Prodan 
dar și înlocuirea unora pe care Steaua îi cedează 
altor formații (Csik, B. Bucur, Răducanu, Zamfirescu 
și 'Nemțeanu). Unii se află deja la lot — Cioloboc, 
Stanciu de Jă Tg. Mureș și mulți alții printre care se 
vor rfumăra probabil și Coroiu, Olariu. Trușcă, Ma j 
riș de la CFR Cluj, dar și alții, din alte locuri. Lista- 
va fi definitivată acum, la întoarcerea lui Dumitriu| 
din Australia. Steaua sc află deja la cabana Forbani 
până la 22 ianuarie, urmând ca între 24—28 ianuarie| 
să joace cu echipe de peste hotare, iar între 5—171 
februarie va etectua un turneu în Belgia. F.C. NA-| 
ȚIONAL se pregătește cu gândul să nu scape acești 
loc de frunte, neașteptat pentru susținătorii acestei! 
formații — revelație a turului alături de Oțelul Ga-| 
lăți. Se pare că R. Niculescu va rămâne până in vară | 
la Național. Nu se întrevăd infuzii masive de noii 
jucători. Probabil, ar fi vorba de Albear.u și Pena.l 
Armeanul a mai luat la pregătiri 3 juniori din pro-| 
pna pepinieră. I

DINAMO cu Țălnar antrenor principal și D I 
Moraru secund și-a început pregătirile și se află lai 
Sova'ta, având ca obiectiv prinderea unui loc în cu- e 
pele europene. Și la tineret au venit antrenori noi —| 
Dudu Georgescu și Augustin. Se regăsesc foștii ju-l 
cători ai lui Dinamo de pe vremurile nu prea în-| 
depărtate. Dinu îl are în vedere pe Lucian Cotora del 
la Sibiu și alte câteva nume care încă nu sunt certe I 
că vor veni la Dinamo. Se prevede între 25 I — 11 II ■ 
un turneu în Guatemala și apoi poate șt în Italia.I

Un adevărat „șuvoi" de jucători se anunță spre" 
Rapid unde, mulți sunt chemați, puțini vor rămâne. I 
Dintre aceștia, doi sunt de reținut : Bogdan Andone ■ 
(Sportul) și Nanu (Farul). Dar tratativele nu sunt! 
încheiate încă pentru acești doi jir’tori. Antr’n.jrui J 
Dumitru mai are și 2 jucători sârbi al căror nume I 
n-a fost divulgat. Rapidul se pregătește, în prima J 
etapă, la Poiana Brașov. S

M.W.V>V.VAWAV.W.\W/A^W.W
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Pentru fotbaliștii hunedoreni a 
sunat adunarea vineri, 10 ianuarie. 
Din partea consiliului dnii Mircea 
Roșculeț, Vasile Tătar. C-tin Scur. 
tu, Apostu Caius, antrenorul prin, 
cipal Virgil Stoica, doctorul echi
pei Ion Vaida au avut la stadio
nul Corvinul din Hunedoara un 
prim contact cu componenții lotu. 
lui în care apoi așa cum s-a 
clarat și la încheierea turului 
vor fi modificări de esență, s.a

s

Corvinul și-a I

*
■atrenamentele

ii

•• 
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■
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Despre JIUL PETROȘANI ce să vă spunem acum 

după ce SD.msorul Miron Cozma a fost arestat ? 
Jiul s-a „strâns" încă din 6 ianuarie (antrenori Ion 
Ion și Leontin Toader). Cei 29 de jucători au efec
tuat vizita medicală și apoi ieri trebuiau să plece 
la Băile Felix Urmează ca la sfârșitul lunii să în
treprindă un turneu în Siria. Dacă vor mai fi bani...

ganizat vizita medicală și s-a pre
zentat programul de pregătire. Lo- 
bonț se află la pregătiri cu Răpi, 
dul, iar până la 12 februarie la 
Hunedoara, 2 rapidiști, tot Ia pre. 
gătiri Nicolae Vasile și Mihai Stan, 
tot până la aceeași dată, după ca
re se va decide.

Este prevăzut ca o perioadă de 12 
zile să se efectueze readaptarea la 
efort și treptat să se desfășoare 
stadion programul de pregătire mi
nuțios întocmit de conducerea teh
nică a echipei, iar de la 20 Ianua
rie — 1 februarie pregătirile se vor 
efectua la Cinciș. Ormaazi apoi me
ciurile amicale, de pregătire cu dl. 
ferite echipe din județ dar ■ și din 
afară.

Conducerea clubului și sponsorul 
— S.C. „Siderurgi ,i“ S.A. manifes. 
tă multă încredere în jucătorii hu
nedoreni, marea majoritate crescuți 
în orașul flăcărilor. în cei consacrau: 
Bardac, Mitrică, Bordeanu, Cristi 
Chezan, Haidiner, Sterean, Ciorea, 
Păcurar, în revenirea lui Jilăvea- 
nu, dar șl în tinerii ce se pregătesc 
cu seriozitate pentru confirmarea 
valorii lor. Cu toate că CSM Reși. 
ța și Electroputere se află în frun. 
tea clasamentului și au luat măsuri 
deosebite pentru retur (la Reșița a 
revenit Bătrânu și nu pleacă nimeni, 
iar la craioveni a fost numit antre
nor principal Cârțu), hunedorenii 
vor aborda meciurile din retur cu 
dorința de a prinde- un loc pe po
dium. în actualele condiții grele ale 
tranziției, Corvinul mizează foarte 
mult pe coeziunea sufletească a corn, 
ponenței lotului, a dragostei șt ata. 
șamentului lor față de culorile clu
bului și față de suporterii hunede- 
reni.
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Și în acest an, reprezentativa de 
fotbal a României a fost invitată 
să participe la Cupa Regelui Thai
landei. turneu ce va începe la 9 
februarie ’97. La acest turneu, na
ționala noastră, condusă de antre
norul principal Anghel lordănescu, 
secondat de Gabi Balint și Costică

I

r urneul
tricolorilor

în Thailanda

Ștefănescu, va fi formată numai din 
jucători ce evoluează în țară. încă 
din 7 ianuarie, cei trei antrenori 
s-au întâlnit și au început să facă 
pregătirile necesare deplasării în 
Thailanda. Chiar în această săptă
mână va fi anunțat și lotul de ju
cători ce vă face deplasarea ce va 
fi efectuată în ziua de 5 februarie 
a.c.

Iată și programul reprezentanți
lor noștri in Cupa Regelui Thailandei.

9 februarie : România — Suedia
11 februarie : Japonia — România
13 februarie 5 Thailanda — 
România
16 februarie : se desfășoară cele 
două finale.
A fost prevăzut să se desfășoare 

și un meci amical cu reprezenta
tiva Hong-Kongului, dar e puțin 
probabil să aibă loc fiindcă în pe
rioada respectivă adversarii trico
lorilor sărbătoresc Revelionul.

Lotul nostru reprezentativ se în
toarce în țară la 18 februarie.

IIli
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ARBITRI ROMANI 
CU ECUSON FIFA

Cu câteva zile in urmă. 
Federația Internațională de 
Fotbal a făcut cunoscută 
lista arbitrilor ce vor pur
ta ecusonul FIFA Cei 7 
arbitri români ce pot ofi
cia la centru (principali) 
și 11 asistenți (de tușă) 
sunt următorii :

La centru : Aron IIuzu
— 44 de ani, din Sibiu;
Dan Dragoș Crăciun _  44
de ani. Cluj: Marcel Lică
— 40 de ani. Constanța; 
Adrian Stoica — 37 de ani. 
București. Sorin Corpodcan 
■— 32 de ani. Alba Iulia, 
Constantin Dan Zotta — 35 
de am. București; Viorel 
Anghelinei — 38 de ani, 
Galați; Maria Pătrațcu — 
29 de ani. Ploiești.

Asistenți : loan Silvia — 
44 de ani. Galați; Vaicriu 
Argăseală — 42 de ani, 
București: Nicolae Grigo- 
rescu — 42 ani. Timișoa
ra; Palrițiu Abrudan — 
43 ani. Cluj-Napoca; Ion 
Mureșan — 43 ani. Bucu
rești: Ion Constantinescu
— 42 ani. Craiova; Vasile 
Avram — 43 ani. Bucu
rești: Tudor Constantines- 
cu — 37 ani, București; 
Daniel Savin Munteanu — 
37 ani, Bacău. Nicolae Stc- 
rea — 40 am. București; 
Minodora Vcvronia Ion — 
29 ani, Craiova.

De remarcat că FIFA 
l-a introdus pe listă arbi
trilor principali din ’ țara 
noastră pe Adrian Stoica 
în locul Iții Fldrin Ch'ivu- 
lete, propus de Federația 
Română de Fotbal. Și încă 
ceva: după cum se poate 
observa pe lista arbitrilor 
principali și Ia asistenți se 
află și două femei Maria 
Pătrașcu (Ploiești) și Mi
nodora Ion (Craiova), am
bele în vârstă de 29 
de ani. Tuturor, mult 
succes IPagină realizată de SABIN CERBI)

Fotbalul juvenil ce se joacă iarna în Sala sporturilor din Deva 
are numeroși simpatizanți. Foto : PAVEL LAZA
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consfătuirea 
ANTRENORILOR 

DIN DIVIZIILE 
NAȚIONALA, A ȘI B

La sfârșitul săptămânii 
trecute — s.a încheiat 
Consfătuirea anuală a an
trenorilor din Diviziile 
Nafională, A și B din ța
ră. în fața lor au făcut 
expuneri A. lordănescu, 
Fl. Halagian, M. Rădu- 
ietcu, V. Simionaș, prof. 
Ion V. lonescu, L. Ne. 
delcu și A. Speriatu. A 
paiticipat ca invitat de 
onoare francezul D. Jean- 
dupeux, fost antrenor al 
reprezentativei Elveției, 
actualmente instructor la 
FIFA.

