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CORUPȚIA CARE
Orice s-ar spune în

toarcerea roții vremurilor 
spre reformă în România se 
dovedește a fi o manoperă 
ce flatează neputința clasei 
noastre politice de aproape 
opt ani încoace. Slabă 
consolare pentru românul cu 
vocație europeană că după 
noiembrie ’97 alaiul de le
giuite iregularități și gafe s-a 
eliberat de tușa perimată a 
limbajului de lemn. Gustul 
searbăd al tarelor societății 
în care trăim persistă și se 
reinsinuează în cetățean 
după clipa de ingenuă exal
tare consumată la borna 
electorală a anului trecut.

Sunt de acord că teza 
dezvoltării multilaterale a lui 
Ceaușescu ne-a pricopsit cu 
un monoindustrialism exce
siv grefat pe o acută re- 
tardare tehnologică care, 
împreună, stânjenesc prefa
cerea de fond. Accept și 
faptul, demonstrat deja, că o 
voință politică reformatoare 
fără vlaga acțiunii hotărâte 
nu poate așeza mocănița

7
economiei românești pe 
șinele “express" ale unei 
economii moderne și eficace. 
E de bănuit, dată fiind spe
cificitatea structurii economiei 
naționale, dar și a felului 
nostru de a fi, că refacerea 
acestui sector vital va fi lungă 
și costisitoare, incomparabil 
mai anevoioasă decât pre
schimbările similare ale

economiilor, din start mai 
performante, ale Cehiei, 
Poloniei sau Ungariei.

Prin urmare am înțelege, 
să zicem, de ce transformările 
în economia românească nu 
pot fi zbor înaripat ci doar 
târșială gasteropodă spre 
edenul bunăstării la care 
râvnim. Ce e de neînțeles, 
însă, vizează reforma morală 
a societății. Ce preț și de ce 
natură trebuie plătit pentru

UNEȘTE 
deratizarea vieții publice 
românești de valul de 
guzgănii ce sclipesc morbid 
sub reflectoarele presei ? 
Câte înalte capete trebuie 
să pice pentru a pune sub o 
carantină eficientă epidemia 
de spăgi, afaceri necurate 
sau mânureli de miliarde ce 
bântuie prin spatele ușilor 
închise ? Exploatându-se la 
maxim inconsecvențe legis
lative deliberate, traficul de 
influență și neoșpaga alias 
comision s-au dobândit 
averi considerabile, s-a câș
tigat putere și autoritate în 
cercuri concentrice spre 
vârful puterii. La acest 
carusel al pricopselii cu 
spatele la lege și cetățean 
animat de politic au aderat, 
inevitabil, anumite nivele ale 
instituțiilor statului, fără de 
care tărășenia nu se putea 
face. E plină presa de 
scandaluri cu magistrați 
părtinitori și documente

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)

EVA2IUNI FISCALE
Dintr-un număr de 7550 de acțiuni de control desfășurate 

de către organele de specialitate la agenți economici, în 4282 
de cazuri s-au constatat abateri de la normele fiscale. Până 
în prezent, pe nouă luni ale anului în curs, valoarea evaziunii 
fiscale a atins suma de 186,7 miliarde de lei. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut s-a constatat o creștere a fiscalității 
cu 168 miliarde de lei.

Principalele cauze care au determinat o creștere 
substanțială a evaziunilor fiscale sunt nedeclararea integrală 
a veniturilor realizate, a bunurilor supuse impozitării, precum
și o supradimensionare a costurilor de producție sau a 
cheltuielilor, activități desfășurate în scopul diminuării 

^venitului impozabil.__________________________________

De la înființarea "Comisiei județene de acțiune 
împotriva corupției și crimei organizate” - 25 ianuarie 
1997 - au fost depuse 206 sesizări. Din acest total în 21 
de cazuri s-au deschis dosare penale, 83 nu se confirmă, 
iar diferența se află în cercetare și verificare sau nu 

^există încă un răspuns.

Flagrant
Lucrători ai Poliției Municipiului Brad l-au 

surprins în flagrant pe Nicolae Vlasa din 
Buceș, în timp ce încerca să sustragă bunuri

dintr-un autoturism. Până în prezent Nicolae Vlasa a mai comis trei 
spargeri, prin forțarea portierelor mașinilor, în urma cărora a furat 
■bunuri de aproximativ 1,4 milioane de lei.

A fost arestat preventiv, iar pentru fapta comisă urmează să i se 
întocmească dosar penal.

Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cuprinsă între 3-15 
ani. (C.P.).

- Iubito, tu ești soarele meu. Când apari tu, 
toți norii se risipesc.

- Mai lasă-mă, te rog, cu prognozele astea 
meteo, și spune-mi când ai de gând să te 
căsătorești cu mine?!

Duminică, în satul Trestia, comuna 
Băița, au avut loc sfințirea bisericii 

și dezvelirea unui monument 
închinat eroilor

Fără doar și poate, ziua de 
2 noiembrie a.c. va rămâne 
foarte multă vreme în memo
ria oamenilor din satul Trestia, 
comuna Băița. în ziua aceea, 
cu o vreme frumoasă și 
călduță, aici au avut loc două 
evenimente de mare sem
nificație ce dovedesc cu 
prisosință credința oamenilor 
în Dumnezeu și respectul 
deosebit față de cei ce s-au 
jertfit pentru patrie, inde
pendența și dăinuirea ei.

Primul a fost acela al re- 
sfințirii bisericii din centrul 
satului. Biserica, ridicată în 
1674, renovată apoi în 1879, 
1903, 1931 și 1994, a fost 
zugrăvită recent pe dinăuntru

înalt Preasfinția Sa Timotei Seviciu sfințește biserica 
Foto: Anton ȘOCA CI

101.618 cupoane distribuite 
producătorilor agricoli

Potrivit datelor centralizate 
la Inspectoratul de control al 
activității poștale din județul 
Hunedoara rezultă că, până 
ieri, s-au distribuit 101.618 
cupoane persoanelor îndrep
tățite să intre în posesia 
acestora. întrucât mai sunt de 
preluat circa 60.000 cupoane, 
iar termenul limită pentru ridi

carea lor este 15 noiembrie 
a.c., inclusiv, conducerea 
inspectoratului face apelul ca 
toți cei îndreptățiți să se 
prezinte la oficiile sau la 
factorii poștali în vederea 
primirii acestor cupoane care 
după dara amintită își pierd 
valabilitatea. (N.T.).
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• Revoluționarii 
s-au liniștit. După mai 
multe zile de grevă a 
foamei și acțiuni dis
perate de a-și pune viața 
în pericol prin in
cendiere, cei câțiva 
revoluționari aflați în 
greva foamei în Piața 
Senatului din Capitală 
au ajuns la pace cu 
Guvernul. Acesta a

salariați din organizațiile 
reprezentând Blocul 
Național Sindical au 
participat, în București, 
la un miting de protest la 
adresa Guvernului 
Ciorbea. Ei au huiduit,

| decis amânarea dez- 
| baterii proiectului de 
| modificare a Legii nr. 42/ 
■ 1990, iar ei au încetat 
! greva foamei și au plecat 
1 acasă.

' • BNS nu mai are
I răbdare. Peste 7000 de

și pe din afară, astfel că 
duminică un sobor de preoți, 
avându-l în frunte pe înalt 
Preasfinția Sa Timotei 
Seviciu, episcopul Aradului 
și Hunedoarei, a oficiat 
slujba de resfințire.La sfânta 
liturghie au luat parte 
aproape toți oamenii satului, 
precum și mulți veniți din 
satele din jur. La slujbă au 
participat, de asemenea, 
dnii Petru Șteolea, deputat 
în Parlamentul României, 
Gheorghe Dreghici, vice
președinte al Consiliului 
județean, alți invitați.

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 2)

ZIARIȘTII, 
LA TAIFAS

La sfârșitul săptămânii 
trecute, timp de două zile, 
membrii Consiliului Național 
al Uniunii Ziariștilor Pro
fesioniști din România s-au 
întrunit într-o ședință de 
lucru la Brașov.

Au fost discutate ches
tiuni importante privind 
activitatea Uniunii, necesi
tatea îmbunătățirii ei orga
nizatorice și a respectării 
stricte a deontologiei pro
fesionale, relațiile presei cu 
societatea civilă.

Au fost aduse completări 
Statutului Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România și 
Proiectului Legii privind or
ganizarea și exercitarea 
profesiunii de ziarist, în ve
derea înaintării acesteia, 
pentru dezbatere și apro
bare, Parlamentului Româ
niei.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

r *DOI MORTI LA MINA BARZA

Vineri, 31 octombrie a.c., în jurul orei 19, la 
sectorul minier Valea Arsului, orizont +3, din cadrul 
Exploatării Miniere Barza, au fost găsiți decedați 
Pasca loan și Străuț Vasile.

Cei doi decedați au fost găsiți într-o galerie unde 
nu s-au mai executat lucrări din luna august.

Din primele cercetări rezultă că decesul a survenit 
în urma intoxicării cu monoxid de carbon. CazuLse 
află în cercetarea organelor de anchetă. (C.P.).

k______________ __________________ 7

senatori din PDSR, 
PUNR, PRM și ApR au 
depus la Senat o moțiune 
simplă referitoare la 
situația din agricultură, 
sector economic de 
maximă importanță, aflat

RETROSPECTIVĂ
înjurat, fluierat actuala 
putere, care nu-și 
respectă promisiunile 
electorale, au scandat 
lozinci de genul „Hoții”, 
„Mincinoșii”, au cerut 
demisia Guvernului.

• In noua sesiune, 
prima moțiune. 46 de

într-o cădere liberă 
neîntreruptă. Semnatarii 
moțiunii speră să-i aibă 
de partea lor la vot și pe 
colegii de la putere.

• Ziua Radioului. 
Unul dintre cei mai 
apropiați prieteni ai

omului - radioul - a ■ 
împlinit, în 1 noiembrie ! 
a.c., 69 de ani de la difu- 1 
zarea primei emisiuni de I 
radio în România, ziua I 
de 1 noiembrie a fiecărui | 
an devenind „Ziua Ra- | 
dioului”. Cu această | 
ocazie au fost organi- . 
zate o serie de mă- ! 
nifestări - spectacol. j

• S-a scumpit tre-1 
nui. Din 1 noiembrie a.c. | 
s-au majorat tarifele in- | 
terne pentru transportul . 
de călători, bagaje și ■ 
mesagerii, precum și I 
tarifele în trafic local | 
pentru transportul de 
marfă, cu un procent de ! 
7,66 la sută. 1
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ADeVÂÎWÎ ESTE ĂLTUL\
Dl Vălean Șerban, cetățean 

român cu domiciliul în străinătate, 
s-a prezentat la redacția ziarului 
nostru cu rugămintea de a face 
cunoscut pentru cititori conținutul 
scrisorii ce ne-a adresat-o în 
legătură cu articolul "Alergătura 
pentru pământ", apărut în nr. 
1997 al Cuvântului liber. Petentul 
aduce în discuție unele 
inexactități și neadevăruri 
cuprinse in scrisoarea dlui 
Nicolae Șerban din municipiul 
Galați.

Dar iată u sintetic, despre ce 
este vorba. In primul rând, cum 
ne-a spus, dovedindu-ne și cu 
acte legale, dl V.Ș. nu este 
cetățean străin, ci român cu 
domiciliul în străinătate. Apoi, dl 
V.Ș. nu cere să redobândească 
pământul de la defuncții părinți ai 
lui, ci pe cel rămas de la Nicolae' 
Șerban, frate cu tatăl său. 
Profitând de faptul că dl V.Ș. era 
plecat în Germania, dl N.Ș. a 
făcut cerere pentru a intra în 
posesia pământului al cărui

Poșta rubricii
Sesizările dv adresate ziarului, 

stimată dna Rodica Papuc - Deva, 
str. Ion Corvin, bloc E, scara I, ap. 
9, nu fac deocamdată - obiectul unei

„PRIMUL ajutor la coar+i ^CORUPȚIA CARE
♦

Pe baza relațiilor de 
parteneriat existente, “Crucea 
Roșie” din landul Baden 
(Germania) a organizat în 
perioada 27-31 octombrie la 
Filiala de “Cruce Roșie” 
Hunedoara-Deva seminarul 
“Primul ajutor la copii". Au 
participat aproape 20 de 
cursanți din județele 
Hunedoara, Alba, Cluj, în spe
cial cadre medii medicale, 
educatoare. Seminarul a avut 
o programă foarte bine 
stabilită, cuprinzând 5 capitole 
mari. Tematica a fost-com
plexă, tratând probleme și 
situații diverse, de la definirea 
noțiunii de urgență, valorile 
normale ale funcțiilor vitale și 
continuând cu tipuri de 
hemoragii, convulsii, resus
citare, diverse accidentări și 
încheind cu bolile copilăriei.

