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Deși țin cu dinții de 
poziția lor, cea mai 
confortabilă în Parlament și 

în Guvern, liderii PNȚCD nu 
iezită să se mai și contreze 
între ei. Mai abil, dl Radu 
Vasile, secretarul general al 
partidului, se face a nu fi la 
curent cu unele probleme, 
răspunde prin învăluire la 
întrebări mai delicate, așa 
încât iese bine cam cu toată 
lumea. în schimb, dl Ion 
Diaconescu, președintele 
tuturor țărăniștilor, le zice 
mai direct, mai brusc, mai 
bolovănos, atrăgându-și 
adesea critici și antipatii. De 
curând, liderul PNȚCD nu și- 
a putut reprima nemul
țumirea față de voiajurile 
lungi, costisitoare și inutile 
peste hotare ale unor 
miniștri și parlamentari ai 
PNȚCD, afirmând-o deschis 
în fața presei.

Dar chestiunea nu este 
nouă. Și nu-i implică numai Dumitru GHEONEA

Partidul Democrației 
Sociale din România - Filiala 
jud’ețului Hunedoara - adre
sează o chemare către toate 
formațiunile politice, factorii 
de decizie ai puterii și ad
ministrației județului, sindi
catelor, organizațiilor și aso
ciațiilor apolitice și îndeosebi 
parlamentarilor să susțină 
demersurile sindicatelor de la 
„Siderurgica” Hunedoara și 
„Sidermet” Călan privind:

- Elaborarea unui pro
gram economic și social 
coerent, care să valorifice 
resursele materiale și umane 
ale acestor localități, să 
asigure absorbția forței de 
muncă și să relanseze eco
nomia lor tradițională pe 
piața internă și externă;

- Stoparea restructurării 
siderurgiei hunedorene, ra
portarea acțiunilor de des
ființare la realitate și nu la pro
grame elaborate în cabinete 
din străinătate și la interese 

PAGINA A III-A Rectorii protes
tează. Consiliul Național 
al Rectorilor s-a reunit 
într-o ședință în Capitală, 
în care și-au exprimat

pe reprezentanții PNȚCD. 
Poate pe ei mai accentuat 
deoarece sunt și mai multi în 
posturi înalte. Iar unii dintre 
ei sunt și mai mari amatori 
de plimbări. A ieșit în evi
dență mai ales ministrul 
agriculturii, Dinu Gavrilescu, 
monarhistul convins, care 
este tolerat în domeniul cel 
mai precar al economiei 
naționale și care ar putea fi 
unul dintre cele mai ren

tabile. Pe el l-a lăudat însă 
premierul, l-a sărit rema
nierea, încât se poate răsti 
în continuare la țărănime. 
Poate numai până la pri
măvară, la etapa a ll-a a 
remanierii ori schimbării 
Guvernului. Din fericire pen
tru bugetul Ministerului 
Tineretului și Sportului, 
ministrul liberal Sorin 
Stănescu a trebuit să predea 
ștafeta turismului peste 
hotare.

Dar mulți turiști sunt și în 
Parlament, situație incri-

care destabilizeze
întreaga zonă;

Având în vedere inte
resul național și poziția 
strategică a siderurgiei, 
solicităm sprijin pentru men
ținerea în viață a acestor 
obiective economice, pentru 
a nu deveni simple 
întreprinderi, cu impact 
deosebit de grav asupra 
economiei țării, a 
salariaților din unitățile re
spective și din ramurile 
adiacente.

Este imperios necesară 
unitatea tuturor factorilor 
politici și administrativi 
pentru determinarea guver
nanților să sprijine 
siderurgia județului Hune
doara, ca parte integrantă a 
economiei naționale.

Dr. Mihail RUDEANU, 
președintele Filialei 

județene Hunedoara a 
PDSR 

minată de asemenea de 
liderul PNȚCD. Senatorii și 
deputății chiar au un pro
gram de deplasări la diferite 
manifestări internaționale, 
de unde se întorc precum s- 
au dus, nepreluând mai nimic 
din experiența pozitivă a 
altora, fapt determinat de 
comportamentul lor din 
ședințele de acasă.

Or, cu atâția plimbăreți în 
Parlament, unii peste hotare, 

alții în țară, la multiplele 
treburi pe care le au în teri
torii, este greu să se întru
nească cvorumul necesar 
elaborării legilor pe care 
populația le așteaptă cu 
nerăbdare.

Se văd cu ochiul liber, de 
la distanță, băncile pe 
jumătate goale în timpul unor 
ședințe din cele două ca
mere, dar nici clopoțelul nici 
telemobilele nu reușesc să-i 
aducă la realitate pe destui 
parlamentari. Și pentru că 
reprezentanții opoziției nu au

România - admisă 
fără loc în UE. La Reu
niunea la nivel înalt de la 
Luxemburg, Consiliul 
European al „celor 15" a de
cis că toate cele 11 țări 
candidate la aderarea în 
Uniunea Europeană sunt 
pregătite pentru începerea 
negocierilor și a dat undă 
verde pentru aceasta. Deci 
și țara noastră a fost 
admisă pentru negocieri, 
însă după primele cinci - 
Polonia, Ungaria, Cehia, 
Slovenia, Estonia - care 
aveau mai de mult biletele 
în buzunar.

interes să treacă anumite 
legi, ei sunt de multe ori 
mai prezenți la ședințele 
Parlamentului decât cei ai 
coaliției majoritare. Nu au 
fost puține cazurile când 
unele legi importante au 
fost îndelung amânate din 
cauza neîntrunirii cvoru
mului necesar votului. 
Chiar dacă ne repetăm, 
trebuie să reamintim ceea 
ce lumea știe foarte bine și 
anume că anumite legi 
care se refereau la pri
vilegii ale parlamentarilor 
au întrunit rapid cvorumul, 
fiind adoptate cu majoritate 
de voturi.