Cu acest prilej a prl- 
mit carnet prima femeic- 
antrenor din România, dna 
Maria Delicoiu și au fost 
recompensați cu titlul de 
antrenor emerit: Titus
Ozon (post-mortem), Vio
rel Mateianu, Romeo Ca. 
tana și Ion Stoișor.

LUI MAIER ÎI PLACE 
CLUJUL, NU 

DOLARII
Deși a fost mult dorit 

de Steaua, a cărei condu
cere l-a contactat și a dus 
tratative, Maier de la „U*  
Cluj (via Tg. Mureș) a re
fuzat să meargă la Steaua 
și a semnat pentru „U*  
Cluj — „Sunt hotărât să

&(Xm.țLirimate
rămân la Cluj și o voi fa
ce chiar și pentru numai 
40 la sută din banii pe 
care mî-i oferă Steaua*  
— a declarat valorosul ju
cător.

SA PLECE ȘI 
ANDONE CU 

DĂNCIULESCU ?

Cu toate ca Andone de 
la Sportul este ca și la

Rapid, iar' Dănciulescu se 
află la Dinamo de unde 
conducerea clubului spu. 
ne că nu va pleca nimeni, 
impresarul loan Becali a 
afirmat că Bogdan Ando
ne și Ion Dănciulescu vor 
pleca și ei să joace In 
străinătate, dar nu a pre
cizat unde. Cum „răsare*  
o valoare, cum i se pre
gătesc actele de plecare. 
Deh, dolarii atrag!

REVENIRI LA 
POLI TIMIȘOARA

De curând, lui Stclian 
Anghel fost vicepreșe
dinte al Politehnicii Ti
mișoara i s-a propus să 
revină pe același post. Nu
mai că dumnealui este 
actualmente președintele 
clubului Astral Deta și 
nu.i este indiferent dacă 
pal^onw său e de acord 
cu pictarea sa. Și în con
ducerea tehnică s-a pre
văzut o schimbare: rea
ducerea lui Gheorghc Chi- 
miuc ca antrena- princi
pal, Dembrovschi ui mând 
să preia postul de direc-

■■0 x X— » XXX • •

tor tehnic pentru a pune . 
umărul la redresarea c- l 
chipei din Timișoara. J

electroputere I
ARE GÂNDURI j

SERIOASE î
După cum s-a anunțat, J 

Cârțu va fi la pupitrul e- | 
chipei craiovenc decisă să » 
revină în D.N. Se pare | 
că rămâne la Electro și « 
N. Ungureanu și președin- I 
tele Deselnicu l-ar vrea ’ 
în stafful tehnic și pe | 
Bondrea !') Și mai vor și ' 
aducerea de la UT A a fu- | 
cătorilor Foaie și Ciu- J 
rea. Gânduri serioase de Z 
promovare! I
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I
Cu satisfacția datoriei 

împlinite

■ Drumul discordiei
J Dna Voichița Iovan din 
I satul Săliște a venit re- 
« cent în audiență la re- 
> dacție pentru a reclama 
. o situație ce o nemulțu- 
Imește. Despre ce este vor

ba? Dânsa ;>vea drept, 
Iconform Legii fondului 

funciar, asupra unei tar- 
J laie de teren. Când a ve- 
| nit comisia de aplicare 
• a legii și un specialist a- 
| gricol la fața locului nu 
<, i-a măsurat-o în întregi- 
Ime lăsând la marginea ei 

o fâșie de vreo 3 m lă- 
I' țime, pentru un drum de 

acces la pământul a trei 
J cetățeni din același sat. 
I — Eu cer — a zis dna 
’ V.I. — să ne fie măsura- 
| tă toată suprafața la care 
* avem dreptul.
1 — Despre cât pământ
' este vorba?

— De vreo 40 de ari.
— Cât pământ ați pri- 

J mit, conform Legii 18/ 
| 1991?
• — In jur de șase hec-
| tare.
. — înțelegem că nu sun-
Iteți de acond cu drumul 
, respectiv.

— Nu, fiindcă cei trei 
oameni au un alt drum 

■ de acces spre pământul 
J dumnealor. Este adevărat 
Ică acesta este plin de 

gropi, se circulă greu pe

Dna venită în audiență 
la redacție ne-a întrebat 
ce soluții vedem în sen
sul rezolvării situației ce 
o nemulțumește. I-am 
propus două: 1. Să se în
țeleagă cu cei trei cetă
țeni ce folosesc drumul 
pentru ca, eventual, a- 
ceștia să cumpere supra
fața respectivă. 2. Comi
sia comunală de aplica

PE MARGINEA UNOR AUDIENȚE LA 
REDACȚIE

re a Legii fondului fun
ciar să acopere suprafa
ța lipsă cu o alta din re
zerva Primăriei. Dacă e- 
xistă așa ceva. Ar mai fi 
și a treia soluție: chema- 
Tea în judecată a celor 
ce se fac vinovați de a- 
ceastă situație. Nu o re
comandăm însă, întrucât 
este foarte costisitoare. 
Plata avocaților, a drumu
rilor, a cheltuielilor de 
judecată ș.a. ar putea cos
ta mai mult decât valoa
rea terenului aflat în li
tigiu. Socotim necesar ca 
în rezolvarea situației 1- 
vite în satul Săliște să 
se. implice și Primăria 
comunei Băița.

Dl Andronic Lăză- 
renciu din satul Sîrbi, co
muna Ilia, a ie$it la pen
sie de la stat — cum ne-a 
spus într-o audiență so
licitată recent redacției 
ziarului nostru — și vrea 
să primească pensie și 
pentru anii îndelungați pe 
care i-a muncit la fostul 
CAP din localitate. Pen
tru aceasta însă are ne
voie de o adeverință e

liberată de Primăria Ilia 
care să argumenteze a- 
cest fapt. în acest scop 
s-a adresat primăriei, a- 
colo unde au fost depuse, 
imediat după evenimente
le din decembrie 1989, ac
tele fostelor unități socia
liste. Ne-a spus interlo
cutorul ■

— Dl Baba, contabilul 
șef al Primăriei, a cău
tat prin actele depuse de 
CAP Sîrbi, dar nu a gă
sit nici un act prin care 
să se ateste că am mun
cit acolo.

— A căutat bine?
— De două ori a luat 

actele în mână.
In dorința de a-1 aju-

Un sfat
* 

ta pe dl venit în .audien- » 
ță la redacție — așa cum ’
ne stă în obicei — am . 
luat legătura cu Oficiul I 
de Pensii și Asigurări J 
Sociale pentru Agricultu- | 
ră și iată ce am aflat: J 
Pensiile pentru cei ce au I 
muncit în fostele CAP se » 
acordă numai pe baza a- | 
deverinței eliberate de ’ 
primării care să dove- | 
dească acest lucru. Nu se ’ 
admite proba cu martori. | 
Deci, die Andronic L., so- ’ 
luția — singura posibilă i 
— este să faceți rost de 
sus-numita adeverință. Es- | 
te posibil ca — întrucât 
suprafețele de prășit, re- ii 
coltat ș.a. se repartizau 
pe familii — să fi fost > 
pontată numai soția, iar ' 
dv. nu. Așa se explică, i 
poate, lipsa evidenței ac- J 
tivității depuse în fostul ■ 
CAP Sîrbi. Dacă așa stau 
lucrurile nu are rost să ■ 
mai bateți drumurile, ci 
să vă împăcați cu situa- i 
ția. Sau, poate, să aștep
tați niscaiva noi regie- > 
mentări în domeniu pe 
care, sperăm, le va emi- , 
te noua conducere a țării. • 
Este un simplu sfat. }

TRAIAN BONDOR I

Zăpada căzută în a- 
junul Anului Nou pe șo
selele naționale 74 și 76 
a îngreunat circulația cu 
mijloacele auto în zona 
municipiului Brad și în 
comunele învecinate. A- 
ceastă stare de fapt a 
determinat ca lucrătorii 
Districtului drumuri na
ționale din Brad, condus 
de dl. ing. Florin Dudaș, 
să.și lase familiile și 
bucuria sărbătorilor și să 
treacă la lucru. Pe cele 
două șosele s-au împrăș
tiat peste 260 de tone 
de material antiderapant.

INFORMAȚII NOTE

CU PAȘI TOT 
MAI REPEZI

Aplicarea Legii fondului 
funciar înaintează cu pași 
repezi în comuna Bretea 
Română. Acțiunea s-a fi
nalizat, înmânându-se și o 
mare parte a titlurilor de 
proprietate, în satele Plopi, 
Bretea Strei, cele două 
Vâlcele — Bune și Rele, 
Ocolișul Mare ș.a. în pre
zent se lucrează la măsu
rarea terenului și întocmi
rea actelor necesare pune
rii în posesie în satul Mă- 
ceu. (Tr. B).
Jfl j oflu-il MXBi3

Două echipe de muncitori 
conduse de șefii de echipă 
Nicolae Vîrtei și Viorel 
Braica au lucrat la cu
rățirea podurilor și po
dețelor. Pe DN 74, au 
curățat manual și trans
portat pământul și bolo
vanii din viituri aduși de 
ape. S-a făcut aprovizio
narea cu încă 250 tone 
zgură iar personalul a. 
cestui district lucrează în 
program non-stop pentru 
a interveni cât mai ope
rativ împotriva capriciilor 
vremii. (Al. J.)

