
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Un primar dezamăgit de politică. „Nu ne 

laudă, dar nici nu ne arată cu degetul” 
• Programul pilot româno-german de dezvoltare 
a agriculturii începe să prindă viață • Din țară, 
din lume • Caleidoscop • Horoscop • Zodiac 

Comunicat al Consiliului Județean Hunedoara^

• - Nea Iosule, am auzit că la Țebea ai dat 

mâna cu Victor Ciorbea... Ce-ai simțit?

- Am simțit așa... o strângere de curea!...

ÎN EDIȚIA DE MARȚI:
• în cinci sate, nici un punct sanitar

• Strada Trandafirilor pe mâna dreaptă
• Tribuna „Cuvântului liber” • Prezenta 
polițistului în stradă • Garda financiară in 
acțiune • Despre circulație • Sport

Actualități __________ ’__________)
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PAI'TIIIIIL AVOLIIOVBNILOIt
Mulți oameni deș- 

tepți au și idei 
trăsnite. Este și cazul 

primarului municipiului 
iași, Constantin Simirad, 
care a anunțat de curând 
intenția de a constitui un 
partid al moldovenilor. 
Profesorul ieșean a câș
tigat postul de primar al 
celui mai mare oraș din 
Moldova din postura de 
membru al Partidului Alian
ței Civice. Considerând 
însă că această importantă 
zonă a țării este frustrată și 
ignorată de amar de vreme, 
că și acum puterea le 
refuză moldovenilor orice 
sprijin, orice inițiativă, pri
marul lașiului crede că 
înființând un partid al 
moldovenilor va deveni 
împăratul provinciei și îi va 
ferici pe oamenii de aici. Și 
nu numai de aici. Pentru că 
moldoveni se află risipiți în 
toată țara, care vor veni 
acum la sânul lui'Con- 
stantin Simirad, formând 
cel mai mare partid din 
țară, cu sediul la lași și cu 
o doctrină originală, de 
centru, deschisă deopo
trivă spre stânga și spre 
dreapta, care își va im
pune, vagi iluzii, punctele 
de vedere în fața Guver
nului și Președinției.

'a

* întâlnire la castel
Sâmbătă, 13 decem

brie, a.c., ora 10, cenaclul 
de literatură „Dan Con- 
stantinescu”, 
revista „Pro Vin- 
cia”, Fundația 
„Iancu de Hune
doara” organi
zează în incinta
Castelului Corvineștilor 
din Hunedoara tradi
ționala „întâlnire la 
castel”. Cu acest prilej, vor 
avea loc lansarea revistei 
„Pro Vincia”, recitaluri de 
poezie și chitară clasică, 
lansarea cărții de Crăciun

' FONDURI ' 
NSFOLOSITS

Din vânzarea de spații 
ce au altă destinație decât 
locuință, în municipiul 
Hunedoara s-a obținut 
suma de 1,3 miliarde lei. 
Acești bani vor fi folosiți - 
conform reglementărilor 
legale - pentru construirea 
de locuințe așa numite so
ciale. Deocamdată însă nu 
s-a întreprins nimic în 

.^acest sens. (Tr. B.). .

Foarte încrezător în 
ideea sa, Constantin Simi
rad și-a dat demisia din 
PAC, cu regretul cuvenit, și 
a pornit la pregătirea 
documentelor pentru crea
rea acestei noi formațiuni 
politice, care, speră noul 
lider de partid, se va 
înjgheba în luna ianuarie

1998. Și mai spune primarul 
lașiului, cu emfază, că toate 
celelalte partide vor trebui 
să-și ia mătura și fărașul și 
să plece din Moldova, 
pentru că marea majoritate 
a moldovenilor vor vota cu 
provincia-mamă. Rămâne 
de văzut. Ce poate face un 
partid, chiar și foarte puter
nic (numeric), într-o zonă 
săracă, într-o țară săracă, 
într-o perioadă când 
populația se luptă cu enor
me dificultăți economice și 
sociale, iar mai marii admi
nistrațiilor locale și centrală, 
ca și ai partidelor, se 
biciuesc pentru putere, 
pentru funcții, pentru par
venire.

„Cartea de sub brad”, con
stituirea grupului „Caste
lanii”. (M.B.).

* farmacii de serviciu
La Deva, în zilele de 13 și 

14 decembrie, va funcționa 
farmacia „Tamic”, situată 
pe bulevardul „Decebal”, nr. 
30.

Unitatea farmaceutică 
„Remedica” va fi deschisă

CDMDVcÂroiu MndfhȚt «eairar taxa
os «rruuAac a OMMMMUtotw

în cadrul acțiunilor de supra
vegherea și controlul circulației, 
agenții de circulație verifică mo
dul de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 118/1996 privind 
constituirea și utilizarea Fondului 
Special al Drumurilor Publice, 
modificată și completată prin 
Ordonanța de urgență a Guver
nului nr. 20/1997. în controalele 
pe care le efectuează, agenții de 
circulație verifică și dacă cei ăflați 
la volan posedă dovada achitării 
taxei de utilizare a drumurilor 
pentru acest an (chitanța CEC 
sau adeverința tip ÂND - 
Administrația ' Națională a

Dar se vede treaba că 
la această oră, în Ro
mânia, orice este posibil. 
Dacă ungurii au partid, 
dacă țiganii au partide, 
dacă pensionarii au partidul 
lor, iar automobiliștii pe al 
lor, de ce să nu aibă 
partide și moldovenii și 
oltenii și dobrogenii și 
bănățenii și... Libertate 
deplină de opinie și 
asociere. Azi-mâine se vor 
constitui în partide de 
breaslă și zugravii, strun
garii, barmanii. Sau șo
merii, că și așa numărul 
lor este în creștere.

Revenind la inițiativa 
primarului lașiului de a 
înființa „Partidul Moldo
venilor” să relevăm și de
clarația recentă a șefului 
statului, dl Emil Qonstan- 
tinescu, făcută tocmai la 
lași, în cadrul întâlnirii cu 
omologul său din Repu
blica Moldova, Petru 
Lucinschi, privind lansa
rea programului de 
dezvoltare a Moldovei. 
Credem că este mai mult 
și mai realist un asemenea 
demers decât ar putea 
face un partid, oricum s-ar 
numi el.

Viitorul va lămuri și 
această problemă.

Dumitru GHEONEA

în același interval de timp 
în Hunedoara. Este situ
ată pe bulevardul „Dacia”, 
cartierul Micro V. (E.S.).

* Ultima etapă 
In Divizia A

Sâmbătă și du
minică (un singur 

— meci) se desfășoară 
ultima etapă de fotbal din 
Divizia A. Sâmbătă, parti
dele etapei a treia din re
tur vor fi transmise la Ra
dio București, iar meciul 
de duminică F.C. Argeș - 
Rapid (ora 13.00) poate fi 
vizionat și pe TVR 1. (S.C.)

Drumurilor), eventual dovada de 
exceptare de la plata taxei de 
utilizare a drumurilor, eliberată de 
secțiile de drumuri naționale. De 
subliniat că persoanele fizice și 
juridice care au achiziționat auto
vehicule și remorci după 1 
ianuarie 1997 sunt exceptate de 
la plata sumei fixe anuale pe du
rata unui an calendaristic, de la 
data primei înmatriculări.

Neprezentarea unuia dintre 
documente de către conducătorii 
auto constituie contravenție și se 
sancționează astfel:

• aplicarea unei amenzi re

.. d5o '/inzi 
p e pr ispa

casai“
Duminică, 14 de

cembrie a.c., ora 12, în

cultură din se des- 
obi-

fața Casei municipale de

Cultură și Centrul de
Creație Populară ale jude
țului Hunedoara. Participă 
formații de datini și obi
ceiuri de iarnă din comu
nele Băița, Burjuc, Dobra, 
Gurasada, Ilia, Lăpugiu de 
Jos, Romos, Sarmize- 
getusa, Sălașu de Sus, 
Vălișoara, Zam. (M.B.)

Din discuția ce am avut-o cu 
dl.ing. Cristian Moisă, șeful 
Biroului Camerei de Muncă din 
Hunedoara, am reținut că în 
municipiu există, la ora actuală, 
circa 1000 de societăți co
merciale particulare. Res
pectivele societăți se confruntă 
însă cu mari necazuri datorate, 
în principal, fiscalității foarte 
mari. Din pricina enunțată mai 
sus, multe și-au încetat sau și- 
au întrerupt activitatea. Se 
speră că Guvernul României, 
recent restructurat, va veni în 
sprijinul micilor întreprinzători - 
așa cum a promis - și nu va 
întârzia cu un act normativ care 
să încurajeze societățile mici și 
mijlocii. (Tr.B.).

prezentând de zece ori suma 
fixă anuală datorată;

• reținerea certificatului de 
înmatriculare pe bază de do
vadă înlocuitoare, valabilă timp 
de 15 zile. Pentru restituirea 
certificatului de înmatriculare, 
deținătorul va prezenta chitanța 
CEC de plată a taxei.

Serviciul poliției rutiere din 
cadrul Inspectoratului de 

Poliție ai județului 
Hunedoara

(Continuare în pag. 8) 

in cadrul manifestărilor 
folclorice ale satului, locul 
cel mai de seamă îl ocupă 
colindatul, acea formă de 
urare, apoi de petrecere 
comună, pe care o practică 
ceata de feciori și la care iau 
parte și maturi.

Astfel, colindatul este 
un obicei străvechi și re
prezintă o moștenire din 
cele mai îndepărtate tim
puri, iar sărbătorile care 
prilejuiesc manifestarea 
obiceiului sunt cele din 
preajma Anului Nou, cu 
precădere Crăciunul, 
colindatul având o origine 
păgână. Biserica, însă, a 
înlocuit sărbătorile păgâne 
cu cele religioase numai cu 
scopul de a le răstălmăci 
simbolul.

Crăciunul este fixat 
pentru prima dată la 25 
decembrie la Roma în anul 
354 pe timpul papei 
Tiberius și, potrivit unor 
afirmații, data nașterii lui 
Cristos coincide cu 
sărbătoarea nașterii lui 
Mithara (zeul Soarelui).

Al. Rosetti explicând 
originea cuvântului colindă 
ca provenind din latinescul 
calendae afirmă că și 
numele sărbătorii care pri
lejuiește colindatul derivă 
tot din Calendae.

Totuși, este foarte 
posibil ca poezia colindelor, 
cele laice aparținând stra
tului străvechi, să fie o 
moștenire de la vechii slavi, 
fiindcă nu le avem nici la

PREJUDKH DE

1 Dintr-o recentă discuție cu dl col. Gherasim Balint, 1 
J comandantul Poliției Municipiului Brad, a reieșit că J 
, numărul furturilor este în continuă creștere.
, De la începutul anului și până în prezent numai ,
■ avutului public i s-au cauzat, prin acest gen de in- ■ 
i fracțiune, prejudicii de mai bine de 100.000.000 de lei. ■ 
Vv-N)-............................................................................................ /

Imagine din Dmi - municipiul reședință de județ. 
Foto: Anton SOC A CI

^TALENTUL DE A ÎMPRĂȘTIA' 
GUNOAIELE

Având o imaginație bo
gată, nu neapărat din dorința 
de a face economii la trans
port, ci poate mai degrabă din 
aceea de a-și manifesta mai 
vizibil talentul în ,,înfru
musețarea" peisajelor încon
jurătoare, vedem cum într-o 
serie de localități se depo
zitează la voia întâmplării 
aceste reziduuri ce sunt înde
părtate din gospodării.

Astfel de procedee nu sunt 
străine, după cum poate con
stata oricine la fața locului, 

^zonei Hășdat, unde gunoaiele 

romani și nici la vechii 
greci, după cum nu le au 
nici italienii, nici grecii de 
astăzi, nici francezii, le au, 
în schimb, în afară de 
români, unele dintre po
poarele slave: polonezii, 
bulgarii, sârbii, îndeosebi 
ucrainenii.

Datele de mai sus con
duc, firesc, la concluzia că 
și colindatulpropriu-zis de 
la noi, sub forma pe care o 
cunoaștem astăzi, este o 
reminiscență a obiceiu
rilor păgâne din anti
chitatea latină care în 
decursul secolelor a 
suferit transformări 
fundamentale și peste 
care s-au suprapus unele 
practici de origine slavă, 
mai vechi.

întrucât datele mai 
vechi despre desfășurarea 
colindatului sunt spora
dice, iar cercetările 
actuale se axează mai m uit 
pe studiul textelor și mai 
arareori pe desfășurarea 
obiceiului, punerea în lu
mină a evoluției colin
datului, pas cu pas, de la 
originea lui și până la data 
când la noi apar primele 
lui mențiuni documen
tare, este imposibilă.