în penultima zi a se
minarului i-am abordat pe doi 
dintre referenții acestuia - 
Thomas Mainzinger și Dirk 
Niedoba, dl Bernhard Kuhn 
fiind pentru moment plecat. 
Despre dl Thomas Mainzinger 
dna Elisabeta Ciorobea, 
directoarea filialei gazdă a 
acțiunii, spunea că este cel 
care a capacitat "Crucea 
Roșie" germană să înțeleagă 
că și organizația similară din

\ț</ MARTI 
IO 4 NO,C^IBR,C

tyr i
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Secretele 
nisipului (s/r) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 15.00 Em pt. persoane cu 
handicap. Eternitate (II) 
16.00 Em în Ib. maghiară 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în 
flagrant (anchetă) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun 20.00 
Jurnal, ediție specială 20.25 
Fotbal Steaua București - AS 
Bastia (d) 22.25 Reflecții 
rutiere 22.45 Magazin sportiv 
23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Canary Wharf (s, ep. 
62) 23.40 Universul cu
noașterii (do.) 

proprietar era tatăl dlui V.Ș. 
Venind în țară în 1992, dl V.Ș. a 
depus cerere la comisia mu
nicipiului Hunedoara pentru 
aplicarea Legii 18/1991, care l-a 
pus în posesia terenului 
aparținând părinților săi. Aflând 
despre acest fapt, dl N.Ș. a 
atacat în instanță Hotărârea 
nr.34/1994 de punere în posesie, 
pe motiv că dl V.Ș. nu este 
cetățean român. După mai multe 
procese la Tribunalul din Timi
șoara, între care unul era ieșit din 
termen, unde s-a judecat un 
singur dosar nu 8 cum susține dl 
N.Ș., dl V.Ș. arată că este pus 
legal în posesie pe baza ex
traselor de la Cartea funciară, 
terenul în cauză aparținând an
terior părinților săi. De aici se 
poate deduce faptul că adevărul 
în legătură cu pământul nu este 
cel susținut de către dl N.Ș., ceea 
ce pune sub semnul întrebării 
corectitudinea acestuia privind 
cele relatate. (N.T.).

_____________________/
anchete de presă de vreme ce v-ați 
adresat deja - până a veni la noi - 
unor organe județene abilitate să 
cerceteze acele... abuzuri, cum le 
spuneți.

Am luat legătura cu Prefectura 
și ni s-a confirmat că organele de 
poliție cercetează în prezent dacă 
s-au făcut, la Consiliul Certeju de 
Sus, ilegalitățile despre care relatați 
dv. pe câteva pagini.

România are nevoie de 
ajutor. A fost prezent aici într- 
o perioadă grea, când se 
hotăra baza materială a 
“Crucii Roșii” române, fără de 
care nu s-ar putea derula azi 
diverse programe, cum este 
și seminarul, “o continuare a 
unei mai vechi iubiri", după 
mărturisirea dlui Thomas.

Necesitatea 
instruirii 

populației
Caracterizând atmosfera în 
care s-a desfășurat, 
dumnealui aprecia că răceala 
de la început s-a transformat 
repede în “foc și flăcări", 
lectori și cursanți simțindu-se 
o colectivitate "sudată ca o 
societate secretă". De aceea 
toți participanții au putut fi 
antrenați în demonstrațiile 
practice pe care s-a axat 
activitatea seminarului. Iar 
câștigul a fost atât pentru cei 
din bănci, cât și pentru lectorii 
care au aflat practici medicale 
specifice condițiilor de la noi, 
necunoscute lor.

Scopul seminarului, chiar 
dacă au fost prezentate și

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal! 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/ 
r) 9.55 Scena politică (r)
10.30 Savannah (s/r) 11.30 
D.a 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Scena (r) 13.30 Față 
în față cu autorul (r) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Limbi 
străine: franceză 15.25 D.a 
16.00 Micaela (s) 16.55 
Cristal (s) 19.00 Dosarele 
istoriei. SOS manualele 
școlare! 20.00 Secretul (s) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru TV: Trenul din 
zori nu mai oprește aici (I) 
23.35 Fotbal Avanpremiera 
etapei a 4-a a Ligii Cam
pionilor

Sfințirea bisericii din satul Trestia, comuna Băița
(Urmare din pag. 1)

Al doilea moment al zilei a 
fost cel prilejuit de dezvelirea 
unui monument de marmură 
ridicat în cinstea și amintirea 
celor 29 de fii ai satului Trestia 
căzuți pe fronturile de bătălie 
ale primului și celui_de-al 
doilea război mondial. în pre
zența unui numeros public, 
primarul comunei Băița, dl 
Remus Ionel Stoia, a dezvelit

’l

Aspect de la dezvelirea fi sfințirea manunicntulai închinat eroilor 
Foto: Anton SOC AC!

noutăți, n-a fost de a ridica 
nivelul profesional al 
cursanților, ci de a-i pregăti 
metodic ca să poată la rândul 
lor organiza cursuri pentru 
anumite categorii de 
populație (părinți, bunici, 
educatori). De priceperea 
acordării primului ajutor în 
caz de accident sau 
îmbolnăvire depinde uneori 
chiar viața unui copil, de 
aceea e necesar ca oamenii 
să fie instruiți în acest sens. 
Spre a-i ajuta în acest 
demers, lectorii germani au 
lăsat cele două manechine 
(un sugar și un copil 
preșcolar), foarte scumpe și 
complexe, pentru județele 
participante la seminar. La 
noi în județ subfiliala Vulcan 
deja le-a solicitat pentru 
organizarea unor asemenea 
cursuri și vor fi folosite și la 
cursurile de surori voluntare 
de “Cruce Roșie".

Deși evaluarea era 
planificată abia în ultima zi cei 
doi referenți erau optimiști în 
privința atingerii scopului 
seminarului, datorită inte
resului și participării active a 
cursanților în desfășurarea 
lui.

Viorica ROMAN

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Mizerabilii (d.a/r) 9.40 Viitorul 
începe azi (s/r) 10.30 Dra- 
gonii Ninja (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s, ep. 1) 13.15 
Millennium (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Pasiune 
secretă (dramă SUA 1995) 
16.00 întoarcerea Sfântului 
(s) 17.00 Muppets Show (s, 
gp. 1) 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Ob- 
servator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Prea repede, 
prea tânăr (f.a SUA 1995)
21.30 Legea lui Burke (s, ep. 
8) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

monumentul situat în centrul 
satului ce are în vârf o cruce, 
iar pe el gravate numele celor 
ce au pierit în cele două 
conflagrații mondiale. Același 
sobor de preoți, în frunte cu 
înalt Preasfinția Sa Timotei 
Seviciu, a sfințit monumentul. 
Printre cei prezenți la acest 
moment de aleasă’ trăire pa
triotică s-a numărat și dl Petru 
Fornădean, de peste 90 de
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UIMEȘTE
(Urmare din pag. 1)

arse, de polițiști care în ritm 
de "șah-mat în trei mutări" și- 
au ridicat somptuoase vile 
sau de bancheri ce palmează 
abil banii amărăștenilor depu
nători. Momentul alternanței 
la putere din toamna trecută 
a temporizat un iureș îndrăcit 
spre o societate de tip sud- 
american. Din fericire, timpul 
a fost prea scurt pentru a 
impregna definitiv România 
cu otrava macrocorupției 
legalizate. Din păcate, ten
taculele caracatiței au ajuns, 
totuși, nebănuit de departe 
pentru a mai putea fi tăiate 
dintr-o singură mișcare. Aerul 
de bătălie cu morile de vânt 
pe care o are campania de 
luptă anticorupție lansată de 
președintele Constantinescu 
se datorează tocmai acestui 
lucru: nu tai pentru că nu știu 
sau nu-mi convine unde 
crapă. Și atunci ne pomenim 
cu toții martori nedoriți la un 
proces periculos și jenant de 
mușamalizare ce consfin
țește privilegiile necuvenite 
însușite până acum. Cazul 
fostului șef al Corpului de 
Control al primului-ministru, 
dl Valerian Stan, este< —

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge 
Hammer (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Copilul problemă (f/r) 12.55 
Știri 13.00 Shanghai Expres 
(f/r) 14.20 D.a 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Profesiunea 
mea - cultura (talkshow) 
18.25 Știri 18.30 Cine este 
șeful? (s) 18.55 Chestiunea 
zilei 19.00 Știi și câștigi (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 8)
21.15 De partea legii (s, ep. 
4) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 223) 
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
29) 23.15 Știrile PRO TV. 

ani, ce a luat parte și la 
primul și la al doilea război 
mondial, precum și Petru 
Gabor, veteran al celei de-a 
doua conflagrații mondiale. 
Cei ce au luat cuvântul în 
fața monumentului au evocat 
eroismul dovedit de fiii satu
lui ce și-au jertfit pe altarul 
patriei, al independenței și 
dăinuirii ei, ce au avut mai 
scump pe lume - viața lor.

<

emblematic pentru a înțelege 
murdarul compromis pe care 
puterea e nevoită să-l facă 
cu înseși falangele ei co
rupte. Avem de a face, tragic, 
cu o corupție care unește, 
deosebit de molipsitoare și 
nocivă, ce își pune amprenta 
pe întregul spațiu politic 
românesc.

Suntem la intersecția a 
două drumuri: unul duce spre 
o lume curat democrată iar 
celălalt spre un pașalâc de 
tip balcanic îmbibat de 
pelinul venalității. Ghinionul 
face ca, tocmai acum, la 
cumpănă, să traversăm o 
gravă criză de autoritate mo
rală necesară, dacă nu unor 
reparații retroactive, cel puțin 
garantării unei reduceri 
cuantificabile a virulenței 
fenomenului corupției și 
îndepărtarea lui de fieful 
autorității publice. Avem 
nevoie de o dictatură a ordinii 
și legalității. Aceasta nu este 
o nostalgie a vremurilor 
apuse, ci teama că accep
tarea de acum a corupției ca 
termen de negociere va 
distruge definitiv șansa de a 
fi o democrație cu fața spre 
cetățean.

Prima pagină 23.40 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.45 Un loc 
liniștit la țară (f. Italia/Franța 
’70)

08.00-08.15 Știri locale (r)
09.30-10.15 

hunedorean (r)
10.15-10.30 

publicitate
17.30-17.45 

Sportul

Muzică,

Muzică
ușoară

17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Desene ani

mate
06.45-07.00 Știri locale (r)
22.05-22.15 Știri locale 

________________________✓

Marți, 4 noiembrie

□ Berbec (21 III - 20 IV)
S-ar putea să primiți 

bani de la cineva din 
străinătate. Veți cheltui 
însă pentru sănătate. 
Starea dv. de spirit nu-l 
dintre cele mai bune.

□Taur (21 IV-21 V)
Instalațiile casnice s-ar 

putea defecta, ceea ce va 
necesita cheltuieli nepre
văzute. La serviciu lucrurile 
merg mai bine; probabil ați 
început să fiți mai modest.

□ Gemeni ( 22 V - 22 VI)
Cineva încearcă să vă 

conteste autoritatea, dar nu 
reușește. Schimbare de 
mare anvergură. E bine să 
aveți răbdare.

□Rac (23 VI- 23 VII)
Dorința de câștig vă va 

aduce pierderi. încercați să 
vă relaxați. O plimbare cu 
persoana iubită v-ar mai 
scoate din stres.

□ Leu (24 VII-23 VIII)
La serviciu, șeful vă va 

da mult de lucru, dar se 
pare că nu-l o problemă 
pentru dv. Veți primi o 
informație incendiară, dar 
nu-l momentul să o folosiți.

□ Fecioară (24 VIII - 22 IX)
Optimism, vioiciune, 

ceea ce influențează po
zitiv popularitatea dv. Veți 
obține în sfârșit și ajutorul 
pe care l-ați tot solicitat.