„LANȚARII" nu și-au
PRIMIT BANII

Conform unei Hotărâri 
guvernamentale, oamenii 
ce participă efectiv la mă
surarea terenului, așa nr 
mijii „lănțari“, au drept» 
Ia o indemnizație pentru 
munca lor. La Călan, dar, 
după câte știm, și în alte 
localități ale județului — 
acești oameni nu și-au pri
mit dreptu] respectiv de 
foarte multă vreme. Acest 
aspect nu este de natură 
să impulsioneze aplicarea 
Legii fondului funciar. 
Dimpotrivă. (Tr. B).

I POLIȚIA DEVA ÎN DIALOG CU | 
j ASCULTĂTORII |
| Postul de radio Timișoara realizează astăzi, între I 
Iorele 9 și 10,00, o emisiune în direct de la sediul ■ 

Poliției municipiului Deva. Intitulată „Vârful de lance*'  I

I emisiunea vă oferă posibilitatea de a pune întrebări, ’ 
în direct, polițiștilor, pe probleme care vă interesează, I 

lla numărul de telefon 211015. (S.B.) , *
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Concurentă

Dacă nu curge, picură Peisaj de...

Pe raza municipiului 
Brad funcționează patru a- 
batoare și șase brutării 
particulare. Că numărul a- 
cestor unități e mare nu-i 
rău fiindcă se naște între 

ele concurența în ce pri
vește calitatea produselor 
și prețul de desfacere a 
acestora, ceea ce este, în 
ultimă instanță, în intere
sul cumpărătorilor. (Tr. B)

!
!
j

Casa splendidă din str. 
Moților, Brad, este sufi
cient de spațioasă dar pre
zintă un dezavantaj: nu 
poate fi racordată la în
călzirea centrală. Dar nici 
o problemă. Proprietarii 
știu ce au de făcut și. 
când se ivi prilejul, cum- 
părară un apartament cam 
la trei sute de metri de
părtare de casa din str. 
Moților. Se trecu în con
tract pe el și soția nu și 
pe cei doi eopii și, iată, 
problema se rezolvă.

Săptămânal, în zilele cu 
apă caldă, vin toți cei 
șase membri ai familiei 
— adică soț, soție, cei doi 
copii, soacră și cumnat, 
să facă baie și tot după 
atâtea persoane se spală 
rufele, fără să fie trecuți 
la asociația de locatari cu 
cheltuielile -prevăzute de 
lege. Și, ca să „picure" 
mai repejor, în restul zi
lelor, apartamentul este 
închiriat unor persoane 
dubioase, care vin 
rând, jenați parcă și 
salute, dar ajunși în 
partament, lumea lor, 
le pasă de nimeni și 
mic. Că. așa cum cred 
ei, tot nu-i cunoaște ni
meni.

Aceasta durează de a- 
proape Un an, iar în sea
ra zilei de 17 decembrie 
'96, persoanele dubioase 
se simțeau atât de bine, 

Pe 
să
a- 
nu 
ni-

că nici n-au auzit sone
ria și bătăile în ușă, ve
nite din partea celor i- 
nundați. Totuși, apa înce
tează să mai curgă, pa
harul însă s-a umplut. Au 
fost sesizate organele în 
drept și, fără îndoială, 
se vor lua măsuri numai 
că măsurile luate de ei 
vor ajunge la buzunarul 
dlui M.D. pe când noi, 
toți locatarii de pe aceas-

ÎN DIALOG PERMANENT CU CITITORII

tă seară, vrem să întin
dem o punte de la sufle
te de oameni, la suflet de 
om.

Așadar, domnule M.D., 
încearcă să renunți la un 
venit ce-1 obții nerespec
tând legile și pe noi, lo
catarii, fă un efort și în- 
cadrează-te în normele de 
conduită civilizaită, căci 
respectându-ne pe noi, te 
respecți și pe dumneata 
și pe cei doi copii care 
au nevoie de un exemplu 
demn, iar noi, vecinii, te 
vom respecta în măsura 
în care ne simțim respec
tați.

ELENA VLAD, Brad, 
str. Libertății, 13

Zi friguroasă de iar
nă, în Autogara Deva. Oa
meni așteptând câte un 

. autobuz care să-i ducă 
la „casa, dulce casă". E 
liniște, o atmosferă amor
țită de-ți vine să pășești 
pe vârful pic'oarelor, ca 
să nu trezeșți pe careva, 
în sala de așteptare, ca 
două statuete ale lui Bu- 
dha — bondoace, doi co
pilași, de vreo 9—10 luni

fiecare, poate gemeni, 
dorm întinși pe o ban
că, așezați cap la cap. 
Sunt atât de imobili în
cât nu-ți vine să-i crezi 
reali, două păpuși îm
brăcate în fâ.șuri matla- 
sate. Sunt atât de dră
gălași încât aproape toți 
cei ce trec prin preajma 
băncii lor se opresc o 
clipă și-i privesc cu un 
zâmbet în ochi, deveniți 
brusc duioși.

Deodată liniștea 
sparse în bucăți.

— Nimeni nu pierde I 
Toată lumea câștigă !, 
clama pe peron un băr
bat slab, cu alură de 
șmecheraș. își întinsese 
pe unul dintre recipien-

se

tranz?t*e  I 
tele pentru gunoi un car- | 
ton, pe suprafața căruia 1 
mișca, în mare viteză, i 
trei capace negre. ț

— Asta n-are, ăsta n-a- L 
re, ăsta are ! strigă el cu ’ 
repeziciune. 1

I-am privit cu milă pe \ 
, , antici- ■

i 
I 11

de alba-neagra“ 
Banii treceu iu- 

mâinile privitori- 
cele ale scamato-

cei doi copilași, ; 
pând o trezire cu spaimă 
și plânsete. Dimpotrivă, 
cele două statuete bon- 
doace își continuau som
nul lor fericit, fără să 
dea atenție lumii din jur. 
Afară, rumoarea celor 
ce-1 înconjurau pe ..pa
tronul 
creștea, 
te din 
lor, în 
rului improvizat. Dar a- 
semeni unei furtuni cu 
tunete rostogolite bolovă
nos, dar ce dispare în» 
scurt timp, de parcă nici 
n-ar fi fost, tot astfel 
peronul autogării — li
niștit deodată — recăzu 
în pacea dintru început. 
Autobuzul de Oradea so
si, făcându-i pe doi pă
rinți ce-și pierdeau tim
pul aiurea să 
pite spre cele 
cuțe statuete,

într-un colț 
un recipient 
un carton ce 
clipe mai bune și gloria 
de masă verde rămăsese 
părăsit și stingher... (AN
GELICA FLOARI, Călan).

se precl- 
două mi- 
orientale...

doar, pe 
de gunoi, 
cunoscuse

* - -  *
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VISUL UNEI TINERE

O agenție proprie
de manechine
și fotomodele

Dacă s-ar realiza un 
top al emisiunilor de tele
viziune ori al diferitelor 
rubrici din ziare și re. 
viste cu cea mai mare 
audiență la tineri (în spe
cial la tinere), cu siguranță 
că cele referitoare la mo
dă, fotomodele, concur
suri de frumusețe s-ar 
afla pe unul dintre pri
mele locuri. Multe tine
re îți doresc la un mo
ment dat să pocită deveni 
sau măcar să joace rolul 
unui manechin, al urnii 
fotomodel.

Iar dacă până de cu. 
rând în Deva asemenea 
perspective rămâneau doar 
de domeniul idealului, în 
prezent, cel puțin o par
te dintre ele ar putea de
veni reale. începând cu 
luna decembrie a anului 
trecut, Societatea „Mister" 
Modcom SRL (înființată 
cam tot atunci) organi
zează de trei ori pe săp
tămână (timp de două 
luni) un curs de manechi
ne și fotomodele, la Casa 
de Cultură din Deva, prin 
intermediul Inspectoratu
lui Școlar. Cea care a în
ființat și conduce, de fapt, 
această societate este o 
tânără ambițioasă ți ho. 
târâtă să-și ducă visul pâ 
nă la capăt. Dana Nițu 
s-a născut in Deva, a ab. 
solvit anul trecut Facul
tatea de Științe Economice 
(specializarea Manage
ment) a Universității din 
Craiova, a fost și este în
drăgostită de desen și de
sign vestimentar, iar ceea 
ce și dorește cel mai mult 
(deocamdată) este să ai. 
bă propria agenție de ma. 
nechine și fotomodele 
„Hotărârea am luat-o du

i

curs; ■ 
similar la București, cu j! 
trei-patru ani în urmă, !j 
am văzut cum se mun. J • 
cește și ce-nseamnă cu-<! 
adevărat această muncă,! j 
această profesiune, de • ■
fapt". ■'

Până acum, i
spune că Dana este pe 
drumul cel bun. Cu ac. î 
tualii aursanți (12 fete șij 
băieți, a căror medie de;

pă ce, urmând un

;•s-ar putea >
■T.