Prima atestare docu
mentară a colindului la noi 
datează de la 27-29 sep
tembrie 1647 și aparține 
pastorului Andreas

Valentin BRETOTEAN
(Continuare în pag. 8)

se împrăștie, până să se 
ajungă la halda amenajată în 
acest scop, pe o rază destul 
de întinsă de-a lungul 
drumului. Cam la fel se 
prezintă lucrurile și la Deva, 
unde se ocupă cu gunoaie 
unele terenuri ale societăților 
comerciale destinate produ
cerii legumelor, cât și în 
apropierea haldei de la Uroi, 
unde și așa starea pășunii 
este cât se poate de îngrijo
rătoare. Ar fi bine dacă s-ar 
găsi un antidot la asemenea 
practici, nu? (N. T).
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( SÂMBĂTĂ
13 decembrie

TVR 1
7.00 Bună Dimineața de la lașii 

9.05 Feriți-vă de măgăruș! Concurs 
pentru copii și... părinți 10.00 Viața 
ca în viață (s, ep. 5, SUA 1995)10.50 
Vremuri minunate la Spessart 
(Germania, 1967) 12.30 Mork și 
Mindy (s, ep. 27) 13.00 Ecranul: 
Pacientul englez; ,,Les soeurs 
Solei!...”; ,,Hercule”; „Xanadu”; 
Videoghicitoare; Legea seriilor: SF 
pe marile ecrane 13.30 Mapamond 
14.10 Turnul Babei: Călătoria 
olimpicilor 16.00 Scena politică 
17.00 Start - Rec 18.00 Desene ani
mate; Povestirile lui Donald Rătoiul;
18.30 Hollyoaks (s, ep. 37) 19.00 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
„săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, săptămâna sportivă 21.00 
Efecte secundare (s, ep. 5) 21.55 
Cum vă place! 23.40 Dublă expunere 
(s, ep. 6) 0.30 Arena As

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(s, ep. 78) 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Pas cu pas 10.35 Mondo-Blitz 
10.55 Fotbal: Universitatea Cluj - 
Oțelul Galați, în etapa a 20-a a 
Diviziei A 12.50 TVR Cluj-Napoca
13.30 TVR Timișoara 14.00

Strindberg (s, Suedia, 1983) 15.10 
Actualitatea culturală 15.35 Desene 
animate Prințesa Starla (SUA, 1994) 
16.00 Micaela (s, ep. 70) 16.50 Cristal 
(s, ep. 164) 17.35 Cântece de neuitat 
17.45 Clepsidra cu imagini 18.00 Serata 
muzicală TV 20.00 Patru surori (mini- 
serie, Italia, 1990, partea a 3-a) 21.40 
Stop-Cadru 21.50 Patru surori (ultima 
parte) 23.30 Conviețuiri 24.00 Mari 
dirijori

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei 7.10 Film 

serial: Puterea banilor (ep. 2,r) 8.00 Vise 
și oglinzi (ep.10,r.) 8.45 Un câine cu 
imaginație (r) 9.20 Ultimele 5 minute 
(ep. 1, r) 10.50 Cartonașul galben (r) 
13.00 Viață sălbatică (ep. 21) 13.30 
Dragoste cu năbădăi (ep. 18) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Jandarmul și 
jandarmerițele (r) 16.40 între prieteni 
17.30 Club Hawaii (ep. 61) 18.00 Tarzan, 
stăpânul junglei (ep. 10) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Săgeata 
(f. Canada 1996, partea a ll-a) 21.30 A 
treia planetă de la Soare (seria a ll-a, 
ep. 14) 22.00 Arliss (ep. 8) 22.30 Beavis 
și Butthead (ep. 45) 23.00 Hollywood 
Top Ten (ep. 44) 0.10 Tentația unui 
călugăr (film istoric, China) 2.00 Muzică

PRO TV
7.00 Pro TV Junior: Desene animate; 

Povestea magică cu Marian Râlea;

Superboy (ep. 18); Noile aventuri ale îuTx
Flipper (ep. 21) 9.05 Clopoțelul morții (r)
11.00 PRO Motor 11.30 Secretele
bucătăriei 12.00 Talk-show: întâlnire cu
presa 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Generația PRO: Dragul de Raymond (ep. 
7); Cine este șeful? (ep. 185); Sport și 
muzică 16.00 Hercule (ep. 41) 17.00 
Xena, Prințesa războinică (ep. 40) 17.45 
PRO Fashion - magazin de modă 
lifestyle și atitudine 18.15 Fete de bani 
gata (ep. 7) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 
19.30 Știrile PRO TV’20.00 Clientul 
(dramă SUA, 1994) 22.10 Știrile PRO TV 
22.15 Millennium (ep. 13) 23.00 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.30 NYPD BLUE 
- Viață de polițist (ep. 13) 0.15 EbbTide 
1.45 Nopțile albe de jazz

ANTENA I - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
10.10- 10.20 7 zile fără comentarii (r)
23.00-24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
06.15-06.40 Știri+lnvitatul săptămânii 

(O
06.40-07.00 “No comment” + "Vorbiți 

aici” (r)
22.10- 22.15 Retrospectiva săp

tămânii
_____________________________ Z

Perioada 13—15 decembrie

DUMINICĂ
14 decembrie

TVR 1
7.00 Bună Dimineața de la Cluj! 

8.30 Lumină din lumină! 9.05 Desene 
animate; Legenda Albei ca Zăpada 
9.35 Aventurile lui Shirley Holmes (s, 
ep. 11) 10.00 Ala-Bala, Portocalal 
11.00 Viața satului 12.30 Tezaur 
folcloric 12.55 Fotbal: F.C. Argeș 
Pitești - Rapid București 14.50 Turnul 
Babei 17.30 Atlas 18.00 Desene ani
mate: Aladdin 18.30 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea Samantha? 
(ultimul episod) 18.55 Robingo (jc) 
19.40 Duminică sportivă 19.55 Doar 
o vorbă ,,săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, Meteo, 7 zile în România 
21.00 Din nou printre voi (SUA,1987) 
22.45 Whitesnake în concert la sala 
Palatului din București (II)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(SUA, ep. 79) 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Ferestre deschise: Ozonul - 
șansa vieții 10.35 Lecția de muzică
11.30 TVR lași 13.30 Memoria exilului 
românesc 14.00 Strindberg (Suedia, 
1983, ep. 2)15.10 Din albumul celor

ymai frumoase melodii populare 15.35

Desene animate: Prințesa Starla (SUA 
1994) 16.00 Micaela (ep. 71) 16.50 
Cristal (ep. 165) 18.00 Alo, tu alegi! 
Puteți solicita în direct melodia 
preferată ! 19.00 Ultimul tren 19.25 
Emisiune de actualitate sportivă: 
Handbal feminin: Finala Campionatului 
Mondial; Fotbal din campionatul 
italian: Vicenza - Fiorentina 24.00 Jazz 
Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (ep. 14/r) 8.30 A treia planetă 
de la Soare (ep. 14/r) 9.00 Desene ani
mate: Connan (ep. 10) 9.30 Rățoiul 
Huey (ep. 24) 10.30 Orășelul fantastic 
(ep. 9) 11.10 Controverse istorice 11.40 
Spirit și credință 12.50 Caleidoscop 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Extratereștri 
în familie (ep. 5 și 6)14.55 O femeie - 
un bărbat și jumătate 15.20 Hollywood 
Top Ten (ep. 44/r) 16.30 Dragoste cu 
năbădăi (ep. 49) 17.00 Club Hawaii (ep. 
62) 18.15 Talk-show: Printre rânduri 
19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 
Zeița iubirii (comedie, SUA 1988) 21.30 
Burlacul (ep. 14) 22.00 Cape Canaveral 
- Eroii spațiului (ep. 7) 22.50 Sirenele 
(ep. 34) 23.40 Praf de îngeri (thriller 
polițist, Japonia, 1994) 1.40 Muzică

PRO TV
7.00 Desene animate 9.00 Lassie (ep. 

6) 9.30 Super Abracadabra 11.30 Bingo 
(SUA, 1991) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Dragul de Raymond (ep. 8) 13.30 Cine 
este șeful? (ep. 186) 14.00 Concert MTV 
14.20 Stan și Bran 14.40 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu - Retrospectiva 
săptămânii 15.30 Lumea filmului 17.00 
Efecte speciale (ep. 13) 17.45 Al șaptelea 
cer (ep. 2) 18.30 Beverly Hills (ep. 100) 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Formidabilul 
(comedie, SUA, 1991) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Susan (ep. 14) 22.30 Știrile PRO 
TV 23.30 Procesul etapei 2.30 Fotbal: II 
Calcio 4.20 Știrile PRO TV

OBERBEC (21.111-20.IV)
Veți avea de rezolvat o mul

țime de mărunțișuri și asta vă irită 
căci ați dori să faceți ceva 
grandios. Duminică, partenerul de 
viață vă face o surpriză plăcută și 
sunteți dispus să-i iertați micile 
greșeli din trecut. Neînțelegeri cu 
frații din cauza unui teren. Doriți o 
schimbare în viața dv și-i posibil 
să se producă; fiți prudent. 
STAIR (21.IV-2 l.V)

Cheltuieli masive; veți fi nevoit 
să solicitați ajutorul părinților. Un 
prieten vă’dă o veste care vă va 
bucura nespus de mult. O călă
torie s-ar putea să se con
cretizeze. Atenție, duminică, dacă 
plecați la drum’ căci sunt posibile 
accidente. Activitățile intelectuale 
vă dau posibilitatea să vă puneți 
în valoare cunoștințele. Luni, 
agendă de lucru încărcată. 
OGEMENI (22.V - 22.VI)

Cineva din familie nu se simte 
bine. încercați să-l convingeți să 
meargă la medic pentru a evita 
înrăutățirea sănătății. Partenerul 
de viața va primi > veste de la 
drum lung. S-ar putea să fie cheia 
unei realizări sociale pe care o 
visează de mult timp. Luni sunteți 
sensibil și impresionabil, așa câ 
evitați discuțiile în contradictoriu. 
Nu lu’ati nici decizii.
O RAC (23.VI - 23.VII)

Găsiți o modalitate de a vă 
consuma energia fizică în mod 
eficient. O ieșire la un spectacol 
v-ar avantaja. Idei excelente, dar 
corectitudinea lasă de dorit. Un 
prieten vă va indispune pentru 
întreaga zi. Nici luni putereacde 
concentrare nu reprezintă punctul 
dv forte. Nu vă apucați de prea 
multe treburi în același timp. 
O LEU (24.VII - 23.VIII)

Nu vă enervați dacă veți fi 
chemat azi la serviciu; este un 
semn că șefii vă apreciază. Do
rința dv ca persoana iubită să 
atingă perfecțiunea nu face decât 
să mărească tensiunea dintre dv. 
Dacă ați încerca s-o înțelegeți, ați 
Butea evita o ruptură apropiată’, 

n prieten vă solicită sa-l ajutați 
cu bani, ceea ce vă va produce un 
mare dezechilibru financiar.
O FECIOARA (24.VIII - 22.IX)

Un prieten vă trimite o veste, 
bună, care vă remontează. Nu 
faceți greșeala de a spune tuturor 
ce planuri aveți; dușmanii ascunși 
atât așteaptă. Sunteți interesat de 
chestiunile oculte. Partșnerul de 
viață vă propune un armistițiu și 

.viata dv. de familie se va mai 
x. 1__________________________

liniști. Vă veți canaliza energia 
spre probleme profesionale.
O BALANȚA (23.IX - 23.X)

Sunt în actualitate relațiile cu 
partenerul dv de viață. Prudență 
în a cheltui banii. Cineva 
dorește să vă ajute, dar vă tre
zește semne de întrebare. 
Dorința dv de a face speculații 
vă poate mări deficitul bugetar. 
Nu-i momentul prielnic unor 
tranzacții.
OSCORPION (24.X - 21.XI)

O rudenie apropiată vă va 
face o surpriză plăcută. 
Irascibilitatea de care dați dova
dă v-ar putea face să vă certați 
cu multă lume. Luni sunteți 
energic și plin de umor, ceea ce 
va îmbunătăți relația cu per
soana iubită. Veți primi bani pe 
care-i veți cheltui repede. Unele 
neînțelegeri cu colegii.
O SĂGETĂTOR (22.XI 20.XII)

Discuții aprinse cu rudele. 
Un cadou primit de pe alte 
meleaguri vă va bucura. Scurtă 
dispută cu soțul (soția). Sunteți 
mai sensibil decât’de obicei’. 
Dacă vă veți petrece ziua într-un 
grup de prieteni vă veți simți 
pxrplpnt
O CAPRICORN (21.XII -19.1)

Sunteți iritat și nu vă abțineți 
să-i luați peste picior pe cei din 
jur. N-ar fi exclus să supărați pe 
cineva care ține la dv. Aveți de 
făcut drumuri multe pentru o 
problemă de sănătate. N-aveți 
timp, dar n-ar fi bine să o 
neglijați. Vecinii vă vor supăra 
căci fac zgomot.
O VĂRSĂTOR (20.1 - 18.11)

Neliniștea și agitația se vor 
simți în domeniul afectiv, căci 
este posibil să rupeți relațiile cu 
persoana iubită. Duminică aveți 
multe drumuri de făcut pentru a 
pune la punct detalii importante. 
Capacitate mare de comu
nicare. Evitați amestecul feme
ilor în treburile dv. Nu-i exclus să 
vă certați cu un șef sau cu altă 
autoritate.
OPEȘTI (19.11 - 20. III)

Nu vă așteaptă o zi bună. 
Probleme financiare, certuri. 
Atenție la posibile accidente. 
Popularitatea dv crește în rândul 
persoanelor sus-puse. Posibile 
realizări materiale. Dacă sunteți 
implicat într-un proces, aveți1 
șanse să-l câștigați. Atenție la 
dușmanii care așteaptă să tăceți 
o cât de mică greșeală.

s/

( LUNI
15 decembrie

TVR I
12.05 Secretul (s/r) 14.10

r) 15.00 Meridianele dansului (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 39) 18.00 Arhive 
românești 18.30 Interactiv Tele-Joc 
(cs) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 109) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Baywatch (s, ep. 128) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Ca
nary Wharf (s, ep. 81) 23.55 Scena 
0.25 Pop Show - Nocturn

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri-Magazin 15.10 Limbi 
străine: engleză 15.35 Prințesa Starla 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 72) 16.50 
Cristal (s, ep. 166) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 
19.00 O altă putere: Cella 
Delavrancea 19.30 Sănătate, că-i mai 

l bună decât toate! 20.00 Secretul (s,

ep. 52) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 22.00 Justițiarul (thriller SUA 
’96) 23.35 Ecoturism (mag.)