O Balanță (23 IX - 23 X)
Tentat să descoperlți 

dedesubturi, riscațl să 
aflațl ceva ce nu vă este pe 
plac. Jocurile de noroc nu 
vă favorizează. Evltațl-lel

□ Scorpion (24X-21 XI)
Energie mentală ma

ximă. Cineva din afara țării 
vă dă un semn de viață. Un 
coleg vă suspectează de 
incorectitudine.

□ Săgetător (22 XI - 20 XII)
Mai aveți datorii de 

plătit, ceea ce vă irită. 
Norocul dv. se va manifesta 
azi la serviciu, unde sunt 
posibile realizări.

□ Capricorn (21 XII - 19 I)
Sunteți pe fază cu tot 

ceea ce se întâmplă. 
Sunteți invidiat, nu vă sunt 
recunoscute meritele, dar 
informațiile pe care le veți 
afla vă vor folosi mult.

□ Vărsător (20 I -18 II)
Discuții neplăcute cu 

familia din cauza dorinței 
dv prea mari de câștig. în 
cele din urmă, partenerul 
de viață vă va sări în ajutor, 
dar conflictul cu tatăl dv nu 
se va rezolva.

□ Pești (19 11-20 III)
O zi bună; sunteți mai 

îngăduitor, mai maleabil, de 
aceea ați putea încerca să 
vă consolidați poziția față 
de ceilalți membri ai fa
miliei.

i
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O ETAP^

• Din nou, înaintea confruntării în 
Cupa UEFA, Steaua a pierdut în Ghen- 
cea! De această dată în fața Petrolului. • 
Scorul etapei l-a realizat Rapid la Reșița. 
• Cu cinci victorii în deplasare, trei re
zultate la egalitate și doar două victorii ale 
gazdelor putem considera că etapa a 14- 
a din Divizia A a aparținut oaspeților.

Nici cei mai optimiști suporteri ai Pe
trolului nu se așteptau ca echipa lor 
favorită să se întoarcă din Ghencea cu 
toate trei punctele. Și totuși surpriza s-a 
produs sâmbătă seara, la lumina reflec
toarelor, sub privirile uimite ale băncii 
tehnice a echipei militare. Unicul gol al 
meciului a fost înscris în minutul 60, de 
către Mihalache. Și cu toate că timp ar fi 
fost, militarii n-au mai putut modifica 
scorul și au părăsit, terenul învinși, dar și 
fotoliul de lider. Rapidul a surclasat pe 
CSM Reșița chiar pe stadionul din Valea 
Domanului, cu un scor umilitor : 6-1 (!) 
mai rar întâlnit în Divizia A, realizat în 
deplasare. La scorul de 2-1 în favoarea 
Rapidului, la un atac al gazdelor, supor
terii reșițenilor se așteptau la un 11 metri, 
arbitrul Corpodean a arătat cartonașul 
roșu lui CI.Bălăci pentru simulare. De aici, 
firul s-a rupt și Rapidul și-a sporit serios 
zestrea de goluri.

în meciul cu F.C.Argeș, Oțelul Galați a 
evoluat mai aproape de valoarea sa și a 
cucerit o victorie meritată, la un scor 
minim. După o repriză în care au dominat, 
gazdele au ieșit în partea a doua a par
tidei mai decise și au reușit un gol frumos 
marcat de Vali Ștefan. O victorie prețioasă 
ce i-a propulsat pe gălățeni pe primul loc 
în clasament.

<______________________________
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DIVIZIA A
Rezultatele etapei: Foresta

Ceahlăul 1-1; Oțelul Gl. - F.C.Argeș 1-0 
Steaua - Petrolul 0-1; Jiul - F.C.Chindia 0- 
1; F.C.Național - Dinamo 1-1; CSM Reșițc 
- Rapid 1-6; FCM Bacău - Univ. Craiova 0- 
1; “U” Cluj - Farul 3-0; Gl.Bistrița - Sportu 
Studențesc 1-1.
CLASAMENTUL
1. OȚELUL 14 11 1 2 31-6 34
2. RAPID 14 10 2 2 29-10 32
3. STEAUA 14 10 2 2 22-16 32
4. NAȚIONAL 14 9 2 3 21-12 29
5. F.C.ARGEȘ 14 8 2 4 19-13 26
6. DINAMO 14 8 1 5 20-23 25
7. U CRAIOVA 14 7 2 5 30-18 23
8. CSM REȘIȚA 14 7 2 5 20-23 23
9. PETROLUL 14 6 1 7 19-18 19
10.CEAHLĂUL 14 4 4 6 14-14 16
11. GL. BISTRIȚA 14 4 4 6 23-26 16
12.FORESTA 14 4 4 6 11-15 16
13.SPORTUL 14 4 3 7 18-19 15
14. FARUL 14 4 3 7 14-25 15
15.“U”CLUJ 14 3 4 7 . 13-16 13
16.CHINDIA 14 2 4 8 12-31 10
17. FCM BACĂU 14 1 5 8 7-18 8
18.JIUL 14 1 0 13 10-49 3

Etapa viitoare: U.Craiova - Foresta; 
Rapid - FCM Bacău; F.C.Argeș - F.C.Național; 
Dinamo - CSM Reșița; Ceahlăul - Gl. Bistrița; 
Sportul - "U” Cluj; Farul - Steaua; Petrolul - 
Jiul; F.C.Chindia - Oțelul.

Istă seara in l upa Iffl
BASTIA - STEAUA

Astă seară, începând de la ora 20,30, 
Steaua București va întâlni în meci retur, în 
Cupa UEFA, echipa franceză A.S.Bastia. 
După cum se știe, în prima manșă din turul 
2, steliștii au învins cu 1-0 prin golul lui Hrib. 
Meciul va fi transmis si ia TVR1

ILiderul îngenuncheat’j^W^WWȚȚSj 
la Certej 1 «iunuiTf

MINERUL - F.C.DROBETA 2-1
Pe o vreme admirabilă pen- 

| tru fotbal, partida dintre Minerul 
| Certej și liderul clasamentului 
! F.C.Drobeta Tr.Severin - mereu 
I pretendent la promovare în 
| Divizia B, a atras mai puțini 
| spectatori decât ne așteptam.
■ Și au ce regreta cei care au
■ lipsit. A fost un joc viu disputat, 
I în care ambele formații au luptat 
| exemplar. Echipa "standard" a 
| Certejului a făcut cel mai bun 
I joc al său din acest campionat
■ și a reușit o victorie prețioasă, 
| aplaudată la scenă deschisă de 
| iubitorii fotbalului din localitate.
■ Deși oaspeții au prezentat o
■ formație cu 5 noutăți față de
■ campionatul trecut și au de- 
| monstrat că merită locul ocupat 
| în clasament, au trebuit să se 
I recunoască învinși.
• De la primul fluier al arbi- 
I trului N.Neagoe din Craiova, 
| gazdele puternic stimulate de
■ neobositul Stroia se avântă spre 
! poarta lui Irimin, printr-un orien- 
I tat joc tactic, în care Gheară, 
|Ciobanu, Preda, Dragnea și 
| Borșa au hărțuit mereu apă- 
. rarea oaspete. “Șarjele" mine-
■ rilordin minutele 4, 7,12, 25, 28, 
I încheiate cu faze de gol în ca- 
| reu, au rămas însă fără rezultat.
■ Oaspeții ies în evidență (în atac)
! prin tehnicitatea și travaliul jucă- 
I torilor Tamaș, Cepoi, Nicola, 
| Cita. Și după ce Cepoi trage un 

\___ ______________

lerează la maximum, presează I 

mereu și până la urmă Bozga ! 
execută magistral o lovitură de I 
la 17 metri direct în vinciul porții | 
2-1, aducând o imensă bucurie ■ 
în tabăra gazdelor.

MINERUL : Groza, Dobra, I 
Stroia, Ohîi, Bozga, Gheară, | 
Dragnea, Preda (69 Ov.Marin), | 
Ciobanu, Borșa (63 Zalomir), ■ 
Pisoiu.

I 
I 
i 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
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semnal de alarmă pentru oas
peți în min.24, în min.34 la cel 
mai prelungit atac al lor reușesc 
deschiderea scorului prin Jurca 
0-1. Minerii reiau atacurile și 
după numai 6 minute Gheară 
de la 16 m scutură plasa porții 
adverse 1-1.

După pauză, Minerul acce-

Rezultatele etapei a 14-a: Minerul Certej - 
Drobeta Tr.Severin 2-1; Petrolul Stoina - Petr. U Drăgășani 
1- 0; Termo Tr.Sev. - Șoimii Sibiu 1- 0; F.C.Vâlcea - Parângul 
Lonea 1-0; Alprom Slatina - Petr.Videle 0-0; Min.Berbești - 
Min.Uricani 3-1; Min.Mătăsari - Mine-Ral Rovinari 4-1;
Sevemav Tr.Sev. - CFR Caransebeș 1-2; Petr.Țicleni - 
Rulmentul Alexandria 0-1; Minerul Lupeni - Arsenal Sadu, 
meci întrerupt în min.25.
CLASAMENTUL
1. RULMENTUL 14 9 3 2 31-12 30
2. DROBETA TR.S. 14 9 2 3 23-9 29
3. M.BERBEȘTI 14 9 1 4 34-18 28
4. PETR-STOINA 14 8 0 6 27-23 24
5. TERMO TR.S. 14 7 2 5 18-17 23
6. PETR.-U.DRĂG. 14 7 1 6 18-15 22
7. M.URICANI 14 7 1 6 26-26 22
8. PETR.VIDELE 14 6 4 4 16-16 22
9. M.MĂTĂSARI 14 6 3 5 27-19 21
10. M.CERTEJ 14 6 1 7 20-19 19
11. CFR CARANSEBEȘ 14 6 0 8 30-24 18
12. MINE-RAL R. 14 5 3 6 25-19 18
13. PARÂNGUL 14 6 0 8 20-31 18
14. ȘOIMII 14 5 1 8 15-23 16
15. M.LUPENI 13 5 1 7 '17-26 16
16. ALPROM S. 14 5 1 8 10-38 16
17. SEVERNAV T.S. 14 4 3 7 15-17 15
18. FC VÂLCEA 14 4 3 7 18-21 15
19. ARSENAL 13 5 0 8 14-24 15
20. PETR.ȚICLENI 14 4 2 8 15-22 14

Treig®luri $ 
det^atafrumusetea’'

CORVINUL - UNIREA DEJ 3-0

F

Dacă cineva ar fi dorit să 
se decidă care a fost cel mai 
frumos gol înscris de hune- 
doreni în partida lor cu Uni
rea Dej, ar fi fost foarte greu 
de stabilit: toate trei golurile 
au primit îndelungi aplauze 
pentru frumusețea execuțiilor 
celor 3 autori, Costăchescu, 
Dinu și Haidiner.

Corvinul a început bine 
acest meci în fața unei echi
pe redutabile pe orice teren 
ar juca și ocaziile bune, crea
te de hunedoreni la poarta lui 
Rus, când Chezan, Bardac, 
Procorodie s-au aflat în si
tuații de a înscrie, se con
cretizează în minutul 12. A- 
tunci, llie Barda centrează de 
pe dreapta în careu și Costă
chescu dintr-un plonjon artis
tic înscrie cu capul primul gol 
al partidei. Gazdele nu scad 
presiunea spre poarta oas
peților și după ce în min. 15 
Costăchescu trece pe lângă 
alt gol și Bardac reia de la 7 
m. prea slab, și portarul Rus 
reține balonul, în min.30 "ca
de" și golul al doilea: Costă
chescu execută o lovitură 
liberă de pe dreapta-lateral, 
mingea este preluată de Dinu 
în careul oaspeților și șutea- 
ză necruțător “ștergând” 
transversala porții și mingea 
poposește în plasă.