■------------------------------ — i, 
vârstă este de 15—16 ani), 
ea intenționează ca la in-J> 
ceputul lunii viitoare să 4 
realizeze o spectaculoasă f 
paradă a modei, contând $
bineînțeles (ca și până a-4 
cum) și pe ceilalți mem-J 
bri ai „echipei" (coregraf, i 
coafeză, cosmeticiană, fo-Ș 
tograf ș.a.J. Cei mai bunif 
dintre cursanți (incluzân- 4 
du-i și pe cei din cursul ur- 5 
mător), preciza interlo. 4 
cutoarea noastră, „vor fi •“ 
selectați, ți cu ei sper să J 
particip la concursuri de f 
gen, la expoziții și târ- î" 
guri ori la alte acțiuni £ 
unde am putea f> soliei- 4 
tați” ț

Visul și ambițiile Danei Ș 
Nițu nu se opresc aici: 4 
„Sunt pregătită să merg f 
mai departe și sunt op- 4 
tunRta in continuare. E-4 
adevărat că sunt și greu- S 
tați, dar ele sunt de or- 4 
din material, nu social, 5 
uman. Sunt convinsă că J 
lumea așteaptă cu sufletul 4 
la gură o paradă de mo- Ș 
dă, de exemplu; mulți nu J 
prea știu ce-nseamnă cu-4 
adevărat asta (decât de 5 
la televizor), iar eu vreau J 
să le ofer posibilitatea să 4 
vadă „pe viu" ți cât mai 5 
protesionist toate acestea". 4

GEORGETA BÎRLA

! Un gând și o j 

i poantă la CLUB T i 
i „Mai mult decât ideile, temperamentul este acela J J care oalindeste omul", î
. R. ROLLAND I
’ * ;

Mi-tică merge agale spre casă, cu o sticlă de vin | 
| și una de apă minerală intr-o plasă. »
» Costică : — Măi Mitică, de când nu te-am văzut I I 
• De când te-ai însurat, nu mai treci pe la cârciumioara . 
| noastră... •
» Mitică ; — A’u, Costică, nu mai trec, beau acasă, • 
| cu nevasta, e mai bine așa. Bem juma-juma. j
' Costică : — Da’ ține la băutură I i
1 Mitică : — Aș, ea bea apa, eu vinul I

I ♦ 
I *

Scandalagiii !
Pentru că au provocat scandal în zona gării din I 

Deva, patru tineri au fost amendați cu 80 000 de lei * 
fiecare de către polițiști. După cum informează unf 
comunicat al Inspectoratului de Poliție al județului • 
Hunedoara, din 8 ianuarie, a.c., grupul era format * 
din : Bombonica Cașlarov, de 35 de ani, Luigi Cașla- 
rov, de 20 de ani, ambii din Deva și Constanța Anghel, | 
de 23 de ani, însoțită de Tereza Anghel, de 18 ani, * 
ultimele două din Hunedoara. Cam scumpă distracție ! t

Unii se pretind cu scaun la cap. Noi nu !
Foto ; LOCSEI ZOLTAN

„Cunoaște-te pe tine însuți”
0 „Spune-mi ce dorești și o să-ți spun 

cine ești“.
CEIIOV

0 „Nu mă cunoaște nimeni mai bine 
decât mă cunosc eu".

DIDEROT
0 „Spiritul meu este setos de a cu

noaște, de a verifica nuanțele caractere
lor, de a surprinde mișcările sufletești 
și dintr-o ochire, chiar aparent absentă, 
am întocmit un tablou psihologic, în care 
și eul meu intră ca o terță persoană".

G. CALINESCU
0 „Cu toate că oamenii sunt îndeobște

învinuiți că nu-și cunosc slăbiciunile, e 
poate tot atât de adevărat că puțini sunt 
cei ce-și cunosc cu adevărat puterea. Se 
întâmplă cu omul ca și cu pământul în 
străfundul căruia zace câteodată ascunsă 
o vână de aur, nebănuită de proprietar".

SWIFT
0 „Spui întruna Shakespeare ! Shake

speare! Există unul și în tine: găseșie-l!“, 
J. RENARD

0 „Prețuiește un cal nu după cum îl 
mâni în ocol dar și cum îl vezi la pas, 
ba chiar și la odihnă și în grajd".

MONTESQUIEU
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DANIELA,

Căsătorie sau
Intr-adevăr multe perechi 

după ce își legalizează 
concubinajul, care a durat 
mai mulți ani, trăiesc o 
schimbare stranie în rău. 
Ca și cum nu ar mai fi 
aceleași două persoane, ca 
și cum nu ar fi împărțit 
și înainte de căsătorie a- 
celeași probleme la bine 
și la rău. Schimbarea însă 
poate fi adusă într-adevăr 
de „o foaie de hârtie" dar 
nu din cauza foii ci din 
cauza percepției psihologice 
a fiecăruia în ceea ce pri
vește acea bucată de hâr
tie care acum legalizează 
conviețuirea acelorași două 
persoane. Legalizarea este 
percepută ca o îngrădire 
a libertății personale. Atât 
timp cât în concubinaj cei 
doi parteneri trăiau într- 
adevăr „de bună voie și 
nesiliți de nimeni", acum 
aceeași bună voie pare a 
fi „silită” de tocmai acest act 
legal prin care acum Trebu
ie (!) să rămână împreună. 
Atunci era acea libertate 
în gândirea fiecăruia că în 
momentul în care conviețu
irea nu mai merge, pot să se 
despartă imediat; în schimb

i
concubinaj ?

actul presupune un altul i 
de divorț care pe lângă că 
este costisitor, durează • și 
mult timp până la pronun
țarea lui.

Nu vreau să pară aici 
că aș fi pentru starea de 
concubinaj, dimpotrivă, 
cred că doar căsătoria îți 
dă acel statut și acea sta
bilitate necesare unui ade
vărat cuplu, unei familii- 
Problema este cum perce
pem acest cuplu și aici aș 
cita acele condiții necesare 
pentru ca mariajul să, fie 
durabil pe care Christa Me- 
ves le enumeră astfel:

1. partenerii să vadă 
căsnicia ca pe o sarcină 
pe care doar împreună o 
pot îndeplini.

2. căsnicia este sarcina 
comună în care trebuie să 
colaboreze pentru a-și de
săvârși maturitatea și ne-; 
voile, reciproc.

3. sarcină comună în flu
xul vieții, în istoria omeni
rii care anume lor le-a fost 
încredințată pentru îndepli
nire și numai lor.

IN A DELEANU

Stiăine
Străine, cânți? Glasul tău tulbură 
efemerul...
Tânjești după eternitate ?
Vântul îți mângâie pleoapele ostenite 
Noapte de noapte.

Străine, te rogi ? Rănit, se aprinde 
misterul
Mai cauți lumini printre nuferi ? 
Sfânt lăcrimează amurgul. Ești singur 
și suferi ?

VALERIA DOINA

*

Smashing Pumpkins (V) '
în vara lui 1993 revin 

în turneu în Europa ală
turi de Verve. In paralel, 
primul extras pe single, 
Cherub Rock, un grunge 
în forță, ajunge No. 1 în 
topul Indie din NME (5. 
07. 1993), după ce a atins 
locul 31 în topul brita
nic de singles (28. 06. ’93) 
și 46 în Billboard. In lu
na octombrie grupul a 
fost invitat de Ray Cokes 
la celebra emj^une de pe 
MTV Most Wanted, pri
lej cu care au interpre
tat în premieră mondia
lă piesa Today. Această 
piesă extrasă pe single 
a atins locul 14 în Bill
board (30. 10. 1993) și 4 
în Indie Chartuk,

în luna noiembrie '93 
albumul Siamese Dream 
a ocupat locul 10 în re
vista Circus având o ci
fră de vânzare de 1,5 mi
lioane exemplare.

In clasamentele finale 
pe 1993 grupul Smashing 
Pumpkins și albumul Sia
mese Dream au figurat 
în numeroase publicații. 
Astfel în revista Rolling 
Stone albumul a figurat 
pe locul 3: în Hit Parader 
albumul s-a situat pe lo
cul 6; în Vox Siamese 
Dream a ocupat locul 5, 
iar în revista NME gru

pul a ocupat locul 4 la 
categoria Best Band în 
timp ce albumul a fost 
declarat Best Indie Al
bum Of The Year.

La 15 ianuarie albumul 
Siamese Dream figura 
încă pe locul 7 în Indie 
Chart Britanic, locul 10 
în Hit Parader la a 27 
săptămână de top și în

Music box
Top 20 din Billboard a- 
vând o vânzare de 3 mi
lioane de exemplare. In
tr-un interviu Billy Gor
gan spunea: „Este de ne
crezut cum un milion, 
două milioane și chiar trei 
milioane de oameni au in
trat într-un magazin de 
discuri și din mulțimea 
de CD-uri și casete l-au 
ales tocmai pe al nostru" 

în luna mai Siamese 
Dream a atins locul 4 în 
revista Hit Parader în 
timp ce pe piață apărea 
un nou extras pe single 
întitulat Disarm, ce a fi
gurat pe locul 11 in UKi 
(28. 02. 1994) și No. 9 în 
Album Rock Tracks din

Billboard (7—14. 04. >94). | 
Grupul a participat la ’ 
festivalul Rock Am Ring/ » 
Rock Im Riem desfășurat | 
la Miinchen și Nurbur- J 
bring. In prezența a 70 000 | 
de spectatori pe scena » 
festivalului au urcat: Me- I 
tal Hippie Blood, Skin- J 
trade, Pride & Glory, g 
Cruel Sea, Jackyl, Cry Of I 
Love, Extreme, The Bree- J 
ders, Paradise Lost, Claw- | 
finger, Therapy?, Soul * 
Asylum, Gotthard, Radio- | 
head. The Hooters, Rage « 
Against The Machine și | 
ca Headliner Aerosmith. J 
Cu acest prilej Smashing g 
Pumpkins a interpretat I 
piesa Today. J

Rocket un nou extras | 
pe single a fost lansat pe * 
piață în USA pe 16 iu- | 
lie 1994, iar albumul a o- . 
cupat locul 3 în Hard | 
Force Magazine. Tot în » 
luna iulie grupul a fost ’ 
invitat ca headliner la | 
tradiționalul festival nord • 
american LOLLAPALOZ- » 
ZA TOUR, însă în urma I 
unor certuri cu solista * 
grupului The Breeders — | 
Kim Deal, Smashing » 
Rumpkins a fost nevoit | 
să abandoneze turneul. ;

— va urma — ij

,•■■.7.. .V. V. . . . . ...... . . . ------ -------->UH»

■!\'............... ... . . ... .
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BULGARII CER ALEGERI ANTICIPATE

SECRETARUL GENERAL AL NATO VA ÎNCERCA SA 
REZOLVE ÎN SASE LUNI TOATE PROBLEMELE 

LEGATE DE EXTINDEREA ALIANȚEI
Întreaga energie a se

cretarului general al NATO, 
tfavier Solana, este con
centrată, în prezent, asu- 

I pra summit-ului programat 
| pentru luna iulie, la Ma
drid. unde se anticipează 
că va demara transforma- 

1 rea în practică a extinde- 
' ții Alianței, se arată în 
Ultimul număr al săptă- 
țnânalului „Time". Pe lis
ta țărilor care vor fi ac-

ceptate Ia prima rundă de 
negocieri în vederea ad
miterii în Alianță se află 
deja, aproape sigur, nu
mele Poloniei, Ungariei și 
Cehiei. România și Slove
nia fac, de asemenea, un 
lobby puternic în acest 
sens. In timpul care a ră
mas până la summit, NATO 
trebuie să finalizeze pro
iectele de reorganizare in
ternă, să rezolve proble

și să de- 
invita la

luni, a-

mele cu Moscova 
cidă pe cine va 
Madrid.