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 

Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/r) 
9.40 Sirenele (s/r) 10.30 Zeița iubirii (f/ 
r) 12.20 O iubire de neuitat (talkshow/ 
r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Agentul 00 
- Suflet (co. SUA 1995) 16.00 Dempsey 
și Makepeace (s) 17.00 Un câine cu 
imaginație (s) 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.02 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Baree, fiul lui Kazan 
(f.a. Canada/Franța 1994) 21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 14) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 

Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 Lumea 
filmului (r) 10.15 M.A.S.H.(s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Procesul etapei (r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Formidabilul 
(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 6)

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe scurt 
10.10-10.30 Plai de cânt și dor

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 
07.30-07.50 Oameni de milioane (r) 
07.50-09.00 „Ghici cine bate la ușă?”

(r)
21.55-22.00 Știri_________________ J

17.00 Știrile PRO TV 17.15 Deșteaptă^ 

te române! (talkshow) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Bun venit acasă, Roxy Carmichael 
(dramă SUA 1990) 22.05 Știrile PRO TV 
22.10 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 
22.15 Familia Bundy (s, ep. 246) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 11) 23.15 Știrile PRO TV 
23.40 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 
23.45 Fanny (dramă SUA 1961) 2.45 
Pulsul financiar

ANTENA 1 - DEVA
17.00-17.45 Sportul hunedorean
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program comercial PRO 

TV Deva
06.45-07.00 Știri (Retrospectivă) (r)
09.50-10.15 Program comercial PRO 

TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

ANUL TIGRULUI PENTRU... TIGRU
Reamintim din episodul 

trecut căror nativi li se adre
sează previziunile și celelalte 
informații zodiacale care 
urmează. Ele se adresează 
celor născuți în perioadele 
cuprinse între anii:

08.02.1902-28.01.1903 
26.02.1914-13.02.1915 
13.02.1926 -01.02.1937 
31.01.1938 - 18.02.1939 
17.02.1950 -05.02.1951 
05.02.1962 -24.01.1963 
23.01.1974 -10.02.1975 
02.02.1986 -28.01.1987 
29.01.1998 -16.02.1999
Intre elementele definitorii, 

pozitive, ale nativului tigru se 
înscriu.

Este un tip bătăios, plin de 
culoare, imprevizibil, care in
spiră teamă și respect celor 
din jurul său. Este o persoană 
norocoasă dâr și dinamică, a 
cărei vivacitate este molip
sitoare pentru cei din jur.

Pe cât de iute la mânie, pe 
atât este de sincer, afectuos și 
generos. Nu face lucruri pe 
jumătate și nici de mântuială. 
Logica nu înseamnă prea mult 
pentru el.

Nu fiți zgârciți cu confortul 
de care are nevoie căci vă va 
răsplăti dublu dacă-l veți 
sprijini.

Este un tip cald, sensibil și 
simpatic, dar uneori încă
pățânat, irațional și egoist.

Femeia tigru este cea mai 
fermecătoare și primitoare 
gazdă și cea mai strălucitoare 
gospodină.

Tot timpul are însă 
ghearele pregătite pentru caz 
de nevoie. Nu-i recomandabil, 
deci, să confundați galanteria 
și culanteria ei de gazdă cu 
avansurile.

Este o mamă minunată și 
îngăduitoare cu copiii dar po
sedă și argumentele care să 
le impună ordine și rigoare.

Tigrul este un egocentrist 
care, în consecință, urăște să 
fie ignorat.

Cum va fi 1998 pentru 
nativul tigru, indiferent de ele
mentul natural sub al cărui 
simbol stă?

Un an moderat spre bun. 
Va fi norocos în sensul că 
ceilalți îi vor sări în ajutor 
atunci când are mai multă 
nevoie de ei.

Nu trebuie să riște pentru 
că lucrurile se pot întoarce 
împotriva sa.

Nu va suferi de vreo boală 
sau capriciu dar va fi forțat fie 
să cheltuiască foarte mulți 
bani, fie să nu-i poată păstra.

Episodul următor va 
dezvălui previziuni pentru na
tivii sub semnul zodiacal al 
iepurelui, adică cei născuți în 
perioadele cuprinse între anii:

29.01.1903 -15.02.1904 
14.02.1915 -02.02.1916 
02.02.1927 -22.01.1928 
19.02.1939 -07.02.1940 
06.02.1951 -26.01.1952 
25.01.1963 -12.02.1964 
11.02.1975 -30.01.1976 
29.01.1987 - 16.02.1988 
17.02.1999 -05.02.2000.
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- Din câte știm sunteți 
primar la Luncoiu de Jos 
din 1990. Așa este dna 
Ileana Ciuclan?

- Aveți dreptate.
- Așadar sunteți printre 

cei mai vechi primari din 
județ. Dintre obiectivele 
mai importante pe care vi 
le-ați propus, care s-au 
realizat?

- Din păcate nu ne putem 
lăuda cu mari realizări. Ne 
luptăm bunăoară de mai 
multă vreme să realizăm un 
oficiu poștal cu centrală 
telefonică. Noi am ridicat 
construcția, am finalizat lu
crările dar, de mai multă 
vreme, avem numai pro
misiuni în ceea ce privește 
centrala telefonică. Aceste 
amânări sunt justificate acum 
prin apariția unor noi teh
nologii în cadrul Rom- 
telecom. Ni s-a spus că vom 
avea ceva performant, dar nu 
se știe când.

- Altceva?
- Am reușit să continuăm 

asfaltarea drumului către 
Stejărel, însă și aici ne-am 
împotmolit din lipsa fondu
rilor.

- Cu aplicarea legii 
fondului funciar ați avut 
probleme?

- Nu. Noi am reușit chiar 
fără topografi să lămurim 
cam 75 la sută din chestiuni. 
Probleme deosebite nu am 
avut și nici nu avem. Am dat 
și dăm curs tuturor 
solicitărilor.

k

pâine mananca 
oamen ii de la sat

Era - o știm cu toții - o vreme 
când oamenii ce trăiesc în 
mediul rural veneau la oraș să- 
și procure pâinea cea de toate 
zilele. Astăzi lucrurile sunt com
plet schimbate în sensul că li se 
aduce acest aliment fundamen
tal în hrana omului la ei acasă 
în satul în care locuiesc. Dar să 
vedem ce pâine mănâncă 
oamenii de la țară, când și în ce 
condiții ajunge la dumnealor pe 
masă.

“E bine că avem de unde 
alege”

Se cere consemnat că în 
ultimii ani, în mediul rural, în 
domeniul producerii de pâine 
s-a afirmat foarte mult 
privatizarea luând ființă nume-: 
roase brutării particulare, astfel

„f Ac ne cri accm

că aprovizionarea cu pâine s-a 
îmbunătățit substanțial, iar 
drumul acesteia de la 
producător la consumator este 
foarte scurt. Cele trei brutării 
private din Crișcior asigură 
necesarul de consum nu numai 
pentru oamenii comunei, ci și 
pentru o mare parte din zonă. 
Dar în această parte a județului 
funcționează și brutăria Socie
tății de Morărit și Panificație din 
Brad ca și cea a Cooperației de 
consum din Blăjeni. Această din 
urmă unitate produce circa 1000 
bucăți de pâine pe săptămână, 
foarte gustoasă și ieftină, ce se 
bucură de multă căutare. Dl 
Octavian Lupan, președintele 
“Consumcoop” Crișcior, ne 
spunea:

- Ducem pâine de la Blăjeni 
în toate satele zonei Brad unde 
putem circula cu mașina, de 
două ori pe săptămână. Așa că 
oamenii găsesc tot timpul pâine 
proaspătă.

- Duceți și acolo unde 
distanța este mare ?

- Da, chair dacă transportul 
costă foarte mult. O facem 
gândindu-ne că și oamenii aceia 
trebuie să aibă pâine bună pe 
masă.

- Aprovizionarea cu pâine 
k este asigurată în mod regulat în

____ — —— — —

- Cu stația CFR de la 
Luncoiu de Sus ce s-a 
întâmplat?

- Putem spune că și aici am 
avut ghinion. în această pri
măvară am reușit să facem rost 
de materialele necesare pentru 
amenajarea peronului. 
SNCFR-ul ne-a solicitat ca să- 
I realizăm cu sătenii. Ei bine, a 
urmat o alunecare de teren, iar 
acum linia este impracticabilă. 
Am rămas cu materialele adu
nate și fără stație.

- în prezent, cu ce 
probleme vă confruntați?

UN PRIMAR DEZAMĂGIT
D,LJ?£?L!11LA

- Ar fi ele mai multe, dar 
starea drumurilor ne dă mare 
bătaie de cap. Cetățenii solicită 
repararea lor, primăria a căutat 
și caută tot felul de soluții, dar

' și aici intervin din nou banii. Mai 
exact, lipsa lor. Am făcut nenu
mărate adrese ca din fondurile 
Consiliului județean, din alte 
surse să ni se aloce și nouă 
bani pentru repararea dru
murilor. Nu am primit nimic, iar 
la nivelul comunei starea 
drumurilor este jalnică. în 
fiecare sat avem probleme.

- Apropo de bani, spuneți- 
ne câteva chestiuni legate de 
bugetul primăriei.

- După părerea mea a fost 
prea strict dimensionat în acest 
an. înțelegem greutățile prin

toate satele noastre - opina 
dna Elena Ciuclan, primarul 
comunei Luncoiu de Jos.

- De unde vine pâinea?
- La magazinul de la șosea 

al cooperativei de consum de 
la Brutăria din Brad, la unitățile 
private de la unități de 
producție particulare.

Am vizitat două unităti pri
vate să constatăm ce fel de 
pâine desfac. La unitatea 
Olvatim a dnei Ionela Timbus 
se vindea pâine adusă cu o zi 
înainte de la Fabrica de pâine 
din Brad. Am aflat că aici se 
aduce pâine de trei ori pe 
săptămână cu mașina pa
troanei și tot de acolo se vinde. 
La unitatea dnei Mihaela Tod 
se afla în vânzare pâine
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rotundă cu 1800 lei bucata 
(dacă între timp nu s-o fi 
scumpit) dar nu cumpăra ni
meni întrucât era tare ca piatra, 
deși fusese adusă numai cu 24 
de ore înainte.

in satul Vălișoara funcți
onează două unități ce desfac 
pâine. Una este a cooperației 
de consum (gestionară dna 
Doina Rovinaru). Aici se vinde 
pâine de la Brutăria din Brad, 
ce se aduce marțea și vinerea. 
Pâine bună. Cealaltă este 
particulară și aparține dlui Emil 
Marcu. Pâinea ce se vinde aici 
vine de la o brutărie din Cristur 
și este adusă tot la două zile. 
Coaja pâinii este cam tare și 
groasă, dar miezul se păs
trează proaspăt multă vreme. 
Dl Gneorghe Munteanu, 
locuitor al satului:

- De unde cumpărați ! 
pâine, de obicei?

- Și de aici - magazinul | 
privat - și de jos - unitatea * 1 
cooperației.

- Care este mai bună ?
- Și una și alta. E bine că ] 

avem de unde alege. Adevărul | 
este că și concurența între i 
brutării e în folosul nostru, al ' 
consumatorilor de produse de | 
panificație de la sate.

depinde rezultatul examenului, 
recoltarea din alte zone decât cele 
de elecție putând să vicieze 
rezultatul examenului.