La reluarea partidei, du
pă 6 minute de joc, cei care 
au prima ocazie de gol sunt
  ——

M ft

oaspeții, dar Brici, de la 4-5 
metri de poarta lui Ceclan, 
trimite balonul mult pe lângă 
poartă. La numai două mi
nute de la această ratare, 
Corvinul stabilește scorul 
final. Ca de obicei, la o lovi
tură liberă aproape de colțul 
terenului “urcă" în careul 
oaspeților Haidiner și Ste- 
reanu. Execută Stoica, Ste- 
reanu și Haidiner se înalță 
să reia balonul în plasă și 
ultimul înscrie al treilea gol 
al meciului, care va fi și sco

rul final, în ciuda unor ocazii 
ce au mai fost la ambele porți, 
îndeosebi la buturile apărate 
de Rus. Hunedorenii au păs
trat inițiativa și au dominat și 
în repriza a ll-a, dar n-au 
mai reușit nici un gol, deși ar 
fi avut ocazia, ca și oaspeții, 
ce au ratat în min.66 (S.Pop) 
și 87 (Pârvu).

A arbitrat la centru 
L.Vărgatu (Brăila).

CORVINUL: Ceclan, 
Bordean, Sterean, Haidiner, 
Dinu, Procorodie, Chezan, 
Costăchescu, Bardac (79 
Babarți), Păcurar (82 Nei- 
coni), Stoica (70 Vereș).

Rezultatele etapei: A.S.A.Tg.Mureș - U.M.Timișoara 
3-0;Olimpia S.M. - ARO C-lung 1-1; UTA - Electroputere 1-0; CFR 
Cluj - Vega Deva 7-1; Gl.Reșița - F.C.Maramureș 1-1; Gaz Metan - 
Inter Sibiu 0-0; Corvinul - Unirea Dej 3-0; Poli Timiș - Min.Motru 2- 
1; F.C.Apullum - Dacia Pitești 2-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: A.S.A.Tg.M. - Inter; Dacia - Poli Timiș; 
F.C.Maram. - CFR Cluj; Vega - Apullum; Electro. - Gl. Reșița; ARO 
- UTA; U.M.T. - Olimpia; Min.Motru - Corvinul; Un.Dej - Gaz M.

1. A.S.A.TG.MUREȘ 13 8 2 3 22-12 26
2. GAZ METAN 13 8 1 4 18-11 25
3. MINERUL MOTRU 13 8 1 4 22-18 25
4. OLIMPIA S.M. 13 7 2 4 20-17 23
5. DACIA PITEȘTI 13 7 1 5 21-18 22
6. POLI TIMIȘ 13 7 0 6 20-15 21
7. BAIA MARE 13 6 3 4 22-19 21
8. APULLUM A.l. 13 7 0 6 18-16 21
9. CORVINUL HD. 13 6 1 6 15-12 19
10. UNIREA DEJ 13 6 1 6 19-20 19
11. INTER SIBIU 13 5 2 6 14-15 17
12. ELECTROPUTERE 13 5 1 7 17-16 16
13. ARO C-LUNG 13 4 4 5 14-14 16
14. GLORIA REȘIȚA 13 5 1 7 17-22 16
15. U.M.TIMIȘ 13 4 2 7 17-26 14
16. CFR CLUJ 13 7 1 8 16-20 13
17. VEGA DEVA 13 3 3 7 17-29 12
18. U.T.ARAD 13 3 2 8 13-23 11

A mai rămas o singură etapă din tur 
de disputat în Divizia D și lupta pentru 
primul loc în clasament continuă cu 
ardoare între ASA Aurul Brad și F.C.Da
cia Orăștie, sub urmărirea atentă a 
reprezentantei Văii Jiului, F.C.M.Pa- 
roșeni-Vulcan, aflată doar la 6 puncte 
de lider. în etapa a 12-a, așa cum era 
de așteptat, ASA Aurul Brad a acumulat 
încă trei puncte în deplasare, la Rete
zatul Hațeg, dar la un scor minim (1-2), 
semn că se simte o revenire și la Rete
zatul, ceea ce ne-ar bucura. F.C.Dacia, 
pe teren propriu, a învins cu 3-1, după 
o partidă bună, pe CFR Marmosim 
Simeria - una dintre echipele ce au 
dovedit în ultimii doi ani o frumoasă 
ascensiune, “cochetând" în actualul 
campionat cu locul patru, fapt relevant 
pentru modul în care conducerea clu
bului, sponsorii echipei se ocupă de 
asigurarea condițiilor de pregătire a 
jucătorilor. Pe aceeași linie se înscrie și 
evoluția Victoriei Călan, Minerului Ghe- 
lari, Constructorului Hunedoara și a 
Casino Ilia, care, deși se confruntă cu 
aceleași greutăți financiare ce se fac 
simțite la toate cluburile, au găsit posi
bilitățile pentru ca echipele să se pre
zinte cât mai bine în fața propriilor 
suporteri. Ultima etapă - duminică, 9 
noiembrie, nu poate aduce modificări de 
substanță nici în fruntea clasamentului, 
nici în subsol.

k______ -_________________

>
Rezultatele etapei nr.12 din 
2.XI.1997
MET.CRIȘCIOR
MIN.ANINOASA 
MIN.LIVEZENI

- PAROȘENI-VULCAN 2-2
- CONSTRUCTORUL HD. 4-0
- VICTORIA CĂLAN 1-4

MIN.TELIUC -CASINO ILIA 
DACIA ORĂȘTIE - CFR MARMOSIM 
RETEZATUL HAȚEG - AURUL BRAD 
MIN.BÂRBÂTENI - MIN.GHELARI

CLASAMENTUL

3-3
3-1
1-2
5-4

1. AURUL BRAD 12 10 0 2 21-10 30
2.DACIA ORĂȘTIE 12 9 2 1 34-13 29
3.PAROȘENI-VULCAN 12 7 3 2 35-16 24
4.MARMOSIM 12 6 2 4 17-16 20
5.VICT.CĂLAN 12 6 0 6 27-15 18
6.MIN.GHELARI 12 6 0 6 21-17 18
7.CONSTR.HD. 12 5 2 5 17-15 17
8.CASINO ILIA 12 5 2 5 21-24 17
9.M.BĂRBĂTENI 12 4 3 5 22-28 15
10.MIN.ANINOASA 12 4 2 6 23-22 14
11.MET.CRIȘCIOR 12 4 2 6 18-21 14
12.M.TELIUC 12 3 4 5 21-19 13
13.M.LIVEZENI 12 2 2 8 18-31 8
14.RETEZATUL 12 1 0 11 11-59 3

Etapa viitoare: Min.Ghelari-Met.Crișcior; 
C.S.M.Paroșeni-Vulcan - Min.Aninoasa; Constr.Hd
- Min.Livezeni; Vict.Călan - Min.Teliuc; Casino Ilia
- Dacia Orăștie; CFR Marmosim Simeria - 
Retezatul; Aurul Brad - M.Bărbăteni.



Cuvântul liber
r O nouă formulă pentru comisia 

de combatere a corupției?
cercetare, 

într-un viitor apropiat 
se preconizează o nouă 
ședință a comisiei în care 
s-a propus analizarea 
activității poliției în dome
niul corupției. Același lucru 
se va face și cu activitatea 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara.

în același context, dl 
Gheorghe Barbu a arătat 
că în perspectivă se 
așteaptă la o schimbare a 
activității comisiei, fie 
printr-o reglementare mai 
concretă a atribuțiilor, fie 
prin desființarea ei și 
formarea alteia, într-o altă 
formă.

Deocamdată, vechea 
comisie își desfășoară 
activitatea, ea nu a fost 
abandonată, dar nici nu s- 
a întâlnit,pentru câteva 
sesizări subțiri ale unor 
cetățeni. J

La o recentă întâlnire cu 
ziariștii, dl Gheorghe 
Barbu, președintele Con
siliului Județean și pre
ședinte al Comisiei de 
combatere a corupției și 
crimei organizate, a arătat 
că respectiva comisie are 
mai puțin de lucru. De ce? 
Pentru că în ultimele două 
luni acest organism a 
primit doar vreo 20 de 
sesizări. S-a apreciat că 
nici una dintre ele nu viza 
lucruri care să facă obi
ectul activității comisiei.

Oamenii abordează în 
general probleme per
sonale. După părerea dlui 
Gheorghe Barbu, aceasta 
nu înseamnă că în județul 
Hunedoara fenomenul co
rupției nu mai există. Poate 
că este și o lipsă de 
încredere în comisie.

După cum se știe, în 
legătură cu aceste comisii, 
un punct de vedere și-a

z'S
“Mai este o 

deșertăciune care 
se petrece pe pă
mânt și anume: 
sunt oameni drepți 
cărora li se răs
plătește ca după 
faptele celor ne- 
legiuiți și sunt 
nelegiuiți cărora 
li se răsplătește ca 
după faptele celor 
drepți. Eu spun că 
aceasta-i o de
șertăciune”.

Septuaginta
k_______ :________ y

r
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Problema circulației rutiere 
este astăzi la noi, ca și în toată 
lumea, o problemă majoră. 
Circulăm și nu am putea 
concepe civilizația de astăzi 
fără mijloace de transport. 
Automobilul devine pe zi ce 
trece tot mai mult o necesitate 
și nu un lux. Autocamioanele 
ce transportă mărfuri, cis
ternele ca și toate celelalte 
mașini ce împânzesc dru
murile fac parte astăzi din...a, 
b, c-ul vieții noastre moderne.

De aceea, trebuie acor
dată mai multă atenție 
problemelor de circulație, 
respectării legislației în ma
terie.

A te urca la volan sub 
influența băuturii este o crimă. 
O crimă împotriva ta și a altora, 
nevinovați.

Zilnic aflăm despre 
accidente, accidente grave, 
soldate cu pierderi de vieți 
omenești, răniri, pagube mate
riale. Copiii care sunt 
imprudenți plătesc deseori un 
tribut cumplit. Este suficient să 
te uiți la o emisiune la televizor 
și să vezi un copil care zace 
într-un pat de spital, de pe 
urma unui accident de cir
culație. Nu se poate ca 
această imagine să nu ți se 
întipărească în memorie, să 
nu te urmărească. 

exprimat inclusiv preșe
dintele României, dl Emil 
Constantinescu. Potrivit 
acestuia, ele nu au avut un 
succes deosebit datorită 
faptului că au preluat toate 
sesizările, din toate do
meniile.

Cu toate acestea, păre
rea dlui Gheorghe Barbu a 
fost că pe cetățenii veniți cu 
sesizări comisia nu-i putea 
trimite în altă parte, spu
nând că problema pă
mântului sau a casei nu-i 
aparține. Oamenii au fost 
primiți și îndrumați către 
instituțiile abilitate în a le 
soluționa problemele.

De asemenea, preșe
dintele comisiei a apreciat 
că activitatea acesteia s-a 
desfășurat destul de bine. 
La poliție, bunăoară, de la 
comisie au fost trimise 75 
de sesizări. Au fost primite 
68 de răspunsuri. Dintre 
acestea, 10 sunt îrf faza de

IA
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Un conducător de autobuz 
a comis un accident mortal de 
circulație. La plecarea din stație, 
a omorât un copil. Organele de 
poliție și procurorul care au 
cercetat cazul au constatat că 
de la înălțimea scaunului său 
din autobuz șoferul nu putea 
vedea dacă cineva, de statură 
foarte mică - așa cum era copilul 
- s-ar fi aflat în fața mașinii.

Alte probe au confirmat că 
acel copil se juca cu alții și 
s-a... ascuns în fața autobu
zului. Ce vreți, minte de copil 
care nu poate anticipa ce se 
poate întâmpla.

Conducătorul autobuzului 
era un om cu o bogată 
experiență la volan, familist, 
având și el doi copii, ceva mai 
mărișori.

La terminarea anchetei, 
organele de urmărire penală au 
stabilit completa nevinovăție a 
șoferului și au clasat dosarul.

Cu toate acestea, șoferul, 
care era nevinovat, nu s-a mai 
urcat la volan din acea zi. 
Gândul, imaginea copilului 
zdrobit sub roțile mașinii l-au 
făcut să-și schimbe profesia, să 
lucreze ca mecanic, 
niciodată ca șofer.

A fost un om!

dar

(Va urma)
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■ 780.000.000 de
lei majorări și pena
lități

Aceasta este suma totală 
pe care SC Atelierele Cen
trale SA Crișcior trebuie să 
o dea la bugetul statului 
pentru că nu și-a achitat la 
termen obligațiile fiscale.

Majorările de întârziere 
calculate de comisari ai 

Gărzii Financiare au fost 
cam așa: pentru neplata 

impozitului pe profit - 
13.744.000; pentru neplata 

TVA-ului - 383.000.000 de 
lei; majorări pentru neplata 

impozitului pe salarii - 
130.000.000 lei.