Este de înțeles, așadar, 
nemulțumirea dlul Ion 
Diaconescu, pe care o 
împărtășesc și alegătorii, 
pentru comportamentul 
acesta extrem de lejer, 
adesea indiferent, al unor 
parlamentari față de im
portanța misiunii lor, dar 
fiind foarte grijulii cu pro
priile interese. C-așa-i 
democrația în România.
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nemulțumirea față de de
cizia președintelui țării, 
Emil Constantinescu, de a 
susține înființarea unei 
universități maghiare, de
cizie care contravine legis
lației în vigoare.

'b A mai căzut un 
MIG. în cursul săptămânii 
trecute, în apropierea 
localității Țăndărei, din 
județul Ialomița, în urma 
unei defecțiuni la motor, s- 
a prăbușit un MIG - 21. 
Piloții avionului militar, 
care efectuau un zbor de 
antrenament, au reușit să 
se catapulteze, salvându-și 
viața.

1

propierea sărbătorii 
jfiiCrăciunului a reunit 

din nou, duminică, la Deva, 
un mare număr de formații 
artistice ce valorifică in 
repertoriul lor obiceiuri și 
datini străbune dedicate naș
terii lui lisus Hristos. Străzile 
orașului au fost inundate de 
participanții la o paradă a 
portului popular repre
zentând vetre folclorice de pe 
Valea Mureșului, ținutul 
Orăștiei, din 
Zarand și Țara 
Hațegului. Este 
incredibil cum 
costumul 
popular se mai 
păstrează în 
toată splen
doarea lui într- 
o perioadă de 
criză prin care 
trece țara, cum 
mai este po
sibil ca obiceiurile și datinile 
să rămână nealterate in vatra 
satului. Dar, se dovedește 
pentru a câta oară în ultimii 
cincizeci de ani că locuitorii 
din mediul rural sunt capabili 
să păstreze în primul rând în 
sufletele lor o spiritualitate 
ancestrală, identitatea noas
tră ca neam. Așa cum 
spunea marele Blaga 
,,veșnicia s-a născut la sat”. 
Și va rămâne acolo!

Cultura populară înglo
bează, în același timp, o 
cultură religioasă exprimată 
prin colinde, obiceiurile Cer
bului și Turcii, Irozii, teatrul 
popular, toate purtând în 
această perioadă amprenta 
nașterii Mântuitorului.

*1

Orașul se pregătește, și el, 
de sărbători, cu ghirlande 

de becuri multicolore.

Foto: Eduard CHIROIU

'<> Moțiunea sărăciei. 
PDSR a inițiat și depus la 
Parlament o nouă moțiune 
prin care se acuză scăderea 
nivelului de trai al 
populației. Realitate tristă, 
de necontestat, dar care nu 
se poate modifica prin 
simpla ei dezbatere în forul 
legislativ, ci numai prin mă
suri economice și sociale 
concrete, coerente.

Senatul dezbate 
Legea privind accesul la 
dosarele Securității. Pro
iectul de Lege privind acce
sul la dosarele Securității, 
inițiat de senatorul Ticu

Manifestarea „Colinzipe 
prispa casei", aflată la a 
XXIV-a ediție, la care ne vom 
referi în continuare, a fost 
deschisă duminică la Deva 
de dl prof, loan Sicoe, 
consilier șef al Inspec
toratului Județean pentru 
Cultură, instituție organi
zatoare a acțiunii alături de 
Centrul Județean al Creației 
Populare. în cuvântul său, 
consilierul șef spunea:

,,Acum, în 
preajma sărbă- 

* torilor de iarnă,
TMW organizăm aici, 

în municipiu, 
Festivalul obice
iurilor de iarnă 
hunedorene. 
Este o tradiție pe 
care în ultimii ani 
n-am mai res
pectat-o, în sen
sul că n-am mai 

organizat manifestarea la 
Deva. Vreau să salut aici pe 
dubașii din comunele 
Dobra, Ilia, Burjuc, Gura- 
sada, Lăpugiu de Sus (zonă 
de interferență între Valea 
Mureșului și Ținutul 
Pădurenilor). Au venit aici 
dubașii din Țara Zarandului, 
o zonă binecunoscută prin 
tradițiile și obiceiurile 
populare. Sunt aici dubașii 
și ,,Irozii” din comunele 
Vălișoara și Băița. Din Țara 
Hațegului, o zonă folclorică 
atât de bine conturată, sunt 
prezenți Cerbii și Turca din 
Sălașu de Sus și

Mine! BODE A

(Continuare în pag. 8)- -

La intrarea în municipiul 
Deva, dinspre Brad, mai precis 
de la Izvorul Decebal până în 
apropierea gării, spațiul dintre 
șosea și calea ferată, care merg 
mână în mână, a primit des
tinația de rampă de gunoi. 
Hârtii, bidoane, resturi ali
mentare și industriale tronează 
aici nestingherite. îngrijorător 
este faptul că acest tărâm al 
mizeriilor își sporește „zestrea ” 
pe zi ce trece. Celor aflați în 
trenuri, autobuze sau auto
turisme li se oferă deopotrivă 
aceeași imagine dezgustătoare. 
Aspectul a devenit obișnuit 
pentru oamenii care străbat 
zilnic respectivul segment de 
drum. Insă ce vor crede străinii 
sau chiar turiștii români despre 
noi, devenii? Că așteptăm ca 
iarna să acopere, cu plapuma 
zăpezii, gunoaiele? Așa să jîe?! 
(C.C.).___________________ z

Dumitrescu, a intrat în 
dezbaterea Senatului. 
Dintre toate partidele 
parlamentare, doar PRM 
s-a declarat categoric 
împotriva unei astfel de 
legi.