Ca măsuri de profilaxie ce se 
recomandă? în primul rând 
amintim obligativitatea exame
nului trichineloscopic al tuturor 
cărnurilor și preparatelor de carne 
provenite de la mistreț, urs înainte 
de punerea în consum. Apoi se 
interzice vagabondajul porcinelor, 
se evită hrănirea porcinelor cu 
carne sau cu resturi de la abator 
și de la bucătărie nesterilizate 
conform normelor sanitar-vete- 
rinare. De asemenea, periodic se 
fac deratizări în adăposturi, 
recoltarea și distrugerea șobo
lanilor morți sau în agonie. în 
același timp achiziționarea de 
carne se face numai din locuri 
autorizate special, amenajate
pentru acest scop, aflate sub 
supraveghere și control sanitar- 
veterinar.

Dr. Aurel PERI AN, 
medic primar veterinar, 
director adjunct ai DSV 

Hunedoara, șeful 
Laboratorului Sanitar-

Veterinar DevaTraian BONDOR 1 
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care se trece, dar să nu avem 
bani nici pentru salariile 
lucrătorilor de la primărie ni se 
pare un lucru grav. în această 
situație ne aflăm în decembrie, 
în unele comune se fac tot felul 
de lăcașuri în care cântă doar 
bufnița, iar noi nu avem nici 
bani de salarii. Nu ni se pare 
deloc corect. Ni se cer tot felul 
de indicatori, dar bugetul se 
repartizează pe alte criterii, nu 
pe indicatori.

- Ce părere aveți despre 
recenta remaniere guver
namentală?

- Cred că cineva știe ce 
face, dar înainte, trebuie să 
mergem.

- Din ce formațiune 
politică faceți parte?

- Am fost la PDSR, acum 
sunt la PD. Vreau să vă spun 
însă că sunt dezamăgită de 
toată politica asta. De politică, 
în general, nu numai a unora 
sau a altora. Este un lucru 
murdar.

- Sunteți mulțumită de 
ceea ce ați făcut ca primar?

- Am o anume mulțumire 
pentru că am reușit să rezolv 
anumite probleme, dar sunt 
total mâhnită pentru ceea ce 
nu am reușit să fac. Cea mai 
mare mâhnire a mea este că 
nu pot întotdeauna să vin în

Trichineloză este o zoonoză 
parazitară produsă de Tri- 
chinella Spiralis. Boala la om a fost 

cunoscută din antichitate în urma 
consumului de carne de porc 
infestată, pe acest motiv probabil 
evreii și în secolul VII e.n. Mahomed 
au interzis consumul cărnii de porc.

în anul 1835 OWEN a descris 
parazitul din interiorul chiștilor și l-a 
numit Trichinella Spiralis. în țara 
noastră, în anul 1868, SCHEIBER 
a descris primul caz de trichineloză 
la om, înregistrat la spitalul Coltea, 
iar în anul 1913 CURBANSC 
descoperă primul porc cu 
trichineloză în Abatorul București.

De la această dată numărul 
cazurilor diagnosticate a crescut, 
aceasta și datorită faptului că din 
anul 1959 examenul trichineloscopic 
este obligatoriu la toți porcii 
sacrificați în țara noastră. în județul 
nostru, de la un număr de 4 cazuri 
pozitive înregistrate în 1981, în 1991 
au existat 597 cazuri, reprezentând 
0,365 la sută din porcii sacrificați, 
în cursul anului 1996 a fost depistată 
trichineloză la un număr de 231 
cazuri, precum și ia un număr de 6 
mistreți din 273 cazuri examinate. 

sprijinul oamenilor.
- Ce credeți, oamenii 

sunt mulțumiți de felul în 
care primăria îi sprijină în 
soluționarea problemelor?

- Având în vedere 
atitudinea cetățenilor față de 
noi, care este una firească, 
nu de nemulțumire - credem 
că am făcut multe lucruri 
bune. De fapt, nici nu ne 
laudă, dar nici nu ne arată cu 
degetul. Ne-am preocupat 
permanent ca, dacă un om 
nu poate să plece de la 
primărie cu un câștig mate
rial, cel puțin să plece cu un 
gând bun.

- Oamenii vă sprijină în 
demersurile ce privesc 
bunul mers al treburilor 
comunei?

- Da. Colaborăm bine. 
Multe inițiative au revenit de 
la ei. Vin cu propuneri și ajută 
la realizarea lor. Poate mai 
puțin în ceea ce privește 
întreținerea drumurilor. Cred 
că i-am dezamăgit și noi, 
întrucât n-am reușit să facem 
mare lucru.

- Suntem la sfârșit de 
an. Cum vedeți viitorul 
comunei, într-o perspec
tivă mai apropiată?

- încerc să cred că va fi 
mai bine. Ne punem spe
ranța în realizarea unor pro
grame de care să beneficieze 
și comuna noastră. Ne 
gândim la centrală telefonică, 
introducerea gazului și altele.

Valentin NEAGU

Sfl IWHWE!
T

Trichinella Spiralis este un 
parazit nematod de dimensiuni foarte 
mici (2-5 mm lungime) la care tot 
ciclul evolutiv de la stadiul de adult 
până la larvă încapsulată se petrece 
în corpul aceleiași gazde. Trecerea 
la altă gazdă se face prin consumul 
de carne infestată.

La om boala se manifestă inițial 
prin tulburări gastro-intestinale 
(grețuri, vărsături, lipsa poftei de

Simptome și profilaxie
mâncare, dureri abdominale, 
constipație ce alternează cu diaree 
sangvinolentă). După răspândirea în 
sânge și ca urmare a localizării 
larvelor în mușchi, tulburările sunt de 
ordin toxic și alergic. Temperatura 
crește la 39-40° C, apar edeme ale 
pleoapelor, ale feței (boala capetelor 
mari), herpes facial, tumefacția 
buzelor și a ochilor, epiforă, fototobie. 
în cazurile grave edemul cuprinde și 
faringele, apar erupții cutanate, 
urticariforme, dureri musculare și 
articulare. în cazurile extrem de 
grave formele larvare determină

^PROGRAMUL PILOT
- MÂNO-GERMAN
ÎNCEPE sa prindă viața
Prin intermediul 

ziarului nostru nr. 
1964, din 3 septembrie a.c., 

i-am informat pe cititori 
despre punerea bazelor 
unei colaborări româno-ger- 
mane pentru realizarea unui 
program pilot de dezvoltare 
a agriculturii județului 
nostru. Acum, după trei luni 
de la demararea acțiunii res
pective, iată că suntem în 
măsură să consemnăm și să 
dăm niște vești bune în 
legătură cu începerea unor 
activități concrete menite să 
susțină realizarea pro
gramului respectiv. Coor
donatori în cadrul acestui

DE2V0LTAREA AGRICULTURII
HUNE-TNF

program de colaborare au 
fost desemnați dl ing. 
Rainer Windrisch, fermier și 
consilier la Ministerul agri
culturii din landul Hessen, 
din partea germană, și dl 
ing. Alexandru Indrea, șef 
de birou la DGAA a județului 
Hunedoara, din partea 
județului nostru.

După cum remarca dl 
Indrea în cadrul unei discuții 
purtate recent, programul 
are trei laturi importante. în 
primul rând este vorba des
pre înființarea unei ferme in
tegrate pentru creșterea 
porcilor, în acest scop fiind 
aleasă comuna Râu de Mori; 
în al doilea rând se are în 
vedere formarea unei ferme 
de tip asociativ în comuna 
Ribița, cu profil mixt, iar în 
al treilea rând se urmărește 
pregătirea tinerilor agri
cultori pentru a-și desfășura 
activitatea în condițiile 
agriculturii performante. 
Pentru a identifica posi
bilitățile existente în ve
derea derulării programului, 
de curând s-a făcut o vizită 
în landul amintit unde au 
fost identificate resursele 
materiale și tehnice nece
sare începerii efective a 
derulării programului - 
văzându-se la fața locului 
ferme de animale în care se 

^poate face popularea celor

miocardita trichinelogicâ și encefalita 
trichinelogică, urmate de paralizii și 
moarte.

Diagnosticul de trichineloză se 
pune prin examenul trichineloscopic 
și digestie artificială ce se efec
tuează la toate circumscripțiile 
sanitare veterinare de asistență și 
control alimente de la orașe și 
comune. Dintre tehnicile modeme de 
diagnostic amintim examenele

serologice prin tehnica ELISA ce se 
execută pe probe de ser-sânge sau 
suc de carne, diagnostic care se 
efectuează numai în cadrul Labo
ratorului Sanitar Veterinar 
Hunedoara-Deva.

în vederea efectuării exame
nelor se trimit mușchii pilieri ai 
diafragmei recoltați cât mai aproape 
de inserția dorsală, porțiunea radiară 
a mușchilor diafragmatici, mușchi 
intercostali, limbă sau în cazul 
examenelor prin tehnica ELISA 
probe de sânge, ser sau came. De 
modul cum sunt recoltate probele 

ce se organizează în 
județul nostru, tehno
logiile de creștere, 
performanțele obținute, 
modul de integrare în 
producție și până la 
valorificarea produselor. 
Cu acest prilej s-au stabilit 
fermele de unde va 
proveni materialul bio
logic pentru reproducție, 
între timp la Râu de Mori 
se apropie de finalizare 
lucrările la fermă, la aba
tor și la mezelărie, 
existând condiții ca în 
primul trimestru al anului 
viitor aceste obiective să 
intre în exploatare. De 

asemenea, s-au găsit și 
soluții să fie aduse 
utilajele necesare dotării 
abatorului și secției de 
preparate. în privința 
fermei de la Ribița, acțiu
nea se găsește în faza de 
întocmire a documentației 
necesare, urmând ca din 
primăvara viitoare să fie 
făcuți pași concreți în 
privința organizării bazei 
furajere și procurării ani
malelor.

în paralel cu realizarea 
obiectivelor amintite, se 
vor contura și modalitățile 
de instruire a tinerilor ce 
vor lucra în fermele res
pective, intenția fiind 
aceea de a se organiza o 
practică concretă în pe
rioada principalelor faze 
ale activității, la ferme cu 
profil similar din Ger
mania, urmărindu-se în 
același timp stabilirea 
unor legături trainice cu 
unitățile colaboratoare. Pe 
măsură ce apar noi ele
mente și date în domeniul 
înfăptuirii programului pi
lot, vom aduce la cunoș
tința cititorilor acțiunile 
menite să asigure punerea 
mai bună în valoare a 
potențialului agriculturii și 
zootehniei hunedorene.

Nicolae TÎRCOB^
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Societate mixta româno-americanâ
Trei firme americane vor 

constitui împreună cu 
RENEL, Romgaz și Rom- 
petrol o societate mixtă care 
va construi, administra și 
opera un terminal de gaz 
petrolier lichefiat la Marea 
Neagră, a declarat agenției 
MEDIAFAX Emil Calotă, con
silier la Rompetrol. Valoarea 
proiectului, amplasat în â- 
propierea portului Constanța, 
este de circa 180 milioane 
dolari. Capacitatea inițială de 
depozitare, de 600.000 tone 
anual, va putea fi extinsă la 
un milion de tone, a precizat 
Calotă.

Firmele americane parti
cipante, care vor deține 51%

Vicepreședintele PUNR 
Cluj, Livlu Medrea, a declarat 
corespondentului MEDIAFAX că 
PUNR - aripa Funar nu recu
noaște suspendarea conducerii 
filialelor partidului de către Bi
roul Permanent și nici suspen
darea senatorului Clurtin. Deci
zia lor este nulă de drept, la 
București nu există Birou Per
manent și vor suporta conse
cințele acțiunilor lor, a afirmat 
vicepreședintele PUNR Cluj. 
Liviu Medrea a mai declarat că 
PUNR - Cluj nu va lua nici o 
măsură împotriva deciziei Biro
ului Permanent. Președintele 
PUNR - Cluj, Victor Romulus 
Constantlnescu, nu a putut fi 
contactat.

Biroul Permanent al PUNR a 
jlecis suspendarea senatorului 

din acțiunile noii societăți, 
sunt Energy Transportation 
Group Inc., United Gas In
dustries Tnc. și North Ame- 
rican.World Trade Ltd. Fi
nanțarea investiției, estimată 
a se finaliza în circa doi ani, 
va fi asigurată de pe piața 
internațională de capital, 
fără garanția statului român. 
"Suportul statului va trebui 
să se manifeste în locație, 
amplasamentul fiind în ad
ministrarea portului Con
stanța și în lucrările de ame
najare portuară care urmea
ză a fi executate", a precizat 
Emil Calotă. _ .

Discuțiile legate de con
struirea terminalului au în

Discordantă......... ■
Costică Ciurtin din funcția de 
vicepreședinte al partidului și 
suspendarea conducerilor filia
lelor Cluj, Botoșani, Vaslui, Giur
giu, care nu au fost prezente la 
București la Consiliul Național.