Au mai fost și altele, pe 
care nu le rqai amintim. 
Chestiunea este că s-a 
ajuns la suma totală men
ționată.

petrecut 
la Vama Deva se 
cunoștea de mai 

multă vreme!
Răspunzând unor 

întrebări ale ziariștilor, la 
o conferință de presă ce 
a avut loc nu cu mult timp 
în urmă, dl Gheorghe 
Barbu, președintele 
Comisiei de constatare a 
corupției și crimei or
ganizate din județul 
nostru, a precizat că ceea 
ce s-a petrecut la Vama 
din Deva se cunoștea de 
mai multă vreme. După 
cum se știe, recent, aici 
au fost arestați fostul șef 
al vămii, Sorin Vasile 
Moldovan, și Antonel 
Adrian Smunchin, lu
crător, pentru săvârșirea 
infracțiunilor de luare de 
mită, fals intelectual, 
contrabandă și înșe
lăciune.

■ Datorii de pes
te un miliard de lei la 
Baru Mare

Se pare că marii datornici 
către stat sunt firmele mici 
și mijlocii.

Elocvent este cazul SC 
„Refractara” SA Baru Mare. 
Respectiva societate a 
acumulat un sold pe impo
zitul pe salarii de mai bine 
de 1.224.000.000 de lei!

Conform Legii 72/1994, 
Legea Bugetului de Stat - 
societatea se penalizează 
cu 20 la sută.

în acest fel, la 

1.224.000.000 de lei, pena
litatea este de 245.000.000 
lei.

Tot aici s-a calculat 
eronat și TVA-ul, mai exact, 
firma nu a colecționat TVA- 
ul pentru avansurile primite.

(

- încă din primăvara 
acestui an, ne-a spus dl 
Barbu, la comisie a sosit 
o sesizare care se 
referea la introducerea 
de mașini străine în 
județul Hunedoara care, 
sub diverse forme, nu 
erau vămuite sau erau 
introduse cu acte în 
regulă, dar nu erau 
folosite în scopul pentru 
care au fost aduse.

De la acest lucru s-a 
demarat o anchetă se
rioasă la care au lucrat 
câțiva ofițeri de poliție în 
perioade mari de timp. 
S-a acționat nu numai 
îm județul Hunedoara, ci 
și în alte județe, pe unde 
au intrat mașinile în țară.

Concluziile acestei 
anchete au condus la 
arestarea celor doi.

în acest caz intervine Legea 

87/1994, așa că s-a mai 
primit o amendă de 300.000 
de lei.

■ Profit, profit, 
dar fără impozit?
. Și la Deva sunt firme care 

„uită” să-și plătească impo
zitul pe profitul realizat. Un 
exemplu este cel de la SC 
Metalo Construcții SRL.

în cazul lor, datoriile către 

stat nu au fost onorate la 
termen. S-au calculat ma
jorări de întârziere în sumă 
de 21.183.000 de lei.

De asemenea, pentru 
neplata TVA-ului, majorările 
au fost de 43.000.000 lei. Și 
la impozitul pe salarii s-au 
calculat majorări de în
târziere. Ele au fost în sumă 
de 3.525.000 lei.

Pagină realizată de Valentin NEAGU

Sfârșitul de 
âptâmânâ și 
permisele 

suspendate

Se pare că la sfârșit de 
săptămână mulți con
ducători auto abdică de la 
regulile de circulație cu 
mai multă ușurință decât 
în alte zile.

Acest lucru îl dove
dește și faptul că numai în 
ultimul week-end, pentru 
abateri de la legea cir
culației, au fost ridicate în 
vederea suspendării nu 
mai puțin de 36 de per
mise de conducere. 16 
dintre acestea au fost 
pentru conducerea auto
vehiculelor sub influența 
alcoolului.

Cu vagonetul furat 
l-o accidentat 
mortal pe Ion

Mare-i grădina Dom
nului! Credem că ne veți 
da dreptate când o să aflați 
ce s-a petrecut recent la 
Petrila.

Era dimineața. Pe o 
stradă din Petrila, Vasile 
Luca se deplasa cu o 
căruță în care transporta 
un vagonet de mină furat 
din incinta exploatării 
miniere. Din neatenție, a 
acroșat cu partea dreaptă 
a vagonetului pe Ion 
Moisin, om de 77 de ani, 
care mergea pe partea 
dreaptă în direcția de mers 
a căruței.

în ’ urma leziunilor 
suferite, bătrânul a murit în 
drum spre spital.

Daniel de la 
'Daniela'' 

s-a sustras 
de la plată

De fapt, principalul 
vinovat pentru ceea ce au 
constatat polițiștii din Deva 
la S.C. Daniela Elegant 
S.R.L. este administratorul 
Daniel Marius Moise. Nu 
mai puțin decât 
88.712.172 de lei a fost 
suma cu care firma s-a 
sustras timp de 
aproximativ doi ani de la 
obligațiile fiscale. Toată 
treaba’ s-a petrecut prin 
nedeclararea în totalitate a 
veniturilor impozabile și se 
numește evaziune fiscală.

Reșițenii 
au râm 

fârâ 
compact discuri

Doi sunt, ambii din 
Reșița. Ne referim la 
Daniel Nuța (iarăși Daniel) 
și Alin Rachiciu. Ei au fost 
sancționați de către 
lucrători ai Biroului Ordine 
Publică al Poliției Deva 
pentru că nu aveau acte 
de proveniență pentru 
compact discuri’în valoare 
de 3.500.000 de lei.

“Muzica" a fost con
fiscată iar amenda s-a 
ridicat la 100.000 de lei 
pentru fiecare.

)
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„ Copilul se numește viitorul”
(Victor Hugo)

De la Brad la...piramide cu 
taragotul

Fără îndoială, există ta
lente individuale. întrebarea 
este: Când? Unde? în fața 
cui va avea șansa de a-și 
etala talentul la timpul po
trivit? - dacă nu, viața lui ca 
individ își va urma cursul, în 
subconștient el va ști că po
sedă acel ,Ceva" - diferit de 
ceilalți, fără a-l putea iden
tifica.

Greșit spun unii: „Copilul 
meu nu are talent la nimic". 
Oare ați avut prilejul de a-l 
cunoaște mai bine? Ați știut 
să pătrundeți până acolo 
unde la orice vârstă există 
acel EU al fiecăruia?

Dacă vom fi deschiși și-i 
vom oferi ocazii pentru a-și 
dovedi calitățile, copilul se 
va dezvolta în toată plenitu
dinea naturii umane, cu as
pectul fizic și spiritual, cu 
virtuti și erori, cu împliniri și

insatisfacții, cu recunoaș
terea reală a înclinației lui.

Cu un creion trasăm linii 
pe hârtie, înainte de a ști 
cum să mâncăm, să ne îm
brăcăm sau să ne legăm 
șireturile la pantofi. Cu tim
pul imaginile prind contur, se 
leagă și devin explozie de 
dorințe și vise. Cu alte cuvin
te, frânturi din „Universul 
copilăriei”, care rămâne cea 
mai frumoasă temă din viața 
noastră ca individ.

în dorința de a-i ajuta pe 
copiii uitați în casele de copii 
să-și dea frâu liber imagi
nației, s-a organizat un con
curs de desen. Pentru ei, 
împreună cu membrii Asoci
ației „ALTER - EGO", s-a 
organizat, la Liceul de Artă, 
o selecție.

Cu sprijinul conducerii 
Liceului de Artă și al profe

sorilor care au răspuns cu 
suflet la acțiunea noastră, 
copiii de la cele două case 
de copii din Deva, înarmați 
cu o coală de desen și cu
lori, au dat frâu liber ima
ginației.

într-una din clase, un bă
iețel de vreo 5 ani părea 
nehotărât. întrebat dacă știe 
ce să deseneze, a dat din 
umeri, apoi, la întrebarea 
„ce ți-ar place ție?” - el a 
răspuns: „Un tort mare".

Din 37 de lucrări, au fost 
selectate 10. Copiii talentați, 
cu lucrările lor, vor participa 
mai departe la concurs. Feli
citări! Vom fi alături de ei, îi 
vom ajuta ca niște adevărați 
prieteni.

Prin ochii lor, lumea are 
alte valori.

Carmen M/CU

_____________/

Cei care frecventează ori ajung ocazional la 
restaurantul "Lido" din Deva vor recunoaște în 
fotografia alăturată pe unul din componentii 
formației care "răspunde" în fiecare seară de 
programul muzical al restaurantului - 
taragotistul Marinică Paul.

De sunetul meșteșugit al taragotului, s-a 
apropiat în urmă cu douăzeci de ani, începând 
cu cântatul la fluier, moștenit de la tatăl său. "Am 
studiat după înregistrări, ascultând și preluând 
mai ales din folclorul ardelean și bănățean, 
ulterior urmând și Școala Populară de Artă." 
Debutul artistic s-a produs destul de timpuriu (la 
17 ani), pe scena Casei de Cultură din Brad, în 
cadrul ansamblului “Doina Crișului”.

De atunci, pentru Marinică Paul, taragotul a 
devenit un prieten nedespărțit (dar și "obiectul" 
meseriei sale), indiferent că scenele pe care a 
cântai s-au aflat în restaurante, la nunți, sau în 
Franța, Belgia, Elveția și Egipt, unde a cântat 
alături de ansamblul “Silvana" al Casei de 
Cultură din Deva, cu care colaborează și în 
prezent.

Valoarea interpretării instrumentale a 
taragotistului Marinică Paul nu ascunde, după 
părerea sa, cine știe ce secrete: “trebuie doar să 
ai un foarte bun auz, simț muzical, oarecari 
aptitudini, să exersezi continuu dar, mai ales, 
să-ți placă foarte mult ceea ce faci”. (G.B.).

Județul Hunedoara și 
Programul POLIS

Programul "POLIS" a debu
tat în anul 1989, este inițiat și 
promovat de Uniunea Europea
nă. "Promovarea de Legături 
Operaționale cu Servicii Inte
grate” - cum este denumirea sa 
întreagă - este compus dintr-o 
rețea de orașe, regiuni și orga
nizații europene care lucrează 
împreună pentru îmbunătățirea 
transportului și calității mediului 
și acționează în domeniul con
ducerii traficului, sistemelor de 
energie și de informații publice. 
“POLIS" are ca obiective: pro
movarea de expertizări prin apli
cațiile telematicii pentru a con
tribui la mărirea mobilității sigu
ranței rutiere și reducerea im
pactului asupra mediului cât și 
asigurarea accesului ce* ea- 
nului la informație; promovarea 
schimbului de experiență și 
transferul de know-how, inves
tigarea și promovarea de soluții 
fizice și formule de finanțare 
pentru o concretă implementare

a telematicii; extinderea pe sca
ră largă a experienței în telema- 
tică a membrilor “POLIS"; armo
nizarea europeană a standar
delor tehnologice prin aducerea 
la un numitor comun a utilizato
rilor, operatorilor, producătorilor, 
cercetătorilor și instituțiilor euro
pene etc.

Beneficiind de larga des
chidere internațională conferită 
de Revoluția din Decembrie 
1989, județul Hunedoara a ade
rat în septembrie 1996 la Pro
gramul "POLIS", fiind acceptat 
în 1997 ca membru cu drepturi 
depline. Județul nostru este 
prima administrație regională 
(județeană) din Centrul și Estul 
Europei care a aderat la acest 
program. Printr-o hotărâre re
centă a Consiliului județean 
este consfințită aderarea, pre
cum și suportarea din bugetul 
județean a cotizației și a altor 
cheltuieli aferente acesteia.

Traian BONDOR

C X

Zile grele pentru
privatizați

Din informațiile primite 
de la Prefectura județului,, 
până în prezent în județul 
nostru există circa 1300 de 
societăți comerciale cu capi
tal privat. Aceeași sursă ne- 
a spus însă că din acestea 
numai circa 500 au activitate 
viabilă și permanentă, cele
lalte și-au redus, iar unele 
chiar și-au întrerupt activi
tatea. Ce le-a adus pe aces
tea din urmă în respectiva 
situație? Evident fiscalitatea 
foarte mare, înrobitoare chiar, 
care le sugrumă pur și sim
plu. Parlamentarii și Guver
nul promit de multă vreme 
că vor schimba sistemul de 
impozitare, că vor aduce 
modificări la plata impozi
tului, dar uite că vremea tre
ce și promisiunile domniilor 
lor rămân vorbe goale.

yV.
■— ■ —   ■ ■ -  

DIABETUL ZAHARAT ȘI FACTORII SĂI DE RISC

- Dnă doctor, care sunt fac
torii de risc în diabetul zaharat?