In următoarele
rată „Time“, într-un arti
col dedicat person aii ității 
secretarului general al 
NATO. Solana va fi mai 
mult pe drum, încercând 
să- găsească o soluție la fie
care dintre aceste proble
me.

i
OEP RESPINGE PLANUL SUA PRIVITOR LA 

RETRAGEREA TRUPELOR ISRAELIENE DIN CISIORDANIA
[" Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei (OEP) a 
Respins propunerea State
lor Unite cu privire la re
tragerea trupelor Israeliene 
din Hebron, informează 
REUTER. Tayeh Abdel-Ra- 
bim 8ecrtetarul-general al 
președinției palestiniene, a 
declarat, joi, că propune-

rea Statelor Unite care pre
vedea retragerea trupelor 
israeliene din Cisiordania 
până în anul 1998, este 6 
violare a acordurilir de pa
ce existente. în case data 
limită a retragerii armatei 
israeliene este septembrie 
1997. „Israelul a propus ca 
ultima fază a retragerii

trupelor sale din Cisiorda
nia să fie anul 1999. Noi 
nu am fost de acord cu a- 
cest lucru așa că pentru a 
se ieși din acest punct mort 
emisarul american Dennis 
Ross a propus anul 1998 
Bineînțeles că am respins 
și această propunere", a a- 
firmat Abdel-Rabim.

L
4 ELȚÎN INTERNAT DIN NOU
■ Medicii spitalului la ca

re este internat președinte
le rus Boris Elțîn au de
clarat că nU există semne 
Âle deteriorării stării de 
sănătate a acestuia, infor- 
'mează Reuter. „Medicii nu 

| âu constatat nici o schim
bare negativă a stării de 

l sănătate a președintelui El- 
; țîn. Acesta continuă țrata- 
fnentul început, iar tem- 

! peratura sa Pste normală", 
a declarat purtătorul de

cuvânt al Kremlinului. El
țîn, în vârstă de 65 de ani, 
a fost internat cu diagnos
ticul de pneumonie. Medi
cii au insistat asupra fap
tului că pneumonia nu âre 
nici o legătură cu operația 
pe cord deschis suportată 
de liderul de la Kremlin 
pe 5 noiembrie, anul tre
cut. Președintele este in
ternat la Spitalul Clinic 
Central din Moscova, unde 
este tratat cu antibiotice.
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Institutul Național al 
Sănătății din Washin
gton a pus capăt colabo
rării cu cercetătorul 
Mark Hughes, deoarece 
acesta folosise echipa
mentul și personalul a- 
cestui spital pentru a 
tace experimente gene
tice pe embrioni umani 
informează REUTER.

O anchetă internă e- 
fectuată de institut 
(NIH) a stabilit că Hu
ghes folosise și aparatu
ra instituției federale și 
studenții m-’-b'-lnisti a- 
lc căror studii erau plă
tite de guvernul federal

i
*

î
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j HAGI — AL CINCILEA JUCĂTOR DIN LUME ț 
ț Invitatul de onoare al Consfătuirii antrenorilor \ 
ț de fotbal din România Daniel Jeandupeux a declarat 1 
’ în exclusivitate agenției MEDTAFAX că Gică Hagi ?

! 
I

, iii vALiuai viLtnc agendei niDuinr/iA vriLU nagi
ț este in viziunea sa al cincilea jucător din lume. Tot- 
l odată, Jeandupeux este plăcut impresionat de prezen- 
ț ța masivă a antrenorilor la această consfătuire.

EXPERIENȚE PE 
EMBRIONI UMANI I• 

pentru a face experimen- | 
te în Spitalul Suburban . 
din Bethesda. Congresul ‘ 
american interzisese în 
1995 experimentele pe 
embrioni umani finanța
te de guvernul federal.

Experimentele lui 
Hughes aveau ca scop 
detectarea defectelor ge
netice la embrionii con- 
cepuți în eprubetă. ast
fel încât să nu fie im
plantați la femei decât 
embrioni sănătoși. Cer- 
cetătorql făcea aceste 
exoerimente cu acordul 
Spicului Suburban.

El "susține că. deși o 
parte din veniturile lui 
proveneau de la insti
tutul federal, cl nu a fost 
niciodată un angajat fe
deral. Mal mult, toate 
cercetările iui au fost 
efectuate în timpul li
ber și, deci, gratuit. 
Hughes a recunoscut, în
să. că a greșit când a 
adus echipament de la 
NIH la Spitalul Subur
ban pentru a-și face ex
perimentele. în consecin
ță, specialistul afirmă 
că nu a încălcat nici o 
interdicție federală atât 
timp cât studiile sale 
au fost făcute în timpul 
lui liber într-un spital*

I nefinanțat de guvernul 
federal.

Mark Hughes este și 
director al Institutului 
pentru Studii Genetice

I
* ..K

| și Moleculare din cadrul
• Universității Gcorge- 
| town.
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LICITAREA 
POSTULUI 3 

NATIONAL DE 
!l; TELEVIZIUNE 
j Directorul general r-
4 Direcției Reglementări s 
Cdin cadrul Ministerului!;
5 Comunicațiilor, Andreii
C Bocșan, crede că licita-£ 
Crea postului 3 național ț 
|»de televiziune nu poate % 
I!începe mai devreme dej 
[[sfârșitul lunii noiembrie^ 
Sa acestui an E! a pre-% 
ccizat pentru MEDIA-»ț 
■FAX că. din motive teh-i 
!nice. TVR 3 nu va pu-î 
[tea acoperi mai, mult deȘ 
|»60 la sută din suprafa-j 
Ița României spre deo-J 
esebire de TVR 1 și 2,5 
jcare tind să depășească ■! 
Î95 la sută. ț

Z „Banda de frecvență;» 
<TVR 3 es'te aparent li-< 
iberă și se pare că s-ari; 
5 putea privatiza, a mai i 
ispus Bocșan, dar, înj 
5 realitate, din cauza tre-I» 
5 cerii radiodifuziunii FMS 
țîn banda Vest, a apari-J 
I ț ei radiodifuziunii TDAB ; 
S (Terrestrial Digital Au-5 
jdio Broadcasting) — am- £ 
5bele ocupând frecvențe!; 
Jpe care le folosim pen-[»

T.7D 1 n

ii --
El a adăugat că, în con-ji 
cnrinf?! rnmân frof’vf'n-• •

I

II
■r

■
■
a,

a
■
1
■
■
■

I
al 5

tru TVR 1 — a trebuit • ] 
să luam frecvente de la 
TVR 3, printr-un proce-J 
deu numit în radioco- • 

„canibalism". [['municații
■
I
I
I

•

•secință, rămân fre^ven-.; 
Ițe pentru un program;» 
; de înrndere națională;!

;■ <
. . .

[la sută, care „într-ade-;!

!-ență". !
.......... —

• că frecvențele disponi-J
J bile pentru TVR 3 vor; 
■fi cunoscute cu exacti-»
• tate după Conferința; 
JMondială de Radioccrmi-'

[ ce va avea loc în oc-[ 
; tombrie-noiembrie la»
• Geneva, in cadrul căre-[ 
; ia vor fi acordate frec-j 
•vențe la scară mondială •
■ si pentru GSM (radio- J,

■ prin satelit) și pentru.; 
I transmisia de date prinJS

■ [satelit. £
J^VWJWJVWWWWWV

cte înrnciere nation »ia», 
eu acoperire limitată aj; 
suprafeței țării, circa 60;. 
la sută, care „într-ade-•[ 
văr. poate fi scos la li-!;>
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Andrei Bocșan susține
I
a

;;
■ '
[■nicații de anul acesta

ț fonia mobilă personală
■

I

Zeci de mii de bulgari 
au ieșit din nou în stra
dă, în mai multe orașe din 
țară, pentru a cere orga
nizarea de alăgeri antici
pate, transmite corespon
dentul MEDIAF^X la So
fia. La Sofia, peste 10 000 
de persoane, „înarmate" cu 
oale, cratițe, clopoței și mă
turi, s-au adunat in fața 
clădirii Parlamentului, pen
tru a protesta împotriva ac
tualilor guvernanți. Con
comitent cu mitingul din 
capitala bulgară, opoziția 
a organizat acțiuni de pro
test în alte 12 .orașe ale 
țării, printre care Plovdiv, 
Veliko Trnovo și Vidin.

Manifestanții consideră 
că un nou guvern socialist 
nu ar fi în măsură să re
zolve gravele probleme e- 
conomice cu care 
fruntă societatea 
acuzând Partidul 
că este principalul
de situația dezastruoasă în 
care se află Bulgaria. Po
trivit unor informații date 
publicității joi de Institu
tul Național de Statistică 
al Bulgariei, rata anuală a 
inflației, pe anul 1996, a 
fost de 311 la sută Supor
terii

se con- 
buigară 
Socialist 
vinovat

opoziției manifestă si

în sprijinul Declarației pen
tru salvarea națională a 
Bulgariei, document ela
borat de Forțele Democra- 
te Unite, care cuprind toa
te formațiunile 
din Bulgaria.