Biroul Permanent al Came
rei Deputaților a primit, miercuri, 
o scrisoare din partea lui Gheor- 
ghe Funar, care solicita înlocu
irea lui loan Gavra din funcția 
de chestor al Camerei Deputa
ților și o scrisoare din partea lui 
Valeriu Tabără, care cere Biro
ului Permanent să nu țină cont 
de solicitările lui Funar. Gheor- 
ghe Funar preciza în scrisoarea 
sa că deputatul PUNR loan Ga
vra a fost exclus din partid la 
Convenția Națională de la Cluj. 
Funar menționa că ''noua con
ducere a PUNR o să comunice 

ceput în 1992. "în condițiile 
integrării României în dru
mul petrolului din zona Mării 
Caspice spre Europa, pro
iectul capătă un caracter 
internațional, important în 
bazinul Mării Negre, putând 
satisface nu numai nece
sitățile României ci și cele 
ale statelor din zonă", apre
ciază Calotă.

Pentru viitor activitatea 
urmează să fie extinsă, prin 
construirea unui terminal 
de gaz natural lichefiat, ac
țiune ce implică o investiție 

^considerabilă, de peste trei 
miliarde de dolari. Contrac
tul va fi semnat joi, 11 de
cembrie.

reprezentantul din partea gru
pului de deputați al PUNR, care 
îl va înlocui pe loan Gavra" în 
funcția de chestor al Camerei 
Deputaților.

La rândul său, Valeriu Ta
bără a solicitat Biroului Perma
nent al Camerei Deputaților "să 
nu acorde nici o semnificație 
politică" scrisorilor transmise de 
Gheorghe Funar. "împotriva Iul 
Funar conducerea PUNR a îna
intat un denunț penal la Parche
tul General de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiție, având în 
vederefaptele deosebit de grave 
săvârșite de acesta pentru uzur
parea de calități oficiale, sustra
gerea de înscrisuri, falsificarea 
instrumentelor oficiale, uz de 
fals, fals în declarații", a precizat 
Tabără în scrisoarea lui.

Arzi, președintele Emil 
Eonstandiiescn se va «ifla 

la Liixeinbiirq
Președintele Emil Con- 

stantinescu va participa, 
sâmbătă, la Luxemburg, la 
o reuniune comună pe par
cursul căreia șefii de stat 
din țările membre ale U- 
niunii Europene și ai celor 
asociate vor discuta faza 
următoare de lărgire a UE. 
Reuniunea, separată de 
cea a Consiliului European, 
va debuta la orele prân
zului, cu un dejun de lucru, 

Xs................... ■........-.......... . 

după care lucrările vor con
tinua până în seara zilei de 
sâmbătă.

Din delegația română ca
re pleacă sâmbătă la Lu
xemburg mai fac parte mi
nistrul de Externe, Adrian 
Severin, ministrul Integrării 
Europene, Alexandru Her- 
lea, precum și experți ai Pre
ședinției și ai MAE. Șefii de 
stat și de guvern din cele 15 
țări membre ale UE vor de

cide, în cadrul lucrărilor Con
siliului European de la Lu
xemburg, din perioada 12- 
13 decembrie, modul și sta
tele cu care Uniunea va de
mara negocierile de ade
rare. Din cele 11 state candi
date, Comisia Europeană, 
organismul executiv al UE, a 
recomandat începerea ne
gocierilor cu Cehia, Polonia, 
Ungaria, Estonia, Slovenia 
și Cipru.

—— — — — — — — — — — — — — — — — —
I România - pregătită să înceapă I

I
al

I 
I 
I

negocierile de aderare la UE
România este pregătită din 

| punct de vedere politic să în-
■ ceapă efectiv negocierile de
■ aderare la Uniunea Europeană, 
| însă preconizata lărgire a UE 
| este diferită de cele anterioare/ 
. când unele state candidate erau- 
I deja integrate economic, a a-j : 
| preciat într-o conferință de pre-
■ să Lazăr Comănescuî secretar
J de stat în Ministerul român de 
I Externe. \ _ -A—ț <>
| "Indiferenkoă încep<anu. 
- viitor, cu un anumit număr de 
I țări, negocierile de aderare».la , . r_______ __ __________
| UE vor dura minimum 4-5 ani'1, V*Va avea un caracter mult mai |
■ a declarat Comănescu, respon- cuprinzător decât s-a sugerat în ■ 
^abilul MAE pentru probleme Avizul Comisiei Europene".

legate de UE și NATO. El a 
predat că, la nivelul UE, există j 
un angajament ferm pentru ad- ■ 
miterea tuturor țărilor candidate, * 

. adăugând că momentul în care |
România Va'demara efectiv ne-1

■ goaierile depinde de rezultatul . 
I ț ..evaluării procentului de înde-1 

plinire a criteriilor de aderare, | 
care seva realiza cu fiecare stat ■ 
•fn parte. ■ ș ’

Potrivitjliplorhatului român, | 
summilaiLde la Luxemburg va | 
marca demararea efectivă a . 
(jidCesului de*tățgire a UE, care |

demararea efectivă a

RfgRf 7E MA[ ^LTSAU MM PMN S/NCERH
Miniștrii Culturii, Agricul

turii și Informațiilor Publice, 
Ion Caramitru, Dinu Gavri- 
lescu și Sorin Botez, au afir
mat după întâlnirea cu pre
mierul Victor Ciorbea că re
gretă aderarea la declarația 
pro-monarhică referitoare la 
aniversarea zilei de 30 de
cembrie 1947, pe care au 
semnat-o acum o lună.

Ciorbea a declarat că nu 
se pune problema demiterii 
celor trei, având în vedere că 
aceștia și-au retractat gestul. 
El a precizat că aceștia și-au 
luat angajamentul că, în vi
itor, nu vor face nici un fel de

declarații care să vină în 
contradicție cu prevederile 
Constituției și cu politica Gu
vernului.

Mai multe personalități ale 
vieții sociale și politice din Ro
mânia, printre care și titularii 
portofoliilor Agriculturii, Infor
mațiilor Publice și Culturii, au 
semnat o declarație prin care 
recomandă "revenirea la re
gat" a României. în opinia 
semnatarilor, acest fapt ar 
readuce România "în rândul 
țărilor în care sistemul demo
cratic este o permanență in
discutabilă". Dinu Gavrilescu 
a apreciat propriul gest ca "o

lipsă de precauție". "Atunci 
când am semnat-o nu am 
considerat declarația anti
constituțională", a spus Gavri
lescu, adăugând că prin cali
tatea de membru al Guver
nului ar fi trebuit să fie atent 
de a nu face declarații care 
pot fi interpretate ca anti
constituționale.

La rândul său, Ion Cara
mitru a spus că regretă ade
rarea la declarație pentru că 
"în momentul în care am sem
nat declarația, aceasta viza 
aniversarea unui moment is
toric și care a fost începutul 
comunismului în România".

Ion Caramitru a precizat că 
"opinia sa politică derivă din 
jurământul pe care l-a făcut la 
numirea în funcție".

Sorin Botez s-a alăturat 
opiniilor celor doi colegi de 
Guvern, spunând că respectă 
Constituția României și se 
dezice de declarațiile respec
tive, care pot aduce prejudicii 
Guvernului.

întrebați de ziariști dacă își 
păstrează opiniile pro-monar- 
histe, nici unul dintre cei trei 
nu a vrut să răspundă în mod 
clar, insistând asupra faptului 
că nu fac declarații care să 
aducă prejudicii imaginii țării.

Curtea Supremă va judeca cererea de reabilitare a unui 
membru al Guvernului Antonescu

Curtea Supremă de Jus
tiție va judeca, la 26 ianuarie 
1998, cererea Parchetului 
privind reabilitarea lui Toma 
Petre Ghițulescu, fost subse
cretar de stat în guvernul An
tonescu. Procurorul general 
Sorin Moisescu declarase, 
inițial, recurs în anulare împo
triva sentințelor prin care opt 
membri ai guvernului Anto
nescu fuseseră condamnați, 
în 1949, de către regimul co
munist, la pedepse cuprinse 
între doi ani de închisoare 

corecțională și zece ani de 
temniță grea, luându-se și 
măsura confiscării averii a- 
cestora.

După înaintarea la Curtea 
Supremă a recursului în a- 
nulare, pentru judecare, pre
ședintele și co-președintele 
Comisiei pentru Securitate și 
Cooperare în Europa a Con
gresului american, Alfonse 
D’Amato și Christopher Smith, 
i-au cerut președintelui Emil 
Constantinescu să intervină 
pentru retragerea acțiunii pro

curorului general privind rea
bilitarea post-mortem a opt 
membri ai guvernului Anto
nescu.

în scrisoarea adresată 
președintelui Constantinescu, 
politicienii americani afirmau 
că cei opt "au fost membri ai 
unui guvern responsabil pen
tru persecutarea întregii co
munități evreiești din Româ
nia și pentru deportarea și 
uciderea a cel puțin 250.000 
de evrei români și ucraineni”. 
Reabilitarea acestora "ar pu

ne în discuție sinceritatea 
angajamentelor României în 
ceea ce privește valorile fun
damentale occidentale și poa
te atrage după sine reconsi
derarea sprijinului acordat 
candidaturii României pentru 
integrarea în instituțiile eco
nomice și de securitate”, se 
mai menționa în scrisoare. în 
urma scrisorii, dosarul a fost 
reexaminat, constatându-se, 
totuși, că "sub aspect mai 
mult politic, decât adminis
trativ, a existat o răspundere 

colectivă a demnitarilor care 
au făcut parte din guvernul 
Ion Antonescu”.

"Apreciind probele dosa
rului prin prisma realităților 
perioadei în care au fost co
mise faptele și pronunțate 
hotărârile judecătorești, s-a 
dispus menținerea recursului 
în anulare doar pentru Toma 
Petre Ghițulescu, fost pro
fesor universitar, care la 5 
aprilie 1941 a fost numit sub
secretar de stat la Ministerul 
Economiei Naționale, funcție 

din care a demisionat la 26 
mair1946, deci anterior adop
tării deciziilor politice luate de 
guvernul Ion Antonescu", se 
arată în motivele de recurs 
ale procurorului general. Avo
catul Mihail Ghiga îl va re
prezenta pe Toma Petre Ghi
țulescu în fața Curții Supreme 
de Justiție.

MEDIAFAX
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SONET MEGAREALIST

Moș sărate ■ Moș bocj^it

cavaiEwi 
VESTULUI

Datorită uriașei sale po
pularități, GARY COOPER 
este plasat pe poziția 4 în 
Topul "Celor mai bine plătiți 
actori americani ai tuturor 
timpurilor" după John 
Wayne, Clint Eastwood și 
Bing Crosby. S-a născut în 
Helena - statul 
Montana, la 7 mai 
1901. Debutează 
cu "Vanishing A- 
merican" (Floarea 
albă) - 1925, regia George 
B. Seitz, hotărându-se pen
tru o carieră cinematografică 
în timpul turnării western-ului 
"The Lucky Horseshoe" 
(Potcoava norocoasă) - 
1925, în regia lui John G. 
Blystone, cu Tom Mix în rolul 
titular.

înalt (188 cm), chipeș, cu 
mers legănat, este capabil 
să "zdrobească Inimi" și să 
ia în mână "sabia dreptății”, 
încât presa scria despre tâ
nărul debutant că "...este o 
nouă și dinamică persona
litate...” Are parte de parte
nere consacrate, cum au 
fost Marlene Dietrich în "Ma- 
rocco" - 1930, regia Josef 
von Sternberg, Claudette 
Colbert în "His Woman" (Ro
manul unei femei pierdute) - 

CATRENE DE ACTUALITATE

S-a făcut remaniere
Doamne, bine-o să trăim 

Doar de-om mai avea putere 

Ouă roșii să ciocnim.

Domn Ciumara având față (?)

Nefiind remanierat 
îl luară din finanță 

Și la industrii l-au dat.

Emiluț și de-astă dată

S-a impus în legi și faptă

Dar țara acum le-așteaptă 

Nu pe lumea cealaltă.
loan Buștea, Hia

L—.... . .. J

1931, regia Edward Sloman, 
sau Ingrid Bergman în "For 
Whom the Bells Tolls?” (Cui 
îi bate ceasul?) - 1943, regia 
Sam Wood.

Cu filmul de război "The 
Story of Dr. Wassel" (Odi
seea doctorului W.) - 1944, 

Ă PULBERE DE STELE

regia Cecil B. de Miile, atin
ge vârful succeselor sale 
cinematografice. După răz
boi, apare - printre altele, în 
western-urile "Dallas" - 
1950, regia Stuart Heisler, și 
"High Noon" (La amiază) - 
1952, regia Fred Zinne- 
mann, obținând al doilea 
"Oscar", precum și în "Re
turn of Paradise” (întoarce
rea în paradis) - 1953, regia 
Mark Robson. Ultima apa
riție în "The Naked Edge" 
(Cu sabia în mână) - 1960, 
regia Michael Anderson.