- Sunt trei factori majori de 
risc în boala diabetică: eredi
tatea, malnutriția și stresul. Dar 
să-i luăm pe rând în discuția 
noastră: a) ereditatea are un rol 
determinant în declanșarea 
acestei boli prin elementul ei 
genetic și aici se cade să vor
bim despre predispoziția la dia
bet a unor^jersoane. Totodată, 
foarte interesantă est?sintag
ma boală autoimună prin care 
înțelegem că propriul sistem 
imunitar al organismului se ata
că pe sine însuși. Totul se pe
trece cam așa: în'interiorul 
pancreasului există circa 
100000 de celule grupate for
mând insulele lui Langerhans 
sau insule. Fiecare insulă poa
te cuprinde 1000 - 2000 de 
celule beta, care produc insu- 
lînă și pe care o eliberează în 
torentul sanguin, atunci când 
crește glicemia. La cei insulino-

dependenți, celulele beta sunt 
atacate de propriul sistem imu
nitar. Oamenii de știință cerce
tează .minuțios și încearcă să 
afle ce factor anume determină 
sistemul imunitar să atace ce
lulele pancreatice. Mulți dintre 
ei consideră că poate fi vorba 
despre un factor declanșator

greutate. Unii bolnavi prezintă 
oboseală, scăderea acuității 
vizuale și infecții repetate ale 
pielii, iar analizele medicale 
scot la iveală niveluri ridicate 
ale glicemiei și prezența glu
cozei în urină. Ceea ce este 
grav în momentul de față, este 
faptul că nu se poate preveni 
diabetul. Nu este ceva ce poate

Discuție purtată cu dna Elena Adu, diabetolog, 
Spitalul Județean Deva

sau un virus care să inițieze 
distrugerea celulelor. Intere
sant este că această distrugere 
celulară poate dura între 4 și 7 
ani, conform unor cercetări 
științifice recente. Din nefe
ricire, simptomele nu apar de
cât atunci când 80-90% din 
celulele beta sunt distruse. 
Simptomele sunt: micțiuni frec
vente, sete persistentă, sen
zație de foame și scădere în

fi prevenit nici de bolnavii înșiși. 
) Viitorul va fi acela care va putea 
descoperi din timp prezența 
distrugerii celulare, printr-o me
todă de tratament numită imu- 
noterapie, oprind astfel evoluția 
bolii, b) malnutriția sau alimen
tația greșită este și ea de-a 
lungul timpului o cauză majoră 
în declanșarea bolii diabetice. 
De aceea, trebuie să știm tot 
timpul ce și cât mâncăm în ra

port cu activitatea fizică sau 
intelectuală pe care o depunem. 
Corpul nostru are nevoie de o 
variație, de un echilibru alimen
tar în funcție de nevoile abso
lute ale corpului pe durata unei 
zile (proteine, lipide, glucide, 
enzime). Caloriile în plus sau în 
minus sunt o cauză a dezechi
librelor ce se produc în orga
nism. c) stresul este și el un 
factor declanșa‘or al multor 
afecțiuni ce ne pândesc la tot 
pasul. Nici diabetul nu face ex
cepție de la regulă. Și har 
Domnului, cam toți avem parte 
de stres în zbuciumata eră în 
care trăim. De foarte multe ori le 
spun bolnavilor de diabet "să nu 
vă enervați" tocmai spre a-și 
putea păstra valorile glicemiei în 
limitele normale împreună cu 
întreg cortegiul de riscuri ce pot 
apărea în acest caz.

Valentin BRETOTEAN

WMfțli
Tâlharul ți cerceii de aur

La Lupenl, poliția a identificat și reținut un 
tâlhar de 20 de ani din localitate care, neavând 
el ce face, prin violență, a deposedat-o pe 
Claudia Stoican de o pereche de cercei de aur.

Polițiștii i-au documentat că el i-a luat femeii 
și 300000 de lei.

Taximetrist cu număr fals

Toma loan are 29 de ani, iar de loc este din 
Petrila. Pentru că nu și-a găsit o ocupație 
stabilă, s-a apucat să facă pe taximetristul. Dar, 
nu oricum, ci cu un autovehicul neînscris în 
circulație și du număr fals. Pentru acest lucru el 
este cercetat de poliție.

Ilie ți loan

Ilie Mihnea, de 51 de ani, din Deva, s-a 
îmbătat crunt mai zilele trecute. în această stare a căzut 
pe partea carosabilă a drumului.

Ceea ce de obicei se întâmplă în asemenea cazuri, s- 
a petrecut: a fost grav accidentat de loan Almășan, tot din 
Deva.

în stare de arest

Poliția Municipiului Hunedoara cercetează în stare de 
arest doi tineri. Este vorba de Daniel Matraș de 21 de ani 
și Valentin Șarpe, de 19 ani. Ambii sunt din Hunedoara. 
Primul se afla în probă de lucru la Cooperativa “Pres
tarea”, iar celălalt muncea la “Siderurgica”.

Fiind ei tineri, au escaladat fără mari probleme poarta 
de la “Prestarea” și au pătruns în incinta unui atelier. Din 
două autoturisme aflate în reparații au sustras piese și 
ulei în valoare de 1.600.000 de lei.

Cercetările au stabilit că Daniel Matraș a mai săvârșit 
un furt dintr-o autodubă aflată în reparație la SC “Curs 
Auto” SA Hunedoara. Furtul s-a petrecut în 1995. x

Valentin NEAGU,

cu sprijinul IPJ Hunedoara



carnetului cec în numerar de la

LICITAȚII

• SC CONFORT TIMPA vin
de teren extravilan, 1,78 ha, la 
șoseaua națională, zona Spini. 
Tel. 661626( 3803)

• Vând teren pe marginea 
lacului Cinciș, zonă ideală, la 
baza motelului, 150 mp. Tel. 
724360 ( 3814)

• Vând casă, apă, gaz, 
grădină, anexe, Spini, nr.21. 
716165 (3760)

• Vând casă, dependințe. 
Dobra, tel. 633163 (3765)

• Vând casă Hunedoara, 
str.Doinei, nr. 9, preț 80.000.000 
lei. Informații latei. 065 165003, 
sau 720612, între orele 16-19. 
(3785)

• Vând garsonieră, confort 
I, preț negociabil. Tel. 625254. 
(3555)

• Vând casă,gaze, grădină. 
Simeria, D. Gherea, 24. Tel. 
661422 ( 3810)

• Vând (schimb) casă mare 
Dobra, cu apartament 3-4 ca
mere, exclus Micro 15. Infor
mații 349 A Ilia. ( 3815)

• Vând casă str. Andrei

Bankcoop Simeria, filele de la 
seria 00167194-00167200. Se 
declară nule. (3805)

• Pierdut ștampilă rotundă 
aparținând SC Pintea Textil 
Corn SRL Deva, se declară 
nulă. (3811)

• Pierdut certificat cod fiscal
aparținând SC Big Hercules 
Impex SRL Deva. Se declară 
nul. ( 3812)_______

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garsonieră 
mobilată, ultracentral, în Deva. 
Tel. 626037 ( 3562)

• Caut pentru închiriat garaj 
auto. Tel. 617450, 216225, sau 
227218. (3801) Caut pentru 
închiriat spațiu pentru depozit. 
Tel. 617450,’ 216225, 227218 

(3801)

OFERTE DE
SERVICII

• SC AGROMICIA SA VEȚEL 
cu sediul în Mintia, str. Luncii, 
nr.5, organizează LICITAȚIE 
DESCHISA, în 6 noiembrie, ora 
12, pentru întocmirea docu
mentației, privind vânzarea de 
active, de la Ferma 1 Tîrnava 
și Ferma 2 Mesteacăn. Vinde 
grâu și porumb, preț nego
ciabil. închiriază autobenă 8,5 
tone. (3802)

• Primăria orașului Hațeg 
organizează licitație publică în 
data de 20.11.1997, ora 10, 
pentru închirierea unui teren în 
suprafață de 6,5 mp, pentru 
amplasarea unui chioșc pentru 
difuzarea presei. în cazul nead- 
judecării, licitația se va repeta 
în data de 27.11.1997, ora 10. 
Informații la Primăria orașului 
Hațeg sau tel.231586 sau 
777210. (2667)

• SC Rochim SA Orăștie,cu 
sediul în Orăștie, Primăverii, 25 
organizează licitație publică 
deschisă cu ofertă închisă în 
plicuri sigilate, pentru vânzarea 
de fier vechi, rezultat din casări. 
Licitația va avea loc în data de 
12 noiembrie 1997, ora 10, la 
sediul societății. Caietul de 
sarcini și relații suplimentare se 
pot obține la serviciul mecanic 
șef sau la tel.647598, int.37. 
(3170)

• Colegii de la Dual SRL 
Deva împărtășesc durerea 
nețărmurită prin care trec 
Mariana și Alexandra Irimia, 
pricinuită de moartea celui 
care a fost

ing. VALERIAN IRIMIA.
Odihnească-se în pace! 
(3822)

3 NOIEMBRIE

VREMEA
Vremea se menține rece, cu cer variabil.
Vântul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor oscila între -5°C și 0°C, iar 

maximele între +4°C și +8°C. Local se va pro
duce ceată.

’(Andrei IURSICSIN)

CUfLUL
WOJUJTOUR

1 dolar SUA 7745 lei
1 marcă germană 4460 lei
100 yeni japonezi 6438 lei
1 liră sterlină 12961 lei
1 franc elvețian 5477 lei
1 franc francez 1331 lei
100 lire italiene 455 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale societăților bancare 
autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu implică 
obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

Mureșanu, nr.47, Simeria. Tel. 
660264 ( 3624)

• Vând casă Deva, gaz, apă, 
canalizare, ceas vechi pendul. 
Tel. 614648. (9102)

• Vând VW Mixt, 6 locuri 
plus 1 tonă, înmatriculat, CI, 
motor defect, 3500 DM. Tel. 
216043 ( 3793)

• Vând tractor U 651, trac
țiune integrală, remorcă, plug. 
Tel. 620198 ( 3559)

• Vând Peugeot 505, Diesel, 
1986, înmatriculat, convenabil, 
tel.651579. (3673)

• SC MARMOSIM SA SIME
RIA, prin ferma din Săulești, 
vinde vițele, juninci gestante 
și vaci cu lapte. (3778)

• SC CONFORT vinde din 
depozitul din Tâmpa nr.11 
ciment, ipsos, var, ciment alb, 
bolțari, plăci azbociment, par
chet, țevi gaz, colțar, tablă 
neagră și zincată. Tel. 661626 
(3799)

• Vând căței Dog german. 
Simeria, tel. 232036, orele 9 - 
17. (3806)

• Vând mobilă veche, tele
vizor alb - negru, mochetă. Tel. 
621258. (3817)

• Acum ÎN RATE II! Cen
trale termice HERMAN SICO 
Italia, Germania, total auto
matizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, cărbune, lemn. 
Distribuitor autorizat Imperial 
Orăștie. Tel/fax.054/642580. 
(2640)

• Cumpăr miere de albine, 
semințe de nucă și dovleac.Tel. 
717769. (2562)

• Vând jocuri distractive, 
Flipper, video, jocuri de sală, 
tel.651077. (3674)

• Vând Aro 320 Diesel ca
mionetă, vechime 2 ani, stare 
excepțională. Tel. 216160, 
orele 9-18. (3569)

• SC EFY STYLE repre
zentant Rothmans of Pali Moli 
angajează agenți vânzări. Con
diții autoturism propriu, minim 
12 clase, maxim 45 ani. Adre
sa: Gh. Barițiu, nr.1 A. Tel. 
230957. (3777)

• Angajăm urgent agent de 
vânzări, conducător auto cate
goriile B, C, cu vechime minim 
5 ani. Tel. 211121 (3800)

• Angajăm 20 tineri cu studii 
medii, sau superioare, vârsta 
cuprinsă între 18-30 ani, cu 
posibilități de promovare și 
câștiguri nelimitate. Informații la 
tel. 615390, între orele 10-16. 
(3813)

• SC Serb SNC angajează 
urgent tâmplar calificat. Infor
mații Deva, tel.218066. (1241)

DIVERSE

COMEMORĂR)

• Amintim pentru o clipă 
celor care au cunoscut-o că 
astăzi se împlinește un an de 
la decesul celei care a fost

BORDEAN AURELIA 
din Geoagiu, la numai 50 de 
ani. O vom păstra mereu în 
sufletul și gândurile noastre. 
Familia. (3171)

t>E«ȘE

• Cu adâncă durere anun
țăm decesul celui care a fost

ing. VALERIAN IRIMIA,
un tată, soț, fiu și frate iubitor. 
Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară De
va. înmormântarea va avea 
loc miercuri, la ora 13. (3822)

în atentia beneficiarilor anunțurilor de r r
mica publicitate

întrucât ziarul nostru nu se mai tipărește ia S. C. Poiidava S.A. Deva (tipografia 
din Bulevardul 22 Decembrie, nr. 257, Deva), îi rugăm pe beneficiarii serviciilor 
de mică publicitate să nu se mai deplaseze la acest punct de predare a 
anunțurilor (corectura ziarului), ci ia sediu! redacției din strada 1 Decembrie, 
nr. 35 (în clădirea Tribunalului Hunedoara-Deva) și la celelalte agenții din județ.