' Manifestațiile 
ale opoziției au 
minate de manevrele so
cialiștilor de evitare a or
ganizării de alegeri anti
cipate. Cabinetul socialist 
condus de Jan Videnov a 
demisionat în urmă cu două 
săptămâni.

Socialiștii și partenerii 
lor de coaliție l-au desem
nat drept candidat pentru 
funcția de premier pe fos
tul ministru de Interne, 
Nikolai Dobrev. Sâmbătă, 
acesta- a fost însărcinat de 
președintele Jelio Jelev cu 
formarea noului guvern. 
Componența acestuia va re
zulta în urma negocierilor 
dintre partenerii coaliției 
guvernamentale, ce vor a- 
vea loc duminică. La înce
putul acestei săptămâni, lis
ta guvernului urmează să 
fie supusă spre aprobare 
Parlamentului, unde socia
liștii dețin o majoritate 
confortabilă.

de opoziție

de stradă 
fost deter-

fi sw®’1« 
' »WFOST
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CAMPANIE PUBLICITARA ÎN 
FAVOAREA PRINȚULUI CHARLES

Conform ziarului brita
nic „Daily Mail", Palatul 
Buckingham va lansa o 
campanie pentru a-i con
vinge în următorii cinci 
ani pe britanici că prin
țul Charles este potrivit să 
urce pe tronul regatului, 
informează REUTER. Pu
blicația afirmă că Palatul 
a luat această decizie în 
urma unui sondaj de opi
nie ce indica faptul că 
popularitatea lui Charles a

scăzut dramatic după di
vorțul de prințesa Diana 
și dezvoltarea legăturii lui 
extraconiugale cu Camilla 
Parker Bowles. Deoarece 
eșecurile din viața per
sonală a prințului sunt mo
tivul pentru care mare par
te din populație și-a retras 
sprijinul acordat familiei 
regale, de comportamentul 
lui Charles iepinde acum 
viitorul monarhiei, după o- 
pinia ziarului britanic.

F.C. DINAMO — SOCIETATE NON-PROFIT
„F.C. Dinamo este o so

cietate non-profit, nebuge
tară. In conducerea clubu
lui se află și persoane dinx 
Ministerul de Interne Noul 
ministru de Interne (Ga- 
vril Dejeu) ne-a precizat 
că nu își permite să se a- 
mestece in treburile clu
bului, dar că va fi atent 
la ceea ce se întâmplă și 
ca totul să se petreacă în

condiții de legalitate", a 
declarat Dinu în cadrul u- 
nei conferințe de presă. 
Dinu a adăugat că încear
că variante de asociere cu 
societăți comerciale pentru 
sprijinirea secției de fot
bal. Actualmente, sponso
rul tehnic al echipei de 
fotbal este Diadora In timp 
ce sponsorul principal es
te Bancorex,

’ AUTOBIOGRAFIE 1 
\ RECONSTITUITA \ 
\ Compania Time War- \ 
l ner va publica o auto- » 

biografie a luptătorului ’ 
' de culoare pentru drep- \ 
\ turi civile Martin Lu- ț 
i. ther King Jr. deși el nu 
I a scris-0 anunță REU- 1 
| TER. O autobiografic a ) 
I Im Luther King va fi .

realizată prin citarea re- ’ 
I feririlor la propria-i per- ) 

soană în discursuri, de- i 
clarații, documente și 1 

1 scrisori și va fi publi- 
( cată in jurul datei de 4 
i aprilie 1998, la comemo

rarea a 30 de ani de la 
asasinarea lui. <■

Autobiografia este pie- 1 
sa de rezistență a unui ' 
proiect Ce cuprinde pu
blicarea memoriilor vă
duvei Coretta !
King, a unei cărți scri
se de fiul său Dexter, a 
unei colecții de discur
suri ținute de Luther 
King, lansarea înregis
trărilor discursurilor, a . 
unui CD-ROM biografic 1 
și înființarea unui sit j 
pe Internet pentru dis- i 
cutarea realizărilor lide- ) 
rului de culoare.

I 
£

, ... t
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direcția județeană de statistica
HUNEDOARA — DEVA

Principalii indicatori ai economiei
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județului Hunedoara în luna noiembrie 19S6
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în procente

noiembrie 1996 față de:
11 luni 1996 
față de

11 luni 1995
Oct. 
1996

Nov. 
1995

Media 
lunară 
1995

Producția industrială 99,9 108,5 104,8 99,7
Numărul mediu al salariaților
din industrie 100.3 99,5 98,6 98,0
Productivitatea muncii în industrie 99.6 109,0 106,3 101.7
Export 92,6 85,9 67,6 72,0
Producția principalelor produse
industriale
— huilă netă 95,8 100,4 109,8 110,3
— oțel 100.4 151,1 99,4 88,0
— laminate 109,2 122,6 105,5 903
— ciment 68,0 136,0 92,4 111.8
— bere 150.1 175,2 86,7 87.4
— carne tăiată în abatoare 87,9 78,2 110,3 1024
-— lapte de consum 95.8 81,8 85,3 78,0
— pâine 92,8 112.7 95,9 90,3
Efectivele de animale Ia 30. 11. 1996
Bovine 98,8 95,0 93,4 95.0
— la populație 98,8 95,2 943 95.2
Porcine 101.1 104,1 1223 104,1
— la populație 101,9 96,3 117,0 963
Ovine 964 93.6 81.9 93,6
— la populație 96,7 94,2 823 943
Păsări 96,1 118,3 110,1 1183
— la populație 94,4 94,7 92,9 94,7
Venituri salariate medii nominale
— brute 963 1403 161,9 151,6
— nete 973 138,1 161,3 147,8
Prețurile de consum ale populației
—- total 105,8 147,4 162,7 136,9
— mărfuri alimentare 105,8 145.0 1573 134.4
— mărfuri aealimentare 1063 149,7 165,7 1363
«— servicii 103,6 149,7 1734 146,2
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Potrivit unor informații 
primite de la RAIL Hu
nedoara, in perioada anilor 
1997—1998, in municipiu 
se vor construi trei r'zer- 
voarî, care să asigure ne
cesarul de apă rece al lo
calității. Investiția este 
motivată de lipsa de apă 
rec existentă, în muni
cipiul Hunedoara, in anu
mite perioade ți pe par
cursul nopții, când este 
necesară întreruperea a- 
ccstcia pentru formarea u- 
nor rezerve.

Același interlocutor ne-a 
mai precizat că dacă apa

INVESTIȚII PENTRU 

APA RECE

nu s-ar risipi prin negli
jentă sau datorită defec
țiunilor din apartamente 
ori subsoluri, actuala can
titate de apă ar putea fi 
suficientă pentru necesarul 
orașului. Contorizarca apei 
in Micro 7 spre exemplu 
a dus imediat la o scă
dere considerabilă a con
sumului. Dacă până la 
montarea npometrelor se 
înregistra un consum 
de 20—30 mc pe persoană, 
la multe blocuri, după 
montai ea apometrelor, con
sumul a scăzut, datorită 
faptului că mai nou apa
ratul se învârte pe buzu
narul fiecăruia. (C.P.)

I) ANALFABETISMUL 
POLITIC
Analfabetismul a deve

nit o problemă socială la 
nivel șj de importantă mon
dială. Drept dovadă, trei 
prestigioși oameni de știin
ță ai lumii: James W. 
Botkin, Mahdi Elmandira 
’4 Mircea Malița, în opera 
.or comună: „Orizontul 
fără limite al învățărif,,_ 
semnalează că există un 
„analfabetism școlit" al 
unora cu diplome școlare 
și cu pretenții. Drept con
secință: „Analfabetismul
crește cantitativ șl devine 
tot mai grav din punct de 
vedere calitativ11 datorită 
faptului că cei în cauză: 
„sunt chemați să participe 
ia planurile de dezvoltare 
economică și socială1'.

Ultimele noastre alegeri 
prezidențiale riau dovadă 
vie că exiștă un analfa
betism politic, evident ex
tins și de extremă gravi
tate, fiindcă eroii săi sunt 
școi'ți la cel mai înalt 
nivel didactic.

„Dicționarul limbii ro
mâne moderne11 apreciază 
că analfabet este; „per
soana care nu știe să scrie 
și să citească11, iar analfa
betism înseamnă: „neștiin
ță de carte11. Luând drept 
criterii acesta aprecieri: 
Analfabeți politici sunt cei 
care n-au citit lucrări po
litologice, nu au contribuții 
în materie și drept con
secință sunt necunoscători 
ai vieții politice.

REFLECȚII POSTELECTORALE
Candidațil falimentari, 

cu voturi sub 1 la sută, 
în majoritatea lor. au do
vedit aceste lipsuri, în 
proporții diferite, încât pot 
fi considerați analfabeți 
politici. Deși criteriiie Dic
ționarului sunt obiective 
și decisive, totuși nu le 
consider suficiente și de
plin edificatoare. După 
opinia mea, în urma audi
erii declarațiilor politice 
ale candidaților, am ajuns 
la concluzia că există un 
alt criteri ., mal la obiect 
și mai profur.d, respectiv: 
intuiția politică este con
diția definitorie a omului 
politic autentic.