S-a stins din viață la 14 
mai 1961, la Hollywood. Cu 
el, s-a încheiat o epocă; î- 
nalntea lui dispăruseră 
Humphrey Bogart, Errol 
Flynn, Tyrone Power...

Adrian CRUPENSCH!

Oho!, Iubită Coryntină, 
Viața nu e poezie 
Pe care orice ins o scrie 
Ca-ntr-o edenică grădină...

Ci e o dâră cenușie, 
Danubiano-carpatină,
Prea des ținută-n carantină 
De câte-un individ-mumie.

V-

Reflecția saptâmânii J
"Știți ce-i îndoiala?
E paharul de cristal, pe care, dacă l-ai știrbit, * 

nu-l poți reface în veci."
Harie CHENDI

—-Ă*

DDST'Rț. ÎNDOIALĂ
• "îndolește-te de toate lucrurile din lume, măcar o dată”.

Lichtenberg
• "Adesea îndoiala ne face să suferim mai mult decăt însuși răul, 

căci răul singur ori este iremediabil, ori, dacă e știut din vreme, e 
locuibil".

Shakespeare
• "Omul crede un strop, se îndoiește o mare".

Eminescu
• "Să se îndoiască este puterea și slăbiciunea omului".

Victor Hugo
• "S-ar părea că o dragoste asupra căreia trebuie să ai tot timpul 

ochii ațintiți nu-ți poate da nici o satisfacție, că o iubire pe care ești 
nevoit s-o păzești cu atâta strășnicie nu reprezintă nimic."

Dostoievsk!
• "Mai de preț este îndoiala celui deștept decât certitudinea prostului".

Proverb Indian
• "Oricât de înțelept al fi, îndoiește-te de părerea și hotărârea ta.'

Adlb Saber Termez!
Selecție de Iile LEAHU

Și vezi? Depindem prea adese, 
Ba de-un cupon, ba de reforme 
ce par intenționat alese,

în lumea cu hidoase forme 
Și înțelesuri înțelese,
Doar inșilor cu minți diforme...

Dumitru HURUBĂ

*

întotdeauna mi-au plăcut 
jucăriile, iar acum, când în- 
cet-încet se afișează și la noi 
jucării din alte zări străine, 
mă simt tot mai atrasă de 
vitrinele magazinelor cu ju
cării. De ce doar de vitrine? 
Desigur intru eu și în maga
zine, mângâi și 
privesc jucării 
cu inima strân
să știindu-mi 
buzunarul gol și mă mul
țumesc apoi să privesc doar 
vitrina plină de jucării: pă
puși, ursuleți, mulțimea jucă
riilor de pluș, mașinuțe, tre- 
nulețe, jucării electronice 
pentru fetițe și băieți. Aici e 
lumea bucuriei fără griji, fas
cinanta lume a poveștilor 
atât de miraculoasă încât 
prinde în vârtejul ei nu doar 
copiii dar și adulți ce mai 
păstrează în suflet copilăria.

E timpul poveștilor și al 
cadourilor, al bucuriei și sur
prizelor... dar, la fel ca în 
povești, accesul pe acest

/----------------------------------------
• "Ce noroc ar avea ome

nirea dacă ar exista multe nații 
care să-i fi adus - față de nu
mărul de-locuitori - atât cât i-a 
adus nația română în ultimii 
120 de ani" - afirma Henri 
Coandă cu câțiva ani înaintea 
morții. A fost constatarea une
ia din cele mai strălucite minți 

apărute pe acest pământ ro
mânesc.* Cineva înșira toate 
viciile lui Voltaire. I se răspun
dea întruna: "E tare deștept!". 
Scos din sărite, i se spuse: 
"Mă rogi Âsta-i încă un viciu!" 
• în 1689, cu o sută de ani 
înaintea Revoluției Franceze, 
se naște în castelul de la Bre- 
de, Charles Louis de Secon
dat. Pentru ca să nu uite nicio
dată că toți săracii din lume 
sunt frații săi, părinții aleg 
drept naș noului născut un 
cerșetor. Finul cerșetorului 
avea să fie celebrul scriitor și 
filozof francez MONTES
QUIEU, cel considerat drept 
unul dintre cei mai reprezenta
tivi scriitori iluminiști, care au 
contribuit efectiv prin scrierile 
lor la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale cetățenilor din 
Europa. Cu titlu de curiozitate 
amintesc că în "Caietele" sale 
scriitorul notase amintiri din 
călătoriile sale, unele din ele 
adevărate rapoarte științifice, 
cum sunt paginile în care rela
tează situația minerilor din 

tărâm al minunățiilor nu-i 
este permis oricui, nu tre
buie să îndeplinești trei pro
be de încercare, nu trebuie 
să te bați nici cu balauri, nici 
cu vrăjitoarea, e mult mai 
simplu dar mult mai greu 
decât atât: trebuie să ai bani 

mulți în 
buzunar!

Sărmanul 
Moș Crăciun

depinde acum de această 
probă de foc, depinde cât de 
"gros" îi este buzunarul. 
Poate veni cu nuci, mere și 
cozonaci alături de un căluț 
de lemn sau poate aduce un 
trenuleț electric sau un uriaș 
urs de pluș. Moșul ar dori să 
vadă bucuria în ochii tuturor 
dar nu depinde de el când e 
sărac, când e bogat - in
tenția contează.

Să nu uităm că El, în să
răcia lui, a venit să ne aducă 
Bucuria.

/na DELEANU

Munții Apusenii «împotriva 
autorilor de scrisori anonime 
amintesc: tătarii erau obligați 
să-și pună numele pe săgeți 
pentru ca să se știe de unde 
vine lovitura. Concret, la a- 
sediul unui oraș, Filip al Mace
doniei fu lovit de o săgeată. Pe 
săgeată stătea scris: "Aster 

trimite această lovitură de 
moarte lui Filip". *Un mod de 
a-ți pedepsi semenii ce nu me
rită nici disprețul tău: refuzul 
privirii. "îmi voi întoarce privirea, 
asta va fi de acum înainte sin
gura mea negație" ■ zice Ba
con. «Buddhismul spune: 
"Respectă religiile altor oameni 
și rămâi credincios propriei tale 
religii". Iar în Canonul buddhist 
- cunoscut de obicei sub nume
le de "Dhammapada" - stă 
scris: "Dacă un om, indiferent 
dacă e învățat sau nu-, se con
sideră atât de mare încât să-i 
disprețuiască pe alți oameni, el 
este aidoma unui orb care ține 
o lumânare - orb el însuși, îi lu
minează pe alții". «Pentru orice 
creator, de la Montesquieu citi
re: "Trebuie să-ți alegi întot
deauna un subiect bun. Inteli
gența pe care o irosești cu un 
subiect prost e asemenea au
rului pe care l-ai pune pe veș
mântul unui cerșetor. Un su
biect bun pare că te înalță pe 
aripile lui".

Hie LEAHU

î’e’f'emwwe
12345 6789 10

2

■
■ ■■ ■■■

10

ORIZONTAL: 1) Haine de toate zilele 
pentru prezentarea fițelor; 2) Acționar 
perseverent în interesul stăpânirii; 3) Febră 
galopantă cu stări de delir - Mijloace de 
evadare din hora doagelor; 4) Rezultat 
obținut prin aplicarea unui presing necru
țător - Varianta sui-generis a unui drog 
inconsistent!; 5) Permise de odinioară 
pentru purtarea armei - Fărâmă efemeră 
din lunga timpului cărare; 6) Pragul dile- 
matic al incertitudinii - Atribut folositor al 
tagmei practicienilor; 7) Punctele forte ale 
unor legături indestructibile - Reverberație 
sonoră de natură poetică; 8) Localnici din 
țara de dincolo de neguri - Crâmpei memo
rial cu identitate bine conturată; 9) Groparii 
oficiali ai unei iubiri defuncte - Element 
revendicativ în lupta pentru viață (dim.); 10) 
Expresie uzitată la tot pasul.

VERTICAL: 1) Tenace participant la o probă de fond; 2) 
Clasic ofertant al unor garanții acceptabile; 3) Tendință de 
concentrare atotcuprinzătoare; 4) Consemnat indubitabil 
departe de uscat - Manuscris de autor pentru o ediție 
princeps; 5) Suport personal pentru zugrăveli de ocazie - 
Ierni mohorâte peste întinsul inimii; 6) Western incert cu eroi 
în premieră! - Piese de largă circulație din creația universală 
- Particulă indigenă cu fumuri nobiliare; 7) Consemnează... 
incontestabil goluri în discuție - Expresie lexicală de 
cimentare a perechilor; 8) Refren monoton la căpătâiul 
țâncilor - Concurentă câștigătoare a concupiscenței mas
culine; 9) Tip cazon de mișcare circulară - Virtuoz al 
metamorfozelor, urmărit pentru substituire de persoane; 10) 
Manuale de înlesnire a unor treceri în circulație.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea Careului "Valențe" apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută:
1) STOMATOLOG; 2) ȚĂRAN-DIVE; 3) ILICIT-RAM; 4) MC- 

INABILE; 5) U-ANI-ACEL; 6) LAȚI-AȚĂ-I; 7) ATAȘATĂ-OT; 8) TIV- 
CĂTANĂ; 9) ONIX-ROPOT;10) RECUPERARE. ■ | 1 Tet>'Rbt>;2 Nd8 t

‘ 1 1 —Rt>4: 2 Noi mal
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VÂNZĂRI 
CVMPÂRÂRl

• Vând teren arabil, Simeria 
Veche. Tel. 660185, după ora 
19. (9492)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, bdul Dacia, bl.P 10. Tel. 
621873, după ora 20. (9545)

• Cumpăr urgent garsonieră. 
Tel. 620493 (9550)

• Vând garsonieră , tel. 
624576 (9858)

• Cumpăr teren intravilan la 
DN, Fiat Ducato cu supraînăl- 
țător. Tel. 218053. (9862)

• Vând casă, anexe și gră
dină, Hărău, 269. (9870)

• Vând Oltcit Club, stare 
excepțională, zilnic între orele 
18-20. Tel. 058/731536 (9689)

• Vând ARO 243, fără motor, 
cu talon, 3.900.000 lei, Deva, 
623425 (2421)

• Acum în RATE! Centrale 
termice și încălzitoare, instan
tanee, HERMAN, SICO, Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, motorină, 
lemn, cărbune. Distribuitor 
autorizat, IMPERIAL Orăștie. 
Tel/fax: 054/642580. (9253)

• Vând motocultor Diesel
10 CP, plug mare, freză. Tel. 
212463. (9686)

• Vând telefoane celulare 
Ericsson, Nokia, Motorolla, 
puțin folosite, stare perfectă, 
preț minim. Tel. 094/527724, 
213045 (9859)

• Vând tractor chinezesc (15 
CP). Informații Ilia nr. 81. Tel. 340 
(9873)

• S.C. Horticom Orăștie, 
aprozar centru, cumpără cartofi, 
preț 1800/kg. Tel. 641278, 
seara. Î9273)

• Vând o scurtă de blană 
pentru bărbați, nr. 52-54 și una 
de damă, nr.48-50, stare foarte 
bună.Deva, tei. 214848 (9121)

• Vând vaci Holstein, prima 
fătare, tăurași plus vițele Hol
stein, tăurași plus juninci 
Bălțata Românească. Tel. 
718856 sau 230702 între 
orele 18-21 (9198)

• Vând schiuri, legături mar
ker, clăpari și bețe, măsura 
42,5, convenabil, 214867 
(9707)

• Vând ouă kinder surprize, 
preț special, tel. 227316 (9706)

• Vând porumb știuleți 500 
lei/kg. Informații Deva, Al. Plopilor 
(Dacia), bl. 4, sc.3, ap.22 (9705)

• Vând dormitor 9 piese, 
preț 4.000.000. Tel. 211146, 
între orele 7-15. (9704)

• Vând convenabil circular 
motor 220/2,2 KW, masă fixă. 
Tel. 651584 (0367)

• Vând mațe oaie, import 
Belgia, calitate superioară, 
diferite dimensiuni. Informații 
tel. 730609 (9200)

• Vând chioșc aluminiu, preț 
convenabil, Hunedoara, tel. 
714050 (9201)

• Vând compact discuri, noi, 
35 000/buc.