— ------------- — .................................................... ............................ ■

Ziarul “Cuvântul liber” Deva
angajeaza prin concurs 

fotoreporter 
Condiții:

/vârsta pânâ la 35 de ani; 
/domiciliul stabil in Deva; 
/experiență in domeniu.

• Managerul SC COMSIM 
SA SIMERIA convoacă ADU
NAREA GENERALA EXTRA
ORDINARA A ACȚIONARI
LOR în data de 21 noiembrie 
1997, ora 12, lă sediul so
cietății din Simeria, pentru toți 
acționarii înregistrați în Re
gistrul Acționarilor la data de 
30. 10. 1997. Materialele se 
pot consulta la sediul' so
cietății. în cazul în care Adu
narea Generală a Acționarilor 
nu va fi statutar constituită, se 
va reprograma în data de 2 
decembrie 1997, ora 12, în 
același loc. Informații supli
mentare se pot obține la sediul 
societății, sau la tel. 661513, 
661816’ (3809).

• Miercuri 5 noiembrie, ora 
17, va avea loc CONFERINȚA 
DE DESCHIDERE A CURSU
LUI DE YOGA, la Clubul "Side- 
rurgistul" Hunedoara. (2564)

• Cu adâncă durere co
lectivul ATCOM este alături de 
familia îndoliată la trecerea în 
neființă a celui care a fost

ing. VALERIAN IRIMIA,
om de mare omenie și aleasă 
ținută sufletească. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(3816)

• Suntem alături de doam
na Irimia Mariana și familia sa, 
la durerea pricinuită de dis
pariția tragică a soțului

VALERIAN.
Dumnezeu să-l ierte I Familia 
Mărășescu. (3819)

• Familia Cristuț este alături 
de Mariana și Alexandra Irimia 
la greua încercare pricinuită 
de moartea celui care a fost

ing. VALERIAN IRIMIA.
Dumnezeu să-l odihnească 
(3822)

înscrierile se fac pânâ în data de 12 noiembrie a.c. 
Concursul vâ avea loc în data de 15 noiembrie a.c.

Relații zilnic la telefoanele: 211275 și 212157.

ROENȚIILE DE PUBLICITATE
"CUVflNTClL UBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți pubiica anunțuri de mică și 
mare publicitate în ziarul nostru, apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA’ ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie, nr.35 (în 
clădirea Tribunalului Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz "Orizont");

Ut HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel. 716926);
fă BRAD, strada Republicii (tei. 650968), la sediu! t 

S.C.’’MERCUR"; <
* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul "Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiu! secției foto). 

Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, publicarea 

cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

X________________________________ >



"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 

avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
Avantajul abonamentului este în continuare, evi

dent, de șapte exemplare, primite gratuit pe lună 

față de cumpărarea cu bucata, adică jumătate din 

prețul abonamentului.

NU UITATI! REÎNNOITI-VĂ t r
ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL
LIBER' iar dacă nu aveți abonament, solicitați 

factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 

fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 

factorii poștali - numai cu bani în numerar -, iar la 

RODIPET, la sediul din Deva, în numerar și prin 

virament Relații la telefoanele 213007, 233178.

RĂMÂNEȚI CU NOI!

RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

Rc'miltulc'lc 
concursului

2 noicnihi^'

Fond de câștiguri
191.826.322 lei

ATALANTA - VICENZA X
ATALANTA VICENZA 2
BOLOGNA - NAPOLI 2
BOLOGNA - NAPOLI 1
EMPOLI BARI 2
EMPOLI BARI 2
LECCE BRESCIA X
LECCE BRESCIA 1
PIACENZA - FIORENTINA X
PIACENZA - FIORENTINA X
ROMA LAZIO anulat
SAMPDORIA - MILAN X
SAMPDORIA - MILAN 2

Tragerea Loto Special
“6/49"din

2 noiembrie 1997

30-1 -46-28 -48-45
FogtTȘe câștiguri 
2^361.09^.350 Lei

Tragerea “NOKOG" 
din 2 noiembrie 1997

4-4-2-2-5-0-2

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE: 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design ’97 
Tuburi fluorescente, balasturi, startere și 
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL ; Sistem calitate ISO 9001;
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pt. tavane false, aplice

Q Bitj Dutchman
GmbH - Germany

Lider mondial 
în domeniu,
oleră cele mai moderne 
echipamenle de hală pentru 
creșterea păsărilor și porcilor.

Vă așteptăm la
INDAGRA 97

7-11 noiembrie 
Pavilion P(17) 

stand 149 
ROMEXPO

•

Echipament performant = profit sigur

Tel./Fax: 01 - 230.25.62;
032-213.030; 058-813295

BANCA TRANSILVANIA S.A. 
SUCURSALA DEVA 

B-duI 22 Decembrie, nr.42
Tel: 054/23.22.58; Fax: 054/23.22.80; Voice teller: 23.28.50

Depinde doar de dumneavoastră să faceți pasul 
spre un partener de încredere

1. Vă anunțăm că Banca Transilvania este autorizată să deconteze cupoanele 
primite de către furnizorii de produse și servicii pentru agricultură în campania agricolă 
de toamnă a anului 1997, în baza convenției semnate cu Ministerul Agriculturii și 
Alimentației. Cupoanele se primesc spre decontare până la data de 5 decembrie 1997 
inclusiv.

2. începând cu data de 15 octombrie 1997, Banca Transilvania S.A. este prima 
societate bancară din România tranzacționată la Bursa de Valori București. Valoarea 
nominală a unei acțiuni este de 1.000 lei, numărul total de acțiuni fiind 26.262.200.

3. Puteți afla soldul contului dumn^svo^st^ pjpf'telefon, sau puteți primi extrasul 
de cont și alte informații bancare prin fax, fără 
gratuită!

4. Banca Transilvania vă oferă, 
certificatul de depozit cu discfufb 
răscumpăra de la orice altă sucu 
Dobânda se primește în avans.

5. Societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile pot plăti salariile angajaților 
lor direct în conturile curente ale acestora. Acest serviciu este oferit de Banca 
Transilvania pentru toți clienții săi - persoane juridice, prin încheierea unei convenții- 
cadru. Astfel, se evită manipularea unor mari cantități de numerar de către societatea 
respectivă, cu riscurile aferente. Salariul aflat în contul angajatului beneficiază de 
dobândă la vedere.

în curând salariații vor putea achita direct din contul personal deschis la Banca 
Transilvania facturile pentru utilități (energie electrică, telefon, radio-TV etc.) evitându- 
se deplasările și așteptatul la cozi.

6. Banca Transilvania a crescut dobânda la depozitul clasic pe termen de 6 luni de 
la 40% la 45°/o pe an. în același timp, dobânda la depozitul revolving a urcat de la 39% 
la 43% pe an. Diferența între cele două tipuri de depozite constă în faptul că la 
depozitul clasic dobânda se bonifică la sfârșitul perioadei de 6 luni, iar la depozitul 
revolving dobânda se bonifică în fiecare lună în contul curent.

gplasa la sediul băncii. Conectare

epf de economisire la îndemână: 
ie de valoare la purtător, se poate 
i percep nici un fel de comisioane.

< N
livnill DE EXECUȚIE

Str. E. Gojdu, nr. 1, Deva

Solicită oferte pentru 
lucrări de reparații 
instalații sanitare la 
Școala gen. nr.S, Deva, 
str. Scărișoara.

Relații și depunerea 
ofertelor în plic la: 
Școala gen. nr. 5 pănă la 

\6 nov. 1997, ora 18. ?

OFERTA 
EXCEPȚIONALĂ 

UNIC DISTRIBUITOR 
LA PREȚ DE PRODUCĂTOR

PENTRU PRODUSELE
COMPANIEI

KOBER ROLAC
PIATRA NEAMȚ

VI LE OFERĂ

MAGAZINELE VALENTIN

VOPSELE
Tâmplărie: EMALUX 
Metal : EMAIL 
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
- Grund metal și lemn
- Nitrolacuri și diluanți

1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, str. Libertății, bl. Dl, parter (zona gării)

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -18 și sâmbăta 
între orele 9 -13. Telefon: 054 - 216160.
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ZIARIȘTII, 
LA TAIFAS

(Urmare din pag. 1)
Discuțiile largi, adesea 

controversate, pe mar
ginea problemelor supuse 
atenției, au reliefat forța 
UZP și a Consiliului său 
Național, faptul că presa 
reprezintă astăzi o au
tentică putere, capabilă să 
înlesnească mersul na
țiunii pe drumul dur al 
tranziției și consolidării de
mocrației în România.

Reprezentanții zia
riștilor profesioniști din 
România prezenți la 
Brașov au participat, în 
ziua a doua a lucrărilor 

întâlnirii lor, la trei con
ferințe de presă în serie: 
cu dr. Molnar Geza, 
ministru secretar de stat 
în Ministerul Sănătății, cu 
It.col. Mihai Vasilescu, 
șef de serviciu în 
Ministerul de Interne și 
cu dna Ruxandra Popa, 
reprezentantă a emigra
ției române în Elveția.

întrebările și răs
punsurile, dialogurile pur
tate cu sinceritate și 
obiectivitate i-au pus pe 
ziariști în posesia unor 
date interesante din 
domeniile respective.

/

Pe lângă părțile mai 
încordate sau mai vesele, tele- 
conferința de vinerea trecută pe 
problemele agriculturii a adus în 
discuție ideea de a continua sau 
de a sista însămânțările de 
toamnă, perioada optimă expi
rând la începutul decadei a treia 
a lunii octombrie. Părerile - în 
funcție de evoluția condițiilor 
climatice, pe microzone, de prac
tica anilor anteriori și de 
posibilitățile de a ajuta cultura 
prin asigurarea de densități mai 
mari la semănat și cu îngră
șăminte chimice - au fost și sunt 
contradictorii, dominantă fiind 
constatarea că în raport de fie
care situație specifică, decizia va 
aparține specialiștilor agricoli și 
producătorilor agricoli în cauză.

Incertitudinea asupra exac
tității datelor comunicate la toate 
eșaloanele până la Ministerul 
Agriculturii și Alimentației face 
posibilă o interpretare diferită a 
situației însămânțării grâului.

Dacă luăm de bune afir
mațiile făcute de către dl ministru 
Dinu Gavrilescu, potrivit cărora, 

incluzând și realizările de 
duminică, 2 noiembrie a.c., ar fi 
însămânțate cu grâu circa 1,6 
milioane ha, n-ar exista chiar 
atâtea motive de îngrijorare în 
legătură cu pâinea anului 1998 și 
cu securitatea alimentară a 
populației, dar luând în con
siderare situația 
stocului de semințe 
existent la unitățile 
Semrom din teritorii și 
faptul că în județele 
mari cultivatoare’ au 
mai rămas de însă
mânțat câte 50-80 mii 
ha cu grâu, se nasc 
evident serioase 
semne de întrebare.
în context, dl Gavrilescu spunea 
că programul pe țară este de 2,2 
milioane ha și trebuie, totuși, 
realizat, întrucât obiectivul vital 
pentru agricultura românească 
este acela de a fi exportatoare de 
produse, în ciuda greutăților exis
tente privind comercializarea 
excedentului de producție. Aici 
apare contradicția cu părerile 
exprimate de către alți demnitari, 

conform cărora nu mai este 
nevoie să insistăm să producem 
peste nevoile pieței interne, 
deoarece, în ultimă instanță, 
putem apela și la importuri, be 
unde însă resurse financiare 
pentru importuri? Asta nimeni nu 
o mai spune.