De acord cu Dicționarul 
că intuiția înseamnă: ^Capa
citatea conștiințe; d- a des
coperi, pe cale rațională (în 
mod spontan), adevăruri, 
pe baza experienței și a 
conștiinței dobândite an
terior11. Referitor la do
meniul politic: Intuiția în
seamnă gândire profundă 
asupra problemelor vieții 
sociale, capabilă a le des
coperi aspectele esențiale 
și a le prevedea soluții 
eficiente. Aceasta este in
tuiția politică, virtute e- 
lementară, primordială și 
de nelipsit oricui se pre
tinde om politic E ade
vărat că ea se poate do
bândi prin: documentare, 
adică lectură sistematică

în materie, ca de asemenea 
prin participare și expe
riență personală în viața 
politică. Dar, totuși, nu 
trebuie pierdut din vedere 
că a intui nu e un dar 
unanim, de care se pot 
învrednici toți muritorii, 
fiind și o facukate în
născută. Cine nu se bucură 
de acest dar, încearcă și 
candidează în zadar a juca 
un rol în viața politică, 
fiindcă se situează per
manent 1» suprafața 
problemelor și toate op
țiunile sale sun't simple 
divagații, jocuri de cu
vinte și de expresii bom
bastice, din care nu se 
poate rețin? nimic valoros.

Așa se explică de ce, 
exceptând R. Câmpeanu, 
toți ceilalți candidați cu 
voturi sub 1 la sută, în
cepând cu celebrul critic 
literar N. Manolescu și 
încheind cu generalul N. 
Militant, au cochetat cu 
politica ce i-a fermecat, 
dar t-a și înșelat. Ascul- 
tfindu-le proclamațiile, 
i-am simțit total străini de 
oeea ce se poate numi 
politică, deoarece doar e- 
nunțau probleme sau mai 
mult își destăinuiau niște 
visuri frumoase lipsite de 
consistență politică, din 
care nu se putea reține 
nimic eficient, corespun
zător cerințelor curente ale

oamenilor și intereselor 
superioare ale Țării. De
fecțiunea a fost de ordin 
general. Am asistat mai 
mult la spectacole de circ, 
care au provocat ilaritate 
în loc de antrenare în 
probleme politice.

Au avut loc și întruniri 
reușite prin manifestări 
elevate Și apreciate de or
din artistic, ale lui A. Pâ- 
unescu, de ordin științific 
și de înaltă ținută morală 
ale savantului Ion Pop de 
Popa și ale generosului 
ocultist Constantin Mu- 
dava. De bună credință 
au fost și: G. Munteanu 
al pensionarilor, Nuțu An- 
ghelina al clerului și O. 
Niculescu al automobiliști- 
lor, dar toți s-au dovedit 
actori prototipici ai anal
fabetismului politic. Unii 
dintre ei au consultat lu
crări politologice, dar lip- 
sindu-le virtutea intuiției 
politice s-au descalificat și 
chiar compromis politic.

Analfabetismul politic 
rămâne o defecțiune gra
vă, marcată mai ales în 
democrație. Ea rămâne o 
maladie degradantă și pe
riculoasă, ce trebuie ur
mărită. descoperită și tra
tată stăruitor, stând la baza 
atât a unor compromiteri 
personale, cât și de cea 
mai mare importanță a 
unor grave erori și dăună
toare acțiuni In viața po
litică a Țării.

VICTOR ISAC
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50 de sortimente de îmbrăcăminte ! 

cea mai bună calitate (in saci trans- |

MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros din țară 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ

VEST
«le

vă oferă:

peste
de 
de 5—10 kg):
cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri- I 

k 
pulovere, geci J
sacouri, baloane, paltoane ele. j.

Toate sortimentele de sezon disponibile ? 
stoc ! |

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE! ,
k

• baloti mari, nesortați, presați intre 350— 
400 kg.

sortată 
parenți

couri

din

ALEGEȚI CALITATEA !
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luni — vineri: 8—18
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. luliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți! 

Depozit:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha. •>
Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri- | 
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SC. „SCORPION COMPANY**  SRL '
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CREDIT BANK DEVA

Vinde Ia

ce va avea loe în data de 16. 01. 1997, ora 
10, la Judecătoria Deva, birou executor jude
cătoresc:

— casă proprietate, situată în Deva, str. 
Mărășești, nr. 37.

Informații suplimentare la nr. 054/211853.

Importator de citrice din Grecia, cu depo
zitele situate in Hunedoara, str. C-tin Bursan, 
nr. 1, și in Sântuhalm. Complex Eurovenus 
(stand 1), vă oferă Ia prețuri fără concu
rentă :

• PORTOCALE naveline, „PROTO“, 
calibrate 3—7.

• ‘LAMAl „PROTO'
KIWI „PROTO“ 
MANDARINE 
BANANE

— LEGUME:
— roșii
— castraveți
— ardei
CALITATE EXCEPȚIONALA ! 
Relații la tel. 717439, sau 

orele 8—17.
Firma angajează contabilă 

minim 3 ani.
Relații la sediul societății, 

Bursan, nr. 1 (centrul vechi).

718293, zilnic

cu experiență.

str. Constantin
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Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva; Cod fiscal: 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA. președinte (redactor șef); TIBER1U ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adj.); 
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VÂNZĂRI — 

CUMPĂRĂRI

• Vând armă vânătoare 
IJ, calibru 12 mm. Infor
mații Deva, tel. 220752.

• Vând urgent garsonieră 
confort sporit, preț rezo
nabil. Deva. Tel. 626392.

(6329)
• Vând urgent garaj me

talic din tablă cu schelet 
fier cornier, preț negocia
bil Tel. 227398. (6300)

• Vând 1500 mp teren
intravilan lângă Fabrica 
de Mătase Deva. Tel. 
217824. (6291)

• Vând spațiu comercial 
în Simeria. Tel. 220848.

(5451)
• Vând Oltcit Club și 

Volkswagen Transporter 
Diesel Deva, tel. 614578.

(6314)
• Vând garaj scândură,

demon tabi) și piese schimb 
Skoda. Tel. 223692. (6452)

• Vând Volkswagen Pas
sat 1600 înmatriculat. In
formații Hunedoara tel. 
711698. orele 7—14; 715407, 
după ora 11. (6315)

• Cumpăr apartament 
sau garsonieră în Deva. 
Tel. 622420; 232813. (6273)

• Vând frigider, ladă 
frigorifică, rafturi, cuier 
pentru mezeluri (inox). 
vitrină frigorifică, cântar 
electronic (15 kg), casă de 
marcat, masă biliard. Tel. 
R18487. între orele 9—17.

(6301)
• Vând haină astrahan 

mărimea 52 și căciulă, 
palton piele bărbați mă
rimea 50. Deva, tel. 212229.

(GRT)
• Vând dormitor stil, 9 piese, furnir trandafir, 

mașină de cusut Singer, 
Hapuri nr. 37. Tel. 217474.

(GRT)
• Vând casă, șură, a- 

ne'xe. preț avantajos tnl sat Dudești comuna Luncoiv 
de Jos Tel. 655187. (6317)

• Vând spray contra e-
|nculării rapide, medica
mente potență, frigiditate, 
aahăr afrodisiac, 01 —
6376273. (7241)

• Vând pământ arabil 
Sânftthalm. Tel. 223958.

(6322)
• Vând Mercedes 240

Cobra (2750 DM) înmatri
culat pe cetățean străin 
Si Volvo 760 Turbo Diesel, 
tamponat, pentru piese de 
schimb. (1000 DM). Relații 
tel. 648105. (7270)

• Vând apartament 3 
camere (în spatele poștei); 
parter, Orăștie. Informați 
OL'6556160 sau 058/830840.

(7273)
• Vând casă. grădină, 

sir. Aurel Vlaicu. nr. 151 
și apartament 4 camere, 
Orăștie, Pricazului, 67/20.

(7274)
• Vând Moskvici 408 

înmatriculat, stare de func
ționare. Tel. 650373. (6600)

• Societatea comercială
Gospodarul Service Corn 
Ilateg SA vinde la licita
ție publică unele mijloace 
fixe din dotare. Lista apro
bată este afișată ia sediul 
societății din strada Decc- 
bal nr. 15. Relații supli
mentare tel. 777413. Lici
tația va avea loc la sediul 
societății în data de 24.
I. 1997. ora 11. (2292)

• Vând casă în comuna
fBăcia, nr. 98, cu teren 
3500 mu. Eventual schimb 
cu apartament, plus dife
rență. Informații tel. 711955: 
672161. (5581)

• Vând 3000 mp teren 
intravilan, acces drumul 
național 7. Tel. 611124.

(5582)

e Vând Dacia Nova cu
loare Silver Diamant, 1900 
Km la bord, din septem
brie 1996, motor 1600. Tel. 
620063. (GRT)

LICITAȚII

• Consiliul local al ora
șului Hațeg organizează 
licitație publică in ziua 
de 3. 02. 1997, ora 9. la 
sediul Primăriei în vede
rea vânzării a două sai
vane amplasate în satul 
Silvașu de Sus, saivan oi, 
cu structura din cărămidă, 
cu preț minim de pornire 
de 15 milioane Ici, saivan 
oi din lemn, preț minim 
de pornire de 7 milioane 
lei. Taxa de participare la 
licitație este de 20 000 de 
lei. Cererile pentru par
ticipare la licitație se pri
mesc până la 31. 01. 1997, 
ora 15. Informații supli
mentare se pot obține la 
sediul Consiliului local al 
orașului Hațeg, din strada 
Libertății, nr. 5. (2296)

• Asociația de gaz din 
Hațeg, străzile Cimitirului, 
Ciprian Porumbescu și 
Hunedoarei, scoate la li
citație lucrările de intro
ducere gaz metan, rețea 
și branșamente Pe străzile 
sus amintite. Licitația va 
avea loc în data de 25. 
01. 1997. Informații str. 
Ciprian l’orumbescu nr. 2, 
tel. 770404 și 770593.

(2298)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă a
SC Simal Exim SRL Deva 
cu C.F. R 4467204. Se de
clară nulă. (5465)

închirieri

• închiriez spațiu de
pozit (magazii, curte). Pe
troșani, Titu Maiorcscu, 
nr. 5. Informații telefon 
212532.