Tel. 094/822470 (9867)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu eliberată de FRE Deva, pe 
numele Jurca G.Gabriel. O 
declar nulă. (9548)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu comercial, 

pentru depozit en gros. Orăștie, 
str. Morii, nr.6, tel. 641697 (9272)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuăm transport, preț 
1700 lei/km. Relații la tel: 054/ 
233266 (9794)

• Cabinetul de înfrumuse
țare " NELIA " ANGAJEAZA 
COAFEZE. Tel. 231250 SAU 
220936 (40282)

• Efectuez transport 2 tone, 
12 mc. Tel. 227839, între orele 
8-19. (9695)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
dulgheri și fierari betoniști. 
Relații la tel. 616795, între orele 
7-15. (9690)

• Angajăm vânzători (vânză
toare) pentru difuzare presă. 
Condiții avantajoase. Tel. 
233511 (9851)

• Societate comercială an
gajează în condiții avantajoase 
vânzătoare la bar. Tel. 621144, 
627521 (9852)

DIVERSE
• Numiții Stan Mihai, Stan 

Daniela, domiciliați în loca

litatea Ghelari, str. Muncii, bloc 
4, ap.10, județul Hunedoara, 
sunt chemați în data de 
16.12.1997, ora 8, la Jude
cătoria Hunedoara, în calitate de 
pârâți în proces cu RAIL Hune
doara, în dosarul nr. 1569/1997, 
ce are ca obiect rezilierea 
contractului de închiriere și 
evacuare din locuința situată la 
adresa sus menționată. (OP)

• Consiliul județean Hune
doara l-a autorizat (14139/97) 
pe domnul Marcu Florin din 
Vulcan să practice activitate de 
comerț. (9547)

• Domnul Bucur Mihail, pre
ședintele AFDPR Filiala Hune
doara, are împuternicirea să 
mulțumească și pe această 
cale Consiliului Municipal 
Deva pentru modul cum a 
soluționat cererea privind 
atribuirea numelui de "IULIU 
MANIU" fostului bulevard "Li
bertății”. (40295)

COMEMORĂRI

• Colonelul Mihai Stoica își 
face o datorie de suflet și 
onoare din a transmite cele 
mai sincere și îndatoritoare 
mulțumiri tuturor colegilor, 
rudelor, prietenilor și cunoș
tințelor, copleșitor de multor 
oameni de bine care i-au fost 
alături la ireparabila pierdere 
a mamei sale dragi

ANA STOICA

Dumnezeu să-i ierte pă
catele și să o odihnească în 
pace!

Z

z--------------------------------------------- X
Societate comerciala

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

I BERE:^
SILVA 1/2^ 

gREGIJN 1/2

H ROM 30'
VODCA 30* ||

IRACHILJ ALB 25

Apă minerală BIBORȚtNI1,5 L '

I* Hârtie igienică
Relații la depozitul-magazin din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

S.C. AW0IDIIVIEIRS
binele

lăzi frigorifice; 
camion;
vinuri Blqj en gros

- preț fără adaos; 
medicamente veterinare

- fâră adaos.

Program:
luni - vineri: orele 8 -15. 

@ 621544.

Conform punctului 3, aliniatul 4, din Normele 
metodologice cu privire la acordarea unui ajutor 
pentru plata cheltuielilor suplimentare pentru 
energia termică aprobate cu H.G.R. nr 747/17 
noiembrie 1997, cererile pentru acordarea ajuto
rului se depun până în data de 25 ale fiecărei luni 
la Primăria localității, prin asociațiile de proprietari 
/ locatari sau, individual, atunci când acestea nu 
există sau nu sunt constituite, de către una din 
următoarele persoane:

a) proprietarul locuinței;
b) titularul contractului de închiriere;
în cazul în care o locuință face obiectul a două 

sau mai multe titluri de proprietate sau contracte de 
închiriere, fiecare dintre persoanele respective 
poate face cererea cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege;

c) alt membru din familie care are același 
domiciliu cu familia, este major și legal împuternicit 
de proprietarul locuinței sau de titularul contrac
tului de închiriere prin înscris autentificat de notar 
public-sau, în cazuri excepționale (boala, invali
ditate etc.), prin împuternicire confirmată de preșe
dintele asociației de proprietari / locatari sau de doi 
martori.

Pentru ca asociațiile de proprietari / locatari să 
preia doar cererile celor îndreptățiți prin lege, la 
Primăria municipiului Deva nu se vor primi decât 
dosarele care sunt însoțite de o declarație pe 
proprie răspundere de la asociație că cererile sunt 
depuse de cei îndreptățiți de lege să o facă și care 
va purta și ștampila asociației.

Conform Regulamentului privind modul de lucru 
pentru eliberarea tichetelor valorice pentru cheltu
ielile suplimentare cu energia termică, aprobat de 
Primarul municipiului Deva și distribuit asociațiilor, 
se prevăd următoarele termene de depunere a 
cererilor, după care, începând cu tuna decembrie, 
nu se mai pot înregistra cererile întârziate:

- până la data de 15 a fiecărei luni, cererile vor 
fi distribuite solicitantilor de către asociații;

- până la data de 20 a fiecărei luni cererile 
completate se vor depune la asociații sau la 
Primărie, în cazul persoanelor fizice neconstituite în 
asociații.

Menționăm că asociațiile de proprietari / locatari 
au primit O.U.G. nr. 69/1997, H.G.R. nr. 747/1997 și 
regulamentul privind modul de lucru pentru eli
berarea tichetelor valorice pentru cheltuielile 
suplimentare cu energia termică și că au respon
sabilitatea legală de a-i verifica pe cei înscriși în 
cerere, iar la primirea cererii să verifice dacă 
deponentul acesteia este cel îndreptățit de lege să 
o facă.

Atenționăm populația ca cei care nu semnează 
cererea sau nu își declară venitul mediu net pe 
luna precedentă nu vor primi tichetele valorice 
deoarece, conform articolului 4 din O.U.G. nr. 69/ 
1997, acordarea ajutorului bănesc se face la cererea 
titularului, pe bază de declarație dată pe propria 
răspundere, în fiecare lună și se acordă în lunile în 
care sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege.

Valeriu Nandra,
Șef birou Gospodărie comunală și locativă

- -------------------- -7

Anunță scoaterea la licitație pentru închirierea 
următoarelor spații:

3 70 mp situat în Simeria, str. Avram lancu, bl. 7,
parter;

2 44,52 mp situat în Simeria, str. Avram lancu, bl. 8,
parter.

Licitația va avea loc în data de 22.12.1997, ora 10, la 
sediul societății.
Relații suplimentare la telefon 661513 sau 661816.
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S.«. „SIRIUS 
CARNSIMEK" SRL

cu sediul în Deva, strada Victor Babeș, nr. 22 
vinde en gros și en detail alimente preambalate și mărfuri 

industriale la cele mai avantajoase prețuri.

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

’H1LIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE •MAȘINI DE SPĂLAT •ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 

• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 
•ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE» STORCĂTOARE 

DE FRUCTE»COVOARE ȘI MOCHETE...» ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 24 RATE
0
■

* FM M
■ ■

MAGAZINELE NOASTRE:
* DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂSTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 647496 f
^Cu ocazia Sărbătorilor de iarna 

aWEIRCCM IIMIPIEX '
WIL IDeva

| "PATRIA” - DEVA:
| Teoria conspirației (12-18); |

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

I 
"FLACARA” - HUNEDOARAj 
Rumble în Bronx (12-15); j 
Un indian la Paris (16-18); j

I"PARÂNG” - PETROȘANI:
Pacificatorul (12-15);
Conspirație (16-18);

Face reduceri deȚirPfuri ia produsele: ouă, 
zahăr, ulei, orez, făină albă etc., cu aproximativ 
15 la sută, la Depozitul en gros precum și la 
magazinele societății (ABC în spatele spitalului, 

^ABC piață, lângă sifonerie).

X

S.C. VITICOLA S.A. ȘOIMUȘ

Relaxare 
nu înseamnă
deconectare
Relaxare, 
înseamnă 
conectare
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
GSM CPMMUK i|WSA

Distribuitor autorizat: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat : ERICSSON, BOSCH

«4ICSSON $

DEALER AUTORIZAT

GSflTTELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ

_’ r ____ ___ —. _ - v* * m a a a • ■ ar rBistro "Lido" Simeria or
ganizează pentru un grup de 
aproximativ 20-25 persoane 
petrecerea unui Revelion de 
neuitat într-un cadru plăcut 
și intim, savurând un meniu 
delicios.

Informații la telefon 
^227536.

Pizzeria "Lido" De
va stă la dispoziția u- 
nui grup de 20-30 
persoane pentru 
petrecerea 
Revelionului într-o 
atmosferă deosebită.

Informații la 
telefon 227536

&

"ZARAND” - BRAD:
Omul zilei (12-15); 
Bărbații în negru (16-18);

"CULTURAL" - LUPENI:
Bărbații în negru (12-15); 
Pacificatorul (16-18);

; 12 DECEMBRIE GiiiosmmL
I 
I"PATRIA” - ORĂȘTIE:

Plătit pentru moarte (12- 15)| ■

I:
■ : !■

Omul zilei (16-18);

Vinde vin la sediul său din 
Șoimuș, cu prețul de 4130 lei/1 

(inclusiv TVA), zilnic, 
între orele 11-16.

J

Idolar SUA
1 marcă germană
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

7939 lei
4470 lei 

13159 lei
5532 lei
1336 lei
457 lei

"DACIA” - HAȚEG:
Crimă la 1600 (12-15);

| A fost odată asasin (16-18);|
| B Cursurile incluse in această listă au la bază cotatii ale I "LUMINA” - ILIA: I ■ societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața

Crimă la 1600 (15-18) ’ ■ valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării
| | ■ cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

\___________ / :......... . ............................................

cu sediul în PETROȘANI, str. Lunca, nr. 115, 
telefoane 054/544902, 545962, fax 543721

organizează în data de 8 ianuarie 1998, ora 1O.OO, la 
sediul societății, licitație publică deschisă fără 
preselecție pentru achiziționarea unei centrale 
telefonice digitale și instalare rețea.

Plata se face prin compensare. Caietul de sarcini și 
taxa de participare se plătesc la casieria societății.

Data limită de depunere a ofertei este 7 ianuarie 1998, 
ora 14,00.

L_ ------J



Cuvântul liber
<.................................... ■■ .....................

13-14 DECEMBRIE 1997

„PSDR ȘI-A ONORAT PROMISIUNILE 
FATĂ DE ELECTORAT"

___

CMAveiron A#fOp Acaitfr îama

Conferința de presă 
desfășurată ieri la 
sediul PSDR a adus în prim 

plan câteva dintre problemele 
de mare acuitate care 
vizează sectorul sanitar al 
județului Hunedoara. Prezenți 
la întâlnirea cu ziariștii domnii 
Petru Armean, director 
adjunct al Direcției Sanitare a 
județului Hunedoara și Florin 
Jurca, director economic la 
Spitalul Deva, s-au referit la 
Legea asigurărilor de sănă
tate, precum și la dificultățile 
pe care le întâmpină sectorul 
medical datorită lipsei 
resurselor financiare.

în prezent, la nivelul 
județului Sectorul Sanitar are 
de încasat 54 de miliarde de 
lei, sumă ce reprezintă doar 2 
la sută din obligațiile pe care 
le au față de sănătate 
unitățile și agenții economici. 
Pentru 1997 Spitalul Deva a 
primit numai 5,45 miliarde de 
lei, din 11 miliarde de lei cât

MW
(Urmare din pag. 1)

Mathesius din Cergăul Mic, 
Județul Alba. „O parte din 
ceată, afirmă pastorul, stă 
în picioare și cântă, ceilalți, 
stând la masă, se ospă
tează ". Pastorul constată cu 
oroare că, înainte de 
Crăciun, flăcăii nu au altă 
grijă mai mare decât aceea 
de a se întâlni și a învăța 
aceste cântece diavolești.

Efortul pastorului, însă, 
de a înlocui colindele mai 
vechi, profane, cu cele 
religioase era zădărnicit de 
îndărătnicia localnicilor 
care amenințau că se vor 
plânge la craiul țării. Peste 
circa 3 luni - 8 decembrie 
1647 - Andreas Mathesius 
constată cu privire la 
colindat că oamenii au fost 
îndrumați să renunțe la 
colindele păgâne și să învețe 
pe cele creștine, pe care le- 
au învățat, dar alături de 
care, în același timp, 
practică și pe cele vechi.

Dar, importanța covâr
șitoare a documentului 
respectiv nu constă numai

r Consiliul Județean Hunedoara

COAUINICAT BE PRESA
Purtătorul de cuvânt al 

Consiliului Județean HUNE
DOARA este împuternicit ca, 
în legătură cu situația creată 
privind litigiul dintre SC 
CORATRANS S.A Deva și 
Grupul Școlar TRANSIL
VANIA Deva, să facă urmă
toarele precizări:

Cu privire la terenul ce 
face obiectul documentației 
de stabilire și evaluare a te
renurilor S.C. „Coratrans” 
S.A. Deva, facem cunoscut 
că acesta este mobilat cu o 
construcție tip bloc P+3 
realizată în baza autorizației 
Nr. 217/5113/1987 a fostului 
Consiliu Popular al Județului 

^Hunedoara. 

ar fi necesar pentru 
derularea unei activități 
medicale foarte bune.

Lipsa acestor bani gene
rează datorii în lanț către 
RAGCL, Gaz metan, furni
zorii de produse agro- 
alimentare și către farmacii, 
situație ce pune sub semnul 
întrebării întreaga activitate 
din acest domeniu important.