Oricum, dl ministru a 
spus că nu ne mai putem 
permite luxul să însă
mânțăm, cum s-a întâmplat 
în anul trecut până la 
sfârșitul lunii noiembrie.

Sub o formă mascată, 
ministrul a făcut aluzie la 
faptul că se plătesc miliarde 
de lei ca salarii specialiștilor 
agricoli (oare chiar așa să 

fie în realitate?), fără să se știe 
exact ce fac ei pe la centrele 
agricole, impunându-se o analiză 
a activității la sfârșitul campaniei 
agricole. Deci, în cunoștință de 
cauză și cu profesionalism, 
trebuie decis asupra situației 
însămânțărilor de toamnă, 
insistându-se asupra necesității 
îndeplinirii programelor stabilite de 
către fiecare județ.

Faptul că se prognozează, 
cel puțin pentru prima decadă a 
lunii noiembrie a.c., o vreme 
favorabilă, cu temperaturi po
zitive de peste 15 grade Celsius 
în unele zone, face posibilă 
continuarea însămânțărilor de 
toamnă, întârzierea mare acu
mulată fiind motivată pe de o 
parte de evitarea însămânțării 
mai mult de 2 ani consecutiv a 
grâului după grâu, iar pe de 
alta, de faptul că porumbul s-a 
copt mai târziu și nu s-a putut 
elibera la vreme terenul. 
Reușita culturii impune o den
sitate mai mare la semănat, 
folosirea numai a unor semințe 
de calitate, precum și a îngră
șămintelor chimice pentru 
stimularea culturii. Referitor la 
îngrășăminte, se întâmpină 
însă unele greutăți, deoarece 
unele fabrici dau prioritate 
exporturilor, iar altele livrează 
numai azotat de amoniu, nu și 
îngrășăminte complexe, care 
au căutare la export.

Nicolae TÎRCOB

PDSR CONSIDERĂ ALEGERILE
ANTICIPATE 0 NECESITATE

LA CURECHIU AU FOST CINSTIȚI 
EROII NEAMULUI

Conducerea Filialei județene 
a Partidului Democrației Sociale 
din România a organizat vineri, 31 
octombrie a.c., o nouă conferință 
de presă în cadrul căreia dl Doru 
Gaița, senator PDSR de Hu
nedoara, și dl Mihai Rudeanu, 
președintele filialei, le-au vorbit 
ziariștilor de preocupările actuale 
ale partidului, precum și despre 
evenimentele recente ce au avut 
și au loc în țară. Mitingul ce a avut 
loc recent în București a fost 
considerat, în cjuda a ceea ce s-a 
scris în presă, o reușită pentru că 
a pus în evidență scăderea 
drastică a nivelului de trai al 
oamenilor, neaplicarea promi
siunilor făcute în campania elec
torală. Agricultura - ramură vitală 
a economiei - a fost și este 
neglijată. Din păcate, opoziția nu 
acționează în mod unitar, este 
divizată din pricina orgoliilor unor 
lideri. Guvernul actual neglijează 
legislativul, conducând țara prin 

^ordonanțe. Metalurgia se pră

Alei ce așteaptă mătura șl fărașul...
Duminică, la Deva, a fost o zi 

rece. N-a nins încă, covoare de 
frunze veștede fiind prezente pe 
numeroase alei și trotuare, bacă le- 
ar fi acoperit zăpada, imaginea de 
alb imaculat ne-ar fi creat o falsă 
iluzie de primenit. Spunem falsă 
deoarece în fața multor intrări în 
blocuri sau în curți trotuarele n-au 
făcut de mult timp “cunoștință” cu 
mătura și fărașul, frunze adunate 
peste frunze și călcate de trecători, 
amestecate cu hârtii, mucuri de 

bușește tot mai mult, între
prinderile mici și mijlocii sunt 
sufocate de impozite și fali- 
mentează. De altfel, în legătură 
cu agricultura, PDSR inten
ționează să introducă în Senat o 
moțiune la adresa guvernului. 
Remanierea guvernamentală, 
dacă va avea loc, n-o să aducă

nimic nou. PDSR n-a avut nici o 
legătură cu greva foamei a 
revoluționarilor.

Răspunzând întrebărilor zia
rului nostru, dl stenator și dl 
președinte al filialei au spus: 
•Schimbarea schimbării în
seamnă - în concepția PDSR - 
organizarea de alegeri anticipate, 
întrucât forțele aflate la putere duc 
o politică antiromânească, con
strângând populația la sărăcie și 

țigări și chibrituri, ambalaje de tot 
telul "îmbrăcând" asfaltul într-un 
veșmânt gros, zdrențuit, în care 
particulele mărunte de vegetație 
moartă predomină. Imaginea con
trastează cu aspectul curat al 
șoselelor.

Să nu uităm că întreținerea 
curățeniei trotuarelor și aleilor dintre 
blocuri aparține locatarilor. Fiecare, 
în porțiunea' corespunzătoare imo
bilului în care locuiește trebuie să 
aibă grijă de ordine. 

dezamăgire; • Mitingul ce a avut 
loc recent în Capitală va fi urmat 
și de alte mișcări de acest fel, el 
fiind doar începutul; • Alegerile 
anticipate vizează legislativul și 
Președinția, ele fiind neapărat 
necesare pentru a salva țara de 
la haos și prăbușire liberă; • 
PDSR consideră necesară 
cinstirea eroilor revoluției, dar 
crede că trebuie făcută o severă 
triere a acestora, întrucât se 
consideră revoluționari și oameni 
care n-au avut nimic cu eve
nimentele din 1989; • Presa este 
cu un pas și chiar mai mulți 
înaintea Guvernului, care 
acționează cu multă întârziere în 
rezolvarea unor probleme foarte 
stringente ale țării; • PDSR îl 
susține pe senatorul Gheorghe 
Pruteanu în demersurile sale de 
a se învăța istoria și geografia 
țării în limba română.

Traian BONDOR

Bineînțeles că nu se poate 
generaliza. Sunt și spații îngrijite. Și 
chiar mai multe decât cele neglijate. 
Cu atât mai mult ies în evidență 
contrastele. Acelea unde nu se face 
curat niciodată și unde doar 
intemperiile toamnei au mai adunat 
grămăjoare de resturi. Acum se 
așteaptă zăpada? Ar acoperi o 
vreme urmele neglijenței și delăsării. 
Să-i pregătim un teren curat, să n-o 
lăsăm să-și înnegrească tivul 
mantiei imaculate.

Estera SfNA

în satul Curechiu, acolo în 
urmă cu 213 ani, în ziua de 1 
noiembrie 1784, a izbucnit 
flacăra răscoalei conduse de 
Horea, Cloșca și Crișan, care 
s-a extins în toată Tran
silvania, au avut loc, dumi
nică, ample manifestări 
cultural-patriotice prilejuite de 
cea de-a V-a aniversare a 
acestui act istoric de mare 
rezonanță în lupta românilor 
pentru libertate, dreptate și 
pământ.

în ciuda frigului, un număr 
mare de localnici și invitați din 
localitățile învecinate, parla
mentari s-au adunat pentru a 
omagia eroii neamului căzuți 
în luptă. Șirul manifestărilor s- 
a deschis cu depunerea de 
coroane de flori la monu
mentul eroilor din partea 
Prefecturii, Consiliului jude
țean, unor formațiuni politice - 
P.N.Ț.C.D., P.S.D.R., P.D., 
P.D.S.R., Alianța pentru 
România, Inspectoratul jude
țean pentru Cultură, Unitatea 
Militară 01099 Brad, Primăria 
Bucureșci, apoi preotul 
paroh loan Fodor a făcut o 

^slujbă de pomenire și a ridicat 

un parastas la troița ridicată 
în cinstea celor căzuți în 
lupta împotriva asupririi, 
unde sunt gravate numele 
eroilor căzuți în Revoluția de 
la 1848, iar un pluton de 
militari de la Unitatea 
Militară 01099 Vânători de 
Munte din Brad a defilat în 
fața mulțimii și a prezentat 
onorul militar în memoria 
celor dispăruți.După cuvân
tul de bun venit, rostit de 
primarul localității, Petru 
Opruț, domnul inginer 
Pompiliu Budulan - prefectul 
județului Hunedoara, a 
transmis participanților la 
eveniment salutul Pre
fecturii, apoi domnul 
profesor Lazăr loachim, șef 
de secție la Muzeul 
Civilizației Dacice și Ro
mane, loan Sicoe - consilier 
șef al Inspectoratului jude
țean pentru Cultură, au 
evocat momentul aniversar. 
Alocuțiunile prezentate au 
avut un amplu ecou în 
sufletele participanților, fiind 
subliniate cu însuflețite 
aplauze.

Manifestările omagiale 
au continuat cu un bogat și 
mult aplaudat spectacol 
artistic susținut de ansamblul 
folcloric “Doina Mureșului” al 
Casei de cultură Orăștie, 
ansamblul “Țarina" al 
S.M.Brad, iar cunoscuții și 
îndrăgiții interpreți de muzică 
populară Mariana Anghel, 
Ana Banciu, Traian Lazăr, 
Ciprian Roman și Eugen 
Pistol au încântat asistența 
cu cele mai alese cântece 
din repertoriul lor care au 
fost răsplătite cu îndelungi 
aplauze.

Manifestările cultural- 
patriotice de la Curechiu, 
închinate împlinirii a 213 ani 
de la aprinderea flăcării 
răscoalei conduse de Horea, 
Cloșca și Crișan, s-au 
încheiat într-o vibrantă și 
emoționantă atmosferă de 
legământ și cinstire a eroilor 
martiri căzuți pentru sfânta 
glie strămoșească; apoi, 
până la miezul nopții, la 
Căminul cultural a urmat o 
horă țărănească.

Alexandru JURCA, 
corespondent

SFÂRȘITUL MILENIULUI II 
FĂRĂ LUMINA MICULUI ECRAN
Sunt localități în 

județul Hunedoara unde la 
sfârșit de mileniu II, cu 
toate progresele în 
domeniul recepției TV, 
cetățenii nu se bucură de 
lumina micului ecran. 
Ohaba-Ponor este una din 
așezările care nu re
cepționează emisiile tele
viziunii naționale din 
cauza reliefului muntos și 
a emițătorului îndepărtat.

Prin dnul Miron Filip, 
reprezentantul locuitorilor 
din Ohaba-Ponor, bun 
gospodar, cu inițiativă, în 
repetate rânduri s-au făcut 
demersuri la reprezen- 
\__________________ 

tanțele televiziunii ro
mâne. încurajați de pro
misiuni, oamenii din sat, 
cu sprijinul Primăriei 
Pui, au construit * cu 
forțe proprii dispozitivul 
necesar amplasării re
leului pentru captarea și 
redistribuirea sem
nalelor TV. Dar... poate 
mileniul III va “tele- 
porta” pe calea undelor 
mult râvnitul releu. Până 
atunci, hobenii, spre 
bucuria occidentului, 
vor conecta recep
toarele la satelit.

Virgil BUTAȘ
 «V

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEIi
Tragedie pe șosea 

la Pui
Ieri, pe DN 66, pe raza comunei Pui, 

conducătorul autoturismului Toyota Cabri 
cu numărul KF - 213, Miclăuș Francisc, 
cetățean român cu domiciliul în Austria, 
datorită vitezei excesive a pierdut 
controlul mașinii izbindu-se de un copac.

în urma accidentului a rezultat decesul 
a două persoane: Ivănic Anișoara de 24 
de ani, din Pui, căsătorită, mamă a unui 
copil minor, și Mang Adrian Cristian, tot 
de 24 de ani, din Sălașul de Sus, ambii 
pasageri în autoturism.

Conducătorul auto s-a ales doar cu 
răni ușoare. (C.P.).
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