’b Se redeschid do
sare vechi. Cazul 
„Autobuzul”, petrecut cu 
mai mulți ani în urmă în 
județul nostru, în 
comuna Pui, a fost repus 
pe rol. Curtea Militară de 
Apel i-a condamnat pe 
Tudor Postelnicu, fost șef 
al Securității Statului și 
George Homoștean, fost 
ministru de interne - la 
acea vreme - la câte 18 ani 
de închisoare pentru 
omor deosebit de grav.
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Despre Dispensarul rural 

al comunei Băița se spune, pe 
bună dreptate, că „este o circă 
grea” având în vedere ceie 11 
sate aparținătoare întinse pe 
o rază de 10 km și o populație 
de 4200 locuitori. Clădirea, 
deteriorată și veche de 150 de 
ani, a fost refăcută atât câts- 
a putut. S-au investit aici nu 
doar bani, ci mai ales timp, 
pentru că cei angajați în acest 
scop nu s-au grăbit să fina
lizeze lucrările, echipele 
schimbându-se mereu. An de 
an s-a înfăptuit câte ceva: 
ajustarea pereților anul trecut 
și re vizuirea instalației de apă 
curentă introducandu-se și 
apa caldă, anul acesta. Gresia 
din cabinetul de pediatrie, din 
hol și baie dă un plus de 
frumusețe și curățenie 
interioarelor. De asemenea, s- 
au înlocuit vechile chiuvete cu 
altele noi, iar în baie s-a mon
tat un boiler și o vană. Este, 
fără doar și poate, un lucru 
de necesitate vitală, apa fiind 
foarte importantă pentru 
sănătate, cum spunea di dr. 
Gheorghe Stoian, interlo
cutorul nostru. însă în ceea 
ce privește reparațiile, 
dispensarul mai are încă mare 
nevoie de ajutor. Acope
rișurile și tavanele au rămas 
neschimbate, acum încovo- 
indu-se sub povara anilor. Să

Corpul pompierilor militari 
Grupul de pompieri ,,lancu de Hunedoara” 
COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la incendiul din data de 
12.12.1997 din municipiul Deva

în ziua de 12.12.1997, în jurul 
orei 18,15, în centrul municipiului 
Deva, lângă sucursala Băncii 
Naționale, s-a produs un violent 
incendiu.

Din cercetările efectuate la 
fața locului a rezultat că incen
diul s-a declanșat din cauza 
unor lucrări de sudură executate 
la o copertină metalică a 
atelierului xerox al S.C. AORTA 
EXIM SRL Deva, fără respec
tarea normelor specifice de p.s.i.

Deși patronul firmei și 
muncitorii sudori au acționat asu
pra incendiului, nu au reușit să-l 
oprească, acesta propagându- 
se cu repeziciune la materialele 
combustibile din interior și apoi în 
spațiile Librăriei nr. 6 Deva și ale 
Biroului de copiat acte, vecin.

Având în vedere combus
tibilitatea mare a produselor din 
încăperile respective și a tirajului 
care s-a format ca urmare a 
spargerii unor geamuri și des
chiderii ușii de intrare în librărie, 
incendiul a distrus importante 
cantități de mărfuri.

La sosirea pompierilor militari 
la incendiu, acesta se manifesta 
cu intensitate în interior cu ten
dințe de propagare la întreaga 
librărie, la unele încăperi ale 
sucursalei Băncii Naționale și 
apartamentele superioare.

Incendiul a fost oprit, 
salvându-se bunuri din interiorul 
librăriei și din încăperile 
învecinate.

Din păcate acțiunile de primă 
intervenție ale personalului pre
zent ‘la fața locului au fost 
ineficiente, astfel:

MARTI 
DECEMBRIE

TVR 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 Credo (r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Em. 
pentru persoane cu handi
cap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în flagrant (anchetă)
18.30 Interactiv Tele-Joc 
(cs) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 110) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Stația de autobuz (co. 
SUA ’50) 23.00 Reflecții 
rutiere 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Canary Wharf 
(s, ep. 82) 23.55 Universul 

nu omitem nici punctele 
sanitare aflate în satele 
Hărțăgani, Lunca și Fizeș, 
unele dintre ele fiind într-o 
stare jalnică, penetrându-le 
vânturile și ploile. Trebuie 
menționat că dispensarul este 
sprijinitde Policlinica Deva iar 
pe linie administrativă 
fondurile sunt atribuite de 
către Primăria comunală.

Pe lângă cele 4 cabinete 
medicale (de pediatrie, interne 
și două de medicină generală) 

Dispensarul rural Bâița- 
___ „O CIRCĂ GREA

dispensarul vine în sprijinul 
paciențiior cu o sală de 
așteptare și cu o sală de tra
tament. Există spațiul și apa
ratura necesară unui cabinet 
stomatologic, care ia ora 
actuală este în curs de ame
najare. Medicul stomatolog 
vine aici de două ori pe săp
tămână și, un cadru mediu, 
respectiv un tehnician sto
matolog, i-arfi de un real folos 
în înfăptuirea actului medical.