Datorită lipsei fondurilor 
cât și necorelării bugetului 
Sectorului Sanitar cu nivelul 
prețurilor și al inflației în anul 
1998 Direcția Sanitară va 
intra cu un deficit de peste 
două miliarde de lei.

în cadrul- conferinței de 
presă dl deputat Dumitru 
Ifrim a răspuns întrebărilor 
adresate de către ziariști 
concluzionând că ,,de la ale
geri până în prezent PSDR 
și-a onorat promisiunile față 
de electorat".

Cristina CÎNDA, 
Corne! POENAR

în atestarea pentru prima 
oară a obiceiului la noi, ci 
și subliniază un moment 
important în evoluția sa: 
introducerea repertoriului 
religios în cadrul colin
datului ancestral.

Mai târziu, în 1783, 
apare un alt document care 
atestă obiceiul - ordinul 
vicecontelui din Deva, tri
mis către protopretorul din 
Silvașu de Sus, Județul 
Hunedoara, prin care se 
interzicea colindatul cu 
turca în satul sus-men- 
ționat, deoarece colin
dătorii, obișnuiți să se îm
bete, provocau scandaluri 
și comiteau chiar omoruri. 
Practicarea obiceiului era 
admisă doar cu condiția ca 
primarul șl șapte bătrâni 
să garanteze pentru 
desfășurarea lui în condiții 
civilizate.

Ceea ce rămâne, totuși, 
semnificativ în practicarea 
colindatului este, pe lângă 
valoarea și sensul colin
delor, implicarea obștii, 
sărbătoarea generală pe 
care o implică.

Potrivit prevederilor Art. 4 
lit. ,,a” din criteriile Nr. 2665/ 
1992 privind stabilirea și eva
luarea terenurilor aflate în 
patrimoniul societăților co
merciale cu capital de stat, 
ale Ministerului Economiei și 
Finanțelor și Ministerului 
Lucrărilor Publice și Ame
najării Teritoriului, autorizația 
de construcție nu con
stituie un titlu care să ateste 
proprietatea asupra tere
nurilor. Cu toate acestea S.C. 
CORATRANS S.A. Deva a 
înaintat în anul 1992 Minis
terului Transporturilor docu
mentația de stabilire și eva
luare a terenurilor, în vederea 
dobândirii certificatului de

Anul acesta n-a con
stituit o excepție în ce 
privește bogatul palmares 
al elevilor hunedoreni 
participant la faze
le naționale ale olim
piadelor școlare și 
ale concursurilor pe 
meserii. Douăzeci- 
șiunu dintre aceștia, 
câștigători ai pre
miilor I, II și III, 
reprezintă liceele și 
școlile devene, ei 
fiind premiați joi, 11 
dec., de Primăria munici
piului Deva.

Dincolo de valoarea 
mai mult sau mai puțin 
simbolică a conținutului 
plicurilor oferite drept 
premii, acest gest se vrea 
a fi, menționa primarul 
Mircea Muntean, o do-

(jBtfĂSUBĂ mwm if n WR)
PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIC 

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA PENTRU 
PERIOADA 1 - 7 DECEMBRIE

Poluanții gazoși (dioxidul de 
azot, dioxidul de sulf, amoniac și 
fenoli) au avut și pentru această 
perioadă valori medii și maxime 
care s-au încadrat în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valorile maxime 
au fost înregistrate în zona 
Paroșeni și Hunedoara la data de 
2 și respectiv 4-5 și 6 decembrie 
pentru dioxidul de azot și în zona 
Paroșeni în ziua de 3 decembrie 
pentru dioxidul de sulf.

- Pulberile în suspensie au 
avut valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24h.

- Maxima a fost înregistrată la 
data de 3 decembrie in zona 
Hunedoara.

- Pulberile sedimentabile 
continuă să prezinte depășiri ale 
limitei admise de 17gr/mp/lună în 
zona Teliuc de 8.5 ori și în zona 
Chișcădaga de 2.3 ori.

Valorile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama 
absorbite s-au încadrat în limitele 
de variație la toți factorii de mediu 
analizați. Pentru apa de suprafață 
din răul Strei s-a determinat 
valoarea de 0,15 Bq/I iar pentru 
apa potabilă din municipiul Deva 
s-a obținut valoarea de 0,12 Bq/I 
fată de valoarea de atentie de 2.0 
Bq/I.

atestare a dreptului de pro
prietate asupra terenurilor și 
care potrivit legii pentru so
cietățile comerciale cu capital 
de stat înființate prin Hotă
rârea Guvernului se obține de 
la ministerul de resort. 
Certificatul a fost eliberat în 
anul 1992 și poartă Nr. 0002.

Fată de speța în cauză 
Consiliul Județean Hune
doara a înaintat Inspec
toratului Școlar al Județului 
Hunedoara propunerea de 
deschidere a unei acțiuni 
civile pentru rectificarea 
înscrierilor în C.F., acțiune ce 
poate fi cerută de către orice 
parte interesată, în cazul în 
care titlul pe baza căruia s-a 

vadă a deschiderii și a 
sprijinului pe care 
administrația publică 
locală îl poate acorda 

în viitor tinerilor. 
De altfel, chiar și 
pentru elevi mai im
portantă este sem
nificația morală a 
unor astfel de ges
turi prin care le 
sunt recunoscute și 
apreciate eforturile 
depuse, de mulți 
dintre ei, pe par

cursul mai multor ani 
de zile. Și pentru că 
merituoșii olimpici 
n-au venit pregătiți la 
această întâlnire și cu o 
colindă, ei au fost invi
tați să-și ia revanșa cu 
prilejul apropiatelor 
sărbători de iarnă. (G.B.J

Materiile în suspensie pe 
răul Jiu provenite de la unitățile 
de exploatare și prelucrare a 
cărbunelui au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 600.0 mg/l și o va
loare maximă de 1099.0 mg/l, 
valoare înregistrată la data de 2 
decembrie. Față de perioada 
anterioară se evidențiază o 
reducere semnificativă a 
încărcării răului Jiu cu materii în 
suspensie. Astfel are loc o redu
cere a valorii medii cu 1216.0 
mg/l și a valorii maxime cu 
1246.0 mg/l.

R.A. Apele Române prin 
unitățile sale teritoriale au 
verificat și în cursul lunii 
noiembrie ’97 un număr de 51 
unități economice privind modul 
cum se respectă valorile limită 
stabilite pentru indicatorii de 
calitate ai apelor uzate la 
evacuarea în apele de 
suprafață. Din cele 51 de 
unități, doar 23 evacuează ape 
corespunzător epurate, iat 29 
unități evacuează ape 
necorespunzător epurate din 
care 23 unități prezintă depășiri 
la un indicator, 5 unități prezintă 
depășiri la 2 indicatori și 1 
unitate depășiri la 3 indicatori.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

X

făcut înscrierea este viciat.
Acest demers poate 

avea succes doar cu con
diția unor intervenții la 
Ministerul Transporturilor, 
care ca și autoritate admi
nistrativă emitentă a cer
tificatului de atestare a 
dreptului de proprietate 
asupra terenurilor ar putea 
să-și reconsidere poziția 
față de actul emis, în sensul 
rectificării sau revocării 
acestuia, pentru suprafața 
de teren pe care este 
edificat imobilul în discuție.

Purtător de cuvânt, 
Ciprian ALIC 

_______________________ y

(Urmare din pag. 1)

La aplicarea amenzii 
contravenționale se respectă 
prevederile Legii nr. 32/1968 
privind plata pe loc sau în termen 
de 48 de ore a jumătate din 
cuantumul acesteia.

Fac excepție de la plata taxei:
• autovehiculele și mașinile 

înmatriculate provizoriu;
• motocicletele, motoretele, 

motocarele și motopedele 
(bicicletele cu motor);

• mașinile autopropulsate 
pentru lucrări și care nu sunt 
supuse înmatriculării;

• agenții economici' care 
efectuează transport de călători

KVieși era miezul zilei 
!E/bruma încă stăruia. 

Dacă afară era frig în sala de 
clasă a Școlii Generale Cîrjiți 
era plăcut. Cei 5 școlari, din 6 
câți sunt înscriși în cele 4 
clase ale școlii, zâmbeau 
intimidați și curioși în același 
timp. în timpul scurt petrecut 
împreună s-au străduit să-și 
arate cunoștințele la citire, 
gramatică și matematică.

Și trebuie spus că, spre 
meritul lor și al doamnei 
învățătoare Brândușa Todea, 
impresia lăsată a fost aceea 
că sunt școlari silitori. Chiar și 
Bianca, elevă în clasa I, deci 
după nici trei luni de școală, 
știe să citească, să scrie la 
tablă după dictare și să 
socotească. Firește, atât cât a 
putut învăța până acum. Iar 
colega ei mai mare, Estera, a 
demonstrat că nu are pro
bleme cu gramatica, părțile de 
propoziție și de vorbire nefiind 
un secret pentru ea. De altfel 
dintre elevi o singură fetiță 
ridică probleme cu învățatul 
pentru că se descurcă mai 
greu când e vorba de logică, 
de judecată, nici părinții nu par 
prea interesați de activitatea ei 
școlară. Dar și ea citește 
destul de bine.

Dna învățătoare este 
mulțumită de cunoștințele

Reuniunea la nivel înalt
aU.E.

în sfârșit, compromisul 
Reuniunii ia nivel înalt a 
U.E. de ia Luxemburg, 
așteptat de o parte dintre 
țările candidate ia aderare, 
s-a produs. Este vorba 
despre compromisul dintre 
cele două grupuri de țări 
membre aie U.E.: grupul 
majoritar care solicită 

ui îNCHiDcnen cditici
începerea negocierilor de 
aderare doar cu cinci state 
(Polonia, Cehia, Ungaria, 
Slovenia, Estonia) plus 
Cipru; și grupul de câteva 
state, între care Suedia și 
Danemarca, ce solicitau 
începerea negocierilor de 
aderare cu toate cele 
unsprezece state can
didate între care și 
România.

Așadar, negocierile vor 
începe anul viitor cu toate 
țările candidate, mai intens 

în comun (numai pentru auto
vehiculele folosite în acest 
scop);

• persoanele handicapate 
proprietare ale unei singure 
autoutilitare sub 3,5 tone sau 
ale unui singur autoturism 
amenajat pentru handicapați, 
declarate pe propria răs
pundere, dar numai în cazul în 
care pentru aceste autoturisme 
și utilitare este prevăzută în 
cartea de identitate a autovehi
culului confirmarea amenajării 
în acest scop din partea R.A. 
(Registrul Auto Român) ori din 
construcție și este destinată a fi 
utilizată de handicapați.

elevilor săi având în vedere 
și lipsa grădiniței în sat și 
faptul că acasă nu toți sunt 
supravegheați. Deci elevii 
dnei Todea sunt așa cum 
sunt exclusiv prin munca sa 
la catedră, ei nebeneficiind 
de grupă pregătitoare, unii 
nici de ajutor la lecții din 
partea părinților. O nemul
țumesc în schimb manua
lele, ,.greoaie și încărcate’ 
Din păcate se vorbește mult 
despre renunțarea la as
pectul excesiv informativ al 
învățământului și axarea sa 
pe latura formativă dar e 
greu de apreciat când se va 
ajunge de la vorbe la fapte.

Cum suntem în postul 
Crăciunului elevii din Cîrjiți 
au vrut să arate și că se 
pregătesc cum se cuvine să 
întâmpine această sărbă
toare creștinească, învățând 
colinde. întâlnirea cu 
Bianca, Ema, Estera, 
Ancuța și Ionică (lipsea 
Loredana, fiind bolnavă) a 
fost o surpriză plăcută, 
pentru că am descoperit că 
se poate face carte, și nu 
oricum, și la sat, chiar dacă 
elevii de aici nu beneficiază 
de condițiile celor din oraș.

Viorica ROMAN | 

compromis
cu cele șase nominalizate 
de Comisia de dezvoltare 
economică a Parla
mentului european. Pen
tru statele mai puțin pre
gătite în acest moment, 
între care și România, se 
va acorda un sprijin 
sporit, inclusiv financiar 
prin crearea unui fond 

■ 1

anume de dezvoltare, 
pentru recuperarea deca
lajului existent față de 
statele nominalizate din 
rândul celor șase. Fondul 
ce se va crea vizează 
accelerarea proceselor de 
privatizare, restructurare, 
sprijin pentru păturile ceie 
mai defavorizate etc.

O satisfacție, e ade
vărat mică, dar pe care 
România o merită!

Minei BODE A

a Ziar editat de

|S CUMNTUL
LLdBK CUVÂNTUL LIBER -

—1 —....................... . DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE- 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MiNEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB - membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061 •E-mail:cuvlib@recep.roknet.ro 
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a 
colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ’’ 
ALBAIULIA

Tel. 058-812126

mailto:cuvlib@recep.roknet.ro