(097319)
• « — • MV     —— •

• Închiriez spațiu 
comercial central Brad. 
Țel. 65078L __ —

DIVERSE

• SC Combrut SRL Cris- 
tur (și nu Crișcior cum 
a apărut în ziarul nr. 1796) 
anunță majorarea de preț 
la produsele societății.

(6231)
• S6 Tehno — Optimed

SRL Deva anunță intenția 
de majorare a tarifelor la 
manopere cu începere de 
la data do 1 februarie 
1997. (6318)

• SC Tima Comexim 
SRL Deva anunță depu
nerea documentației Ia 
APM Deva în vcd. -ea ob
ținerii autorizației de me
diu pentru magazinul Va
lentin, str. A. Mureșanu, 
bl. 2 parter și atelier fa
bricat vopsele auto în 
str. Călugăreni, nr. 8.

(6320)
• SC „Genesa" Prode-

xim SRL Hunedoara a- 
nunță depunerea documen
tației la APM Deva pen
tru obținerea autorizației 
de mediu pentru magazin 
mărfuri industriale, str. 
C-tin Brâncuși. 2 A,- bloc 
iX 2 și chioșc dulciuri, str. 
Victoriei, 14 B. Eventuale 
reclamați! în termen de 
15 zile. (097318)

• Cu autorizația nr. 12987
din 16. 12. 1996, a luat 
ființă Asociația Rusu, re
prezentată prin Rusu Lu- 
creția, având ca obiect de 
activitate comercializarea 
de produse alimentare și 
nealimentare. (5583)

• SC Prod Com Gene
ral SRL Hunedoara, în

registrată la Registrul Co
merțului sub nr. 720(20054 
92, anunță intenția de ma
jorare a adaosului comer
cial până la sută la sută, 
începând cu data de 12 
februarie 1997. (5584)

• SC Promeridian SRL 
cu sediul în Hunedoara, 
str. Carol Davila, 30, a 
depus la sediul APM De
va o documentație tehnică 
în vederea obținerii auto
rizației de mediu, pentru 
activitatea de morărit în 
Nădăștia de Sus, nr. 33. 
Eventualele contestații se 
depun în termen de 30 
zile la sediul Asociației 
de Protecția Mediului.

(5585)

OFERTE
DE SERVICII

• Meditez engleza. Tel.
621609; apel numai între 
orele 9—14. (5452)

• Plurifarm București
prin Shopping Timișoara 
angajează agent comercial 
pentru distribuția în regim 
de exclusivitate a produselor 
Urgo, Durex, Scotch, Scotch 
Brite. Condiții: experiență 
în domeniu; domiciliul 
stabil în Deva; posesor 
carnet de conducere și 
autoturism propriu. Infor
mații la tel. 056/132798 sau 
056/201691. (6312)

• Societate comercială
Deva cu profil tehnic an
gajează bărbat maxim 35 
ani, bun conducător auto, 
minim B. preferabil cu 
pregătire tehnică. Tel. 
211041. (5466)

• SC Clarasim Coniim-
pex Cluj, o firmă clujeană 
de prestigiu, organizează 
în Deva. Petroșani și o- 
rașele din Valea Jiului 
cursuri intensive de cos
metică. Celor mai bune 
te asigurăm locuri de 
muncă. Informații 064/ 
425228. (6316)

• SC Publirom SRL an
gajează agenți publicitari 
pentru județele din Tran
silvania. Condiții de sala
rizare deosebită !!! Salariu 
fix plus comision. Infor
mații la tel. 064/192205.

(F)
• Angajez șofer catego

ria C pentru camion 7 
tone. Efectuez transport. 
Tel. 227967. (6333)

• Primăria orașului Ha
țeg scoate la concurs în 
dăta de 27. 01. 1997, .ora 
10, următoacele posturi: 
șef birou urbanism și a- 
menajarea teritoriului (stu
dii superioare arhitect sau 
inginer construcții civile, 
vechime minimă de 5 ani 
în domeniu); conductor 
arhitect urbanism și ame
najarea teritoriului (studii 
superioare, inginer sau 
subinginer în construcții 
civile, vechime minimă 
2 ani în domeniu, domi
ciliul în Hațeg), referent, 
studii medii, vechime mi
nimă 3 ani în domeniu, 
administrație economică, 
domiciliul în Hațeg; re
ferent administrator, studii 
medii, 5 ani vechime, ad
ministrație economică, do
miciliul Hațeg; referent 
contabilitate, studii medii 
de specialitate economică, 
vechime 5 ani în funcții 
economice, domiciliu! în 
Hațeg. Informații 777348.

(2297)

DECESE

• Colegii de muncă de 
la SC „Transloc" Deva 
anunță încetarea din viață 
a colegului lor

KOVACI VASILE
Corpul neînsuflețit este 

depus la Casa mortuară 
Deva.

înmormântarea are loc

miercuri, 15 ianuarie 1997, 
ora 13, în cimitirul din 
str Mihai Eminescu De
va.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (6335) 

o Soția Maria mulțumește 
DM 01719 Deva, vecinilor, 
tuturor celor care au con
dus pe ultimul drum pe cel 
care a fost •

Bl. adj. (r) BACAND
IANCU

Dumnezeu să-J ierte. (6313)

• Nimic pe lume 
nu va putea înlocui 
pierderea suferită prin 
dispariția prematură la 
numai 42 ani a unei 
adevărate soții și ma
me

OANA LI VIA 
născută Ilomorodcan., 
Soțul Fănel și fiicele 
Laura și Alina. (6325)

• Familia Moldovan 
Aurica și Doru deplânge 
moartea verișoarei

LIVIA OANA
și transmite condoleanțe 
familiei îndoliate.

• îndoliata familie Oană 
Stefan și fiicele Laura și 
Alina anunță că înmormân
tarea va începe în 15 ia
nuarie 1997, ora 11, la 
domiciliul din Deva, con
tinuând la ora 13 la bi
serica și cimitirul din sa
tul Boiu, comuna Rapolt.

(6325)

• Cu adâncă durere co
legii de la Cepromin SA De
va anunță dispariția pre
matură a minunatei lor 
colege

OANA LIVIA 
șef birou financiar conta
bil șî transmite condoleanțe 
familiei îndurerate. Nu 
te vom uita niciodată.

(6325)

• Suntem alături de 
familia Oană în greaua 
pierdere suferită prin 
dispariția prematură 
a bunei noastre prie
tene

LIVIA 
Familiile Mihu și Da
vid. (6330)

• Colectivul SC Peco 
SA Deva este alături 

de colegul lor ing. Oană 
Ștefan la greaua în
cercare prilejuită de 
decesul prematur al 
soției. Sincere condo
leanțe. (F)

• Familiile Ghințu 
șl Ciuciu mulțumesc 
pentru sprijinul acor
dat de personalul de 
la DMPS Hunedoara — 
Deva și TCMM SUT 
Deva precum și tutu
ror prietenilor și cu
noștințelor care au 
fost alături în greaua 
încercare pricinuită 
de dispariția celui care 
a fost 
GIIINTU GHEORGIIE 

(6321)

• Cu durere în suflet 
anunțăm decesul celei 
care a fost 

ROȘCIINAFSKY 
OLIVIA (l’ICUTI) 

înmormântarea va avea 
loc marți, 14. I. 1997, 
în Germania. Familia, 

(2292)

• Colectivul secției Ma
ternitate Deva este ală
turi do colegul lor dr. 
Ciotea Alexandru Ia groa- 
ua încercare pricinuită de 
decesul .tatălui său. Dum
nezeu să-l odihnească.

(97503)
fi... . . ...........
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Abonamentul la ziarul
„CUVÂNTUL LIBER"

„Cuvântul liber1' este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră,

Pentru a-l avea mereu în case și in suflete,
• abonamentul este calea cea mai sigură de pro

curare a lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT LA 

RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 
DE LEI/LUNĂ plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, de 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună, 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: REÎNNOIȚI-VA ABONA. 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

DE REȚINUT! Cei care contractează șase 
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber" 
beneficiază de două anunțuri de mică publi
citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit 
în perioada celor șase luni. Această facilitate 

■ este echivalentă cu costul abonamentului pe 
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patru-cinci luni de zile, în funcție de natura 
și de dimensiunea anunțului. Solicitanții de 
anunțuri vor prezenta la agențiile de puhlici- 
tate chitanțele doveditoare privind abonamen- 
tul efectuat.

FOARTE IMPORTANT î Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani in nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin virament. | 
Relații la telefon 21 30 07.

RAMĂNEȚI CU NOI!

S.C. FRESH ALIMCARN S.R.L. DEVA

ANGAJEAZĂ
în condiții avantajoase:
• Conducător auto
• Operator PC
Relații la sediul societății sau la tel. 231109;

(8)

S.C. MODE „PĂLĂRII CRISTINA" S.R.L. 
DEVA 

str. A. Vlaicu, nr. 21 
ANGAJEAZĂ :

• operator calculator cu pregătire adec
vată și cu vechime de minimum trei ani. 

Alte cerințe : cunoscător al limbii engleze. 
. Informații Iu sediul societății, între orele 

11—13.

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/40“ 
din 12. 01. 1997

2, 24, 20, 18, 10, 29.

TRAGEREA NOROC 
din 12. 01. 1997 

7, 2. 2, 9, 8, 6, 5.
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YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TAAIFE 
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră ’ 

RfiPID - IEFTIN - COMOD 
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului 
TOTUL LA 
TELEFON

053
............... ?.■■■*  .'T-".....................   . ..........-v;;

DEVA str
M. Eminescu,nr.2
Telefon 616663

.W.W.j
XLI
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