Programul de lucru al 
Dispensarului Băița nu este 
doar cel afișat pe ușile cabi
netelor. Chiar și noaptea

• anunțarea incendiului s-a 
realizat prin retransmitere prin 
stație de la fața locului la 
Dispeceratul Gardienilor Publici 
și apoi la pompierii militari, 
întârziindu-se aproximativ 7 
minute;

• patronul atelierului xerox 
și muncitorii sudori nu au luat 
toate măsurile de stingere a 
incendiului în interiorul ate
lierului și de oprire a propagării 
acestuia spre vecinătăți;

• personalul librăriei, pre
zent în interiorul acesteia 
pentru inventariere, nu a 
acționat cu hidranții interiori 
care ar fi putut opri propagarea 
incendiului, rezumându-se la a 
acționa cu două stingătoare și 
găleți cu apă.

De menționat că de la ora 
aproximativa a izbucnirii incen
diului și până la intervenția 
directă a pompierilor militari au 
trecut în jur de 15 minute, dato
rită întârzierilor în anunțarea 
acestora, greutăților' în 
deplasarea mașinilor de luptă 
prin Piața municipiului, precum și 
alegerii unui itinerar de 
deplasare mai lung pentru a 
evita parcarea de autoturisme 
situată în zona incendiului.

Pagubele materiale sunt în 
curs de evaluare de către cei 
în drept.

Col. Ghiorghe DIM A, 
Comandantul Grupului de 

pompieri „lan cu de 
Hunedoara"

cunoașterii (do) 0.45 
Petreceți cu noi

TVR 2
7.00 TVM.Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Eclesiast ’97 
(r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Scena politică (r) 10.30 
Efecte secundare (s/r) 11.30 
D.a 12.00 Sunset Beach (si 
r) 12.45 Scena (r) 13.30 Față 
în față cu autorul (r) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine: franceză 15.35 
Prințesa Starla (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s, 
ep. 167) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 
19.00 Dosarele istoriei: 
„Revoluția din Decembrie 
1989" (I) 20.00 Secretul (s, 
ep. 53) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 21.20 Teatru 
TV: „Insula” 23.30 Volei: 

urgențele sunt asigurate de cei 
doi localnici, di Gheorghe 
Stoian, medic specialist in
terne, și di Cristian Stoica, 
medic specialist medicină 
generală - pediatrie, care se 
deplasează la domiciliul celor 
pe care durerea și suferința nu- 
i întreabă cât este bra. De 
apreciat sunt și dna Cornelia 
Farca, medic specialist 
medicină generată-aduIți, dna 
Georgeta Topor, medic gene
ralist și dna medic Etisabeta

Tripa, împreună cu cele 4 cadre 
medii. Acestea își desfășoară 
activitatea, câte o zi pe 
săptămână și în cele 3 puncte 
sanitare din satele Hăițăgani, 
Lunca și Fizeș. Deoarece aria 
de cuprindere este foarte largă, 
o greutate deosebită o prezintă 
mijloacele de transport, vizitele 
la bolnavi, tratamentul la sate 
făcându-se așadar anevoios.

Privitor ta cazurile de 
urgență, dldr. Gheorghe Stoian 
declara că Dispensarul Băița se 
află într-o strânsă colaborare 
cu Spitalul Deva, unde sunt 
trimise în cei mai scurt timp

Dna Rodica Ienășel din Brad 
îl auzea mereu pe soțul 
dumneaei discutând cu prie
tenii despre fotbal și, mai ales, 
desprejocul legat de acest sport 
și anume concursul Pronosport. 
Le asculta calculele și, uneori, 
ciorovăielile cu detașare, ba 
chiar cu amuzament. Intr-o zi - 
își aduce aminte că era Joia - i-a 
cerut soțului un buletin 
Pronosport. „Ce vrei să faci cu 
el?” a întrebat-o dumnealui. 
„ Vreau să Joc Tu să-mi explici 
cum se face?" „Simplu, pul în 
dreptul fiecărui meci 1, dacă 
crezi că bate echipa gazdă, x 
dacă

Pronosport din săptămâna aceea 
erau înscrise numai echipe 
italiene. Dna Rodica nu știa 
aproape nimic despre Iu ventus pentru care, mai apoi, a intrat în 
Torino, Internaționale Milano, posesia a 5,2 milioane de lei. 

socotești că echipele fac A.S. Roma ș.a., dar faptul acesta Traian BONDOR

Calea ferată Subcetate-Caransebeș, care leagă Țara 
Hațegului de Banat, o performanță tehnică la vremea ei, 

a devenit o amintire. Oare evoluăm intr-adevăr?
Foto: Anton SOC AC!

Preliminariile CE feminin: 
România - Israel (înreg.)

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.02 Un 
câine cu imaginație (s/r) 
9.40 Viitorul începe azi (s/ 
r) 10.30 Baree, fiul lui Kazan 
(f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s, ep. 33) 13.15 
Millennium (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Un secret 
teribil (dramă SUA 1993) 
16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 
18.02 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Ob- 
servator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Fântâna 
tinereții (thriller SUA 1989)
21.30 Legea lui Burke (s, 
ep. 14) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții 

cazurile mai grave, urgențele. 
Niciodată nu au întâlnit refuzul 
cabinetelor de specialitate sau 
al laboratoarelor de aici, fiind 
primiți întotdeauna cu soli
citudine, mai spunea dumnea
lui.

Farmacia privată funcțio
nează la o distanță de cca. 200 
m față de dispensar și este 
locul de unde se procură 
medicamentele spre calmarea 
și potolirea durerii bolnavilor. 
Dna Camelia Țichii asigură, în

k

r>
r

seringi de unică

mare, necesarul de medica
mente gratuite și compensate. 
Aici nu se face exces de 
medicamente, după cum nici 
la dispensar nu se pot acorda 
întotdeauna cele mai bune 
medicamente de urgență. E 
bine că s-a făcut aprovizio
narea cu 
folosință, tratamentul fiind 
executat 
punzător.

Afiăndu-ne în ultima lună 
din acest an, am rugat-o pe 
dna dr. Cornelia Farca să pună 
în balanță nașterile și decesele 
anului în curs. Rezultatul

în mod cores-

BILEȚEL EL E RODICA L__________ >___________________________________

egal și 2 dacă crezi că va. învinge n-a oprit-o din hotărârea ei. A 
echipa oaspete. Clar?. Clar”. tăiat niște hârtii pe care a scris

Campionatul român esc se 1, xși 2. Le-a luat în pumni și le- 
afla în vacanță și în buletinul a aruncat spre tavan. Dintre 

bilete a ales unul și a trecut în 
buletin ceea ce era scris în el. 
Așa a procedat de treiprezece 
ori. Apoi a depus buletinul la o 
agenție. Duminica următoare, 
mșimuit din am uzament decât 
din interes, a urmărit rezultatele 
concursului Pronosport date de 
Televiziunea națională Uriașă i- 
a fost surpriza când a aflat că a 
întrunit 13rezultate exacte, fapt

I

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Bun venit acasă, 
Roxy Carmichael (f/r) 12.35 
Fanny (f/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Marimar(s, ep. 7) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Profe
siunea mea - cultura 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 14)
21.15 De partea legii (s, ep. 
10) 22.05 Știrile PRO TV 22.10 
Chestiunea zilei cu F. Căli- 
nescu 22.15 Familia Bundy (s, 
ep. 247) 22.45 Seinfeld (s, ep. 
12) 23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei 23.45 Nikita 
(thriller Franța/ltalia ’90) 

primit suna în felul următor: 
„Mortalitate crescută, nata
litate scăzută". între nu
mărul celor 30 nou-născuți 
(dintre care 6 se mai află încă 
la maternitate) și cele 78 
decese înscrise până la data 
documentării noastre, 
diferența este îngrijorătoare. 
Nu s-au înregistrat cazuri de 
epidemii sau endemii de 
multă vreme. în această 
zonă, preponderente sunt 
afecțiunile respiratorii, fiind 
muîți cei care suferă de 
tuberculoză și silicoză, de 
unde și numărul mare al 
pensionarilor de boală de 
vârstă destul de tânără. Am 
mai aminti, nu în ultimul 
rând, bolile cardiovasculare. 
Bolnavilor cronici H se tine 
o evidență specială, îiind 
consultați permanent.

Am întâlnit ta Băița 
medici competenți păstrând 
în suflet emoția examenului 
de primariat, dar și oameni 
de la țară, simpli prin vorbe 
și port, afectați de vreo 
boală, sosiți aici pentru un 
tratament sau pentru un 
sfat. Cu totii au avut numai 
cuvinte de mulțumire și 
laudă la adresa cadrelor 
medicale din comuna Băița. 
Ei știu că aici pot găsi ali
narea durerilor, însă
nătoșire, speranța ia viață.

Cristina CÎNDA l

ANTENA 1 -
DEVA

08.00-08.15 Știri locale 
(r)

09.30-10.15 Sportul 
hunedorean (r)

10.15-10.30 Muzică
17.30- 17.45 Muzică

ușoară
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale 

(0

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale 

(r)
09.50-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale 

(r)

Marți, 16 decembrie

OBERBEC
(21 III-20IV)

Vă deprimă diferența 
între ceea ce doriți și ceea 
ce puteți face. Așa e când 
vă propuneți imposibilul. 
Cu ajutorul familiei reveniți 
la sentimente mai bune. 
□TAUR
(21 IV-21 V)

în probleme financiare 
aveți un cuvânt greu de 
spus. Proiectele dv se
crete legate de o călătorie 
s-ar putea realiza. 
OGEMENI
(22 V-22 VI)

Din cauza sensibilității 
excesive veți fi foarte im
presionat de ce auziți. 
Amânați prea mult un răs
puns și riscați să păreți 
neserios.

O RAC
(23 VI-23 VII)

Preocuparea pentru 
problemele profesionale 
nu va trece neobservată. E 
posibil un câștig, dar cân
tăriți cu atenție oferta. 
OI .EV
(24 VII-23 VIII)

Vă așteaptă întâlniri cu 
oameni importanți. înde
mânarea și ingeniozitatea 
de care dați dovadă fac 
impresie deosebită 
asupra audienței. 
O FECIOARĂ
(24 VIII-22IX)

Se rezolvă imediat con
flictul în familie. Dacă 
vorbiți mai mult decât 
trebuie riscați să fiți 
considerat de partenerii de 
afaceri nedemn de 
încredere.
OBALANȚÂ 
(23 IX-23 X)

Sunteți mal împrăștiat 
ca niciodată ceea ce vă 
duce la conflict Asta 
s-ar putea reflecta negativ 
asupra situației dv finan
ciare.
OSCORPION
(24 X-21 XI)

Deși v-ați făcut un pro
gram încărcat simțiți că 
aveți energia necesară 
spre a-l finaliza. Ar fi bine 
totuși să evitați activitățile 
fizice.
^SĂGETĂTOR 
(22 XI-20 XII)

Vă sâcâie o problemă 
de sănătate; n-o tratați cu 
indiferență. Nu este cazul 
să fiți încordat din 
această cauză, căci as- 
trele vă sunt favorabile.
Z CAPRICORN
(21 XII-191)

Aveți de rezolvat o mul
țime de treburi iar energia 
dv e la minimum, deci e 
cazul să cereți ajutorul 
unui prieten. V-ar prinde 
bine o plimbare. 
OVĂRSĂTOR
(201 -18II)

Informațiile pe care mi
zați nu se adeveresc. Niște 
emoții puternice vă vor in
fluența judecata, deși sun
teți un cerebral.
OPEȘTI 
(19II-20 III)

încercarea de a termina 
o lucrare de anvergură nu 
vă reușește pentru că nu 
vă merge prea bine în 
aceste zile. Axați-vă mai 
bine pe lucruri de rutină.

lnefscepj
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DIVIZIA A
Rezultatele ultimei etape din toamnă (a 20-a):

Petrolul Ploiești
FC Chindia Târgoviște-
FC Argeș
“U” Cluj
Steaua
Gloria Bistrița
Sportul Studențesc
Farul C-ța
Ceahlăul P. Neamț

Foresta Fălticeni 1-1
Univ. Craiova 2-1
Rapid 0-3
Oțelul Galați 2-0
Jiul Petroșani 5-1
FC Național 3-1
CSM Reșița 1-4
FCM Bacău 0-3
Dinamo 2-1

CLASAMENTUL
1. RAPID 20 13 3 3 40-15 45
2. OȚELUL GL. 20 14 1 5 39-13 43
3. STEAUA 18 13 3 2 46-22 42
4. FC NAȚIONAL 20 11 4 5 30-19 37
5. F.C. ARGEȘ 20 11 3 6 28-22 36
6. CSM REȘIȚA 20 10 3 7 31-31 33
7. DINAMO 20 10 2 8 36-29 32
8. U. CRAIOVA 20 9 2 9 39-28 29
9. CEAHLĂUL P.N. 19 8 4 7 22-20 28
10. PETROLUL PL. 20 8 3 9 25-25 27
11. “U" CLUJ 20 7 4 9 23-20 25
12. GL. BISTRIȚA 19 7 3 9 31-32 24
13. FARUL C-ȚA 20 6 4 10 19-33 22
14. FORESTAFĂLT. 20 5 6 9 16-23 21
15. FC CHIND. TÂRG. 20 5 5 10 22-43 20
16. FC BACĂU 20 4 6 10 17-25 18
17. SPORTUL STUD. 20 5 2 13 23-34 17
18. JIUL PETROȘANI 20 2 0 18 13-66 6

%

întâlnirea 

înaintea

plecării în 

vacanta
*

înaintea plecării în “va
canța de iarnă”, conducerea 
clubului, în frunte cu ing. 
Liviu Magheru (președintele 
de onoare) și Vasile Tătaru 
(președinte executiv), s-a 
întâlnit cu întregul lot de 
jucători. Cu acest prilej, dl 
Magheru a redat pe scurt 
câteva dintre problemele ce 
vor sta la baza analizei ce se 
va efectua asupra compor
tării Corvinului în turul cam
pionatului ’97-’98 și le-a ce
rut tuturor fotbaliștilor să 
răspundă într-un chestionar 
unor întrebări, să-și spună 
părerea despre jocul prac
ticat în tur. Considerând că 
apărarea și-a făcut datoria, 
s-a subliniat că înaintarea a 
rămas'datoare, că trebuie 
găsite soluții pentru revi
gorarea atacului în retur.

Reîntâlnirea lotului la 
club va fi la 10 ianuarie 
1998, ora10,30, după care, 
între 12-14 ianuarie, este 
prevăzută vizita medicală 
urmând ca din 15 ianuarie 
să înceapă pregătirea fizică, 
în localitate, până la 25 ia
nuarie. Apoi, între 26 ianu
arie și 6 februarie tot lotul va 
intra în cantonament - locul 
nu e stabilit încă - în funcție 
de posibilitățile financiare. 
De la 6 februarie până la 27 
februarie se continuă pre
gătirea specifică și se susțin 
meciurile amicale, de antre
nament.

aiSport - = e

Rapidul este din nou pe 
linia întâi

Așa cum se cunoaște, 
după înscrierea turului Cam
pionatului Diviziei A la fotbal, 
F.R.F. a hotărât disputarea 
în continuare a primelor trei 
etape din retur, pentru a se 
da posibilitatea lotului repre
zentativ de fotbal al Româ
niei să aibă posibilitatea să 
se pregătească cum se cu
vine pentru Campionatul 
Mondial de fotbal din anul 
viitor ce se va desfășura în 
Franța.

Etapa a 20-a s-a marcat 
cu câteva semi-surprize, în 
primul rând la Pitești, unde 
FC Argeș nu a putut rezista 
în fața Rapidului, care i-a 
administrat un 3-0 după un 
joc bun practicat de oaspeți 
ce au punctat prin Marines
cu și Pancu (2). înaintea 
partidei de la Constanța din
tre Farul și FCM Bacău, nici

cel mai pesimist suporter de 
la gazde nu ar fi crezut că 
fotbaliștii din Bacău (aflați pe 
penultimul loc înaintea a- 
cestei întâlniri) ar pleca aca
să cu toate punctele! Elevii 
lui Halagian i-au surprins pe 
constănțeni și au acumulat 
trei puncte foarte prețioase 
în tentativa de a părăsi zona 
periculoasă a retrogradării. 
Puținii spectatori la meciul 
Sportul Studențesc - CSM 
Reșița au asistat la cea de- 
a 13-a înfrângere a studen
ților bucureșteni ce au fost 
învinși în regie cu 4-1 de 
echipa lui Zdrobiș. Reșițenii 
se află pe locul 6, nesperat 
la începutul campionatului 
de către noii promovați în 
prima divizie a țării. Singura 
remiză din această etapă s- 
a înregistrat la Ploiești între 
Petrolul și Foresta (1-1).

Așadar, victoria rapidiș- 
tilor în Trivale și înfrângerea 
Oțelului Galați la Cluj au dus 
la schimbarea liderului. Nu
mai că Rapidul nu poate 
“staționa” liniștit pe prima 
“linie” a clasamentului: Stea
ua mai are de disputat două 
partide restanță, una cu 
Ceahlăul și una cu Gloria 
Bistrița. E greu de crezut că 
militarii vor pierde ambele 
sau chiar una dintre aceste 
întâlniri și vor ataca fotoliul 
de lider al Rapidului. De alt
fel, pentru primăvară se pre
vede o luptă ce se anunță a 
fi foarte strânsă între Rapid 
și Steaua pentru titlul de 
campioană a Campionatului 
’97 - ’98.

în subsol, retrogradata 
se cunoaște de pe acum - 
Jiul Petroșani care, deja, se 
și gândește la Divizia B.

Convorbire cu Daniel Haidiner, 
fundaș central

Jucător talentat, remar
cat la Deva, a ajuns la 16 ani 
să debuteze la Corvinul Hu
nedoara. Și nu a mai părăsit 
nici măcar pentru câteva 
etape echipa ce i-a intrat la 
suflet. Este unul dintre pre- 
ferații galeriei, care îi scan
dează numele “Neamțu!” în 
situații când “scoate" un gol 
ca și marcat sau în situația 
când marchează în poarta 
adversă. în cei peste 10 ani 
de când activează în orașul 
flăcărilor a jucat în echipă cu 
Gabor, Nicșa, Stroia, de la 
care a avut multe de învățat.

- De când faci “cuplu” de 
apărători centrali la Corvinul?

- Din 1992. De atunci și 
până acum, am fost nedes- 
părțiți, doar în situații de 
suspendări sau accidentări 
am fost înlocuiți cu alți coe
chipieri.

- După câte știm sunteți 
prieteni buni și în afara tere
nului de joc.

- Da, așa este, și să știți 
că mult contează pentru re
lațiile de joc când sari cu 
mult suflet în ajutorul lui, să 
corectezi o greșeală, să pre
vii un pericol în careu.

- Ești unul dintre jucătorii 
puternici ai formației, un a- 
devărat luptător, intri decis la 
adversar.

- E normal, fotbalul este 
un joc bărbătesc. Dar, reți
neți, niciodată nu atac ad
versarul, ci mingea. De fapt, 
nici nu am accindentat pe 
cineva grav.

- Paradoxal, ca fundaș 
central ai marcat 5 goluri în 
tur. Ce părere ai de colegii 
tăi, de la înaintare, ce au 
înscris doar 10% din numă
rul golurilor marcate în turul 
campionatului?

- Păi nici ei nu mai știu 
ce să creadă! Știți ce jucător 
este Păcuraru, nu de mult 
era curtat de FC Argeș, de 
alte echipe. Apoi Costăches- 
cu, Neiconi au înscris goluri 
prețioase, primii doi la Cor
vinul, iar Neiconi la Jiul. Ghi
nion mare i-a urmărit în tur! 
Poate la primăvară...

- De câtva timp te urmă
rim și ca arbitru în Campio
natul județean și în Divizia 
D. Ai de gând să arbitrezi 
după ce pui ghetele în cui?

- Da, cu siguranță, fiindcă 
îmi place, mă pasionează, cu 
toate că nu este ușor în acest 
eșalon unde, e rar, dar se 
mai întâmplă ca să se creadă 
că e fault numai dacă e rupt 
piciorul la adversar.

- Știi unul dintre cei mai 
înfocați suporteri ai tăi?

- Vă referiți la soția mea...
- Da! De multe ori se află 

în apropierea mesei presei, 
închide ochii și la fazele pe
riculoase în careul propriu și 
în cel advers, de frică să nu 
ratezi!

Convorbire cu Flavius Sterean, 
fundaș central la marcaj

Flavius Sterean este u- 
nul dintre jucătorii sută la 
sută produs al școlii hune- 
dorene de fotbal. După o 
selecție la Școala generală 
nr. 11 din localitate, Carol 
Gal oprește doar doi elevi de 
10 ani, pe Flavius și Ma- 
rișca. După puțin timp, Ma- 
rișca s-a lăsat păgubaș, Fla
vius a continuat la piticii Cor
vinului. A trecut apoi prin 
iscusita școală a maestrului 
Dumitru Pătrașcu, Octavian 
Cojocaru și Mircea Pătrașcu, 
la juniori. Și la 19 ani a de
butat într-o partidă la Cra
iova, cu Universitatea.

- îți mai aduci aminte 
cum a fost?

- Nu cred că poți uita a- 
semenea moment din viața 
sportivă. Era la 19 aprilie 
1991 și antrenorul Dudu 
Georgescu m-a promovat cu 
mult curaj în Divizia A. Am 
corespuns așteptărilor lui și 
am jucat și în meciul urmă
tor, cu Steaua, la Hunedoa

ra. M-am specializat ca fun
daș central și asta am ră
mas, deși îmi face cu ochiul 
poarta adversă.

- Nu întâmplător am pur
tat aceste convorbiri cu voi, 
doi apărători centrali, ce ați 
înscris 8 goluri din cele ale 
Corvinului în “campania de 
toamnă”, cinci Daniel și tu 
trei...

- Puțini antrenori mi-au 
dat libertatea lui Gabor să 
urc în atac în anumite pe
rioade ale jocului, în special 
la loviturile de colț. Și chiar 
exersăm la antrenamente 
“schema” și a început să fie 
cunoscută de adversari, tot 
reușim să-i păcălim. Doar în 
ultimul meci, cu Baia Mare, 
n-am reușit, portarul scoțând 
miraculos de 2-3 ori.

- Prietenia ta cu Daniel e 
bine cunoscută. El te-a atras 
la arbitraj?

- El. Ne atrage pe amân
doi și o să perseverăm, fiind
că, oricum, duminica suntem 
liberi.

- în ce meci ai debutat?
- La “linie", la un meci 

jucat la Bretea Mureșană. Și 
n-a ieșit rău, că au câștigat 
gazdele.

- Cine nu lipsește de la 
nici un meci la Hunedoara?

- De regulă mama și tata. 
Dacă tata mai “ratează" câte 
unul, mama nu lipsește nici
odată și trăiește cu inten
sitate fazele fierbinți la cele 
două porți...
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I bioritmurile umane asigură I 
| sportivului cel mai bun echilibru |
■ pentru marea performanță.

® Inginerul: calculul per- 
I fect al posibilităților mașinii 
| omenești.
| ® Spectatorul: bucuria de
. a aplauda o performanță dusă I dincolo de limite și neprevăzut. 
| ® Scriitorul: un best-
| seller, ceva ce în literatură ar | 
. provoca entuziasme și bârfeli. ■

■ ® Ziaristul: pâinea noas- J
I tră cea de toate zilele. I

ÎSPfRT și UM®d 
I 1 Antrenorul îl consolează J 
I pe boxer, care a fost zdrobit de I 
| adversar: |
■ - Cu toate astea, în repriza | 
j a treia l-ai speriat tare.
' - Adevărat? se înviorează 1
| învinsul I

- Da! A crezut că te-a o- |
morât! |

' Profesorul dă întregii I 
| clase să facă o compunere des-1 

pre un meci de fotbal. După trei ■ 
minute, Gigei a și terminat-o. lată ! 
textul: "Din cauza unei ploi to-1 
rențiale care a făcut terenul | 
impracticabil meciul a fost a-1 
mânat’’. |

1 Unui boxer i se cere I 
să spună care e înțelesul cu-1 
vântului “curaj” și al cuvântului ■ 
“prudență”.

- Curaj, spune boxerul, e I 
atunci când te repezi la ad-1 
versar și-i mai spui ceva ca să-l 
usture, prudență e când te re
pezi și îi spui aceleași lucruri, 
dar prin telefon...

Ce este
recordul?

a
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I® Sportivul: depășirea 

tot ce este mai bun în tine.
® Medicul: perfecta și su- I 

perlativa funcționare a corpului | 
omenesc. i

® Psihologul: ziua în care !
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Â - Iubito, îi spune un tâ
năr atlet logodnicei sale, ultima 
dată am alergat distanța de 200 
de metri în 21 secunde și trei | 
zecimi. i

- Minunat, dragule! Când o ! 

să fim căsătoriți n-o să-ți ia mult J 
| timp cumpărăturile! 

î 1 Nu-ți fie teamă, îi spu- 

■ ne antrenorul boxerului în vă- 
I dită dificultate. Dacă adversarul 
| tău ar fi grozav, n-ar fi acum în 

ring să se bată cu unul ca tine...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

PRONO
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ICONCURSULUI DINI 
j 14 DECEMBRIE '97 !
II 
I*
I3 «4.EMPOLHSAMPDORIA
5.INTER - ROMA
6.LAZIO - BRESCIĂ-? .

I7.NAPOLI - PARMA I
Is.PlAtjmkA - JUVENTUS > I 
I9.VICENZA - FIORENt^A 2l 
llO.CAGLIARHREGGlANAXl 
|11.FOGGIA - CHlEVp 2| 
112.VENEZIA - SALERNITANA 21 
J13.VERONA - PERUGIA 2| 
■ Fond de câștiguri: t

345.877.823 lei J
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- Die colonel, a trecut, 
iată, încă un an. ’97 este 
aproape de sfârșit, cum îl 
apreciați? Evident din 
perspectiva activității 
poliției din Brad.

- Vreau să relev faptul că, 
în 1997, ca urmare a măsu
rilor preventive luate, am 
reușit în mare măsură stăpâ
nirea fenomenului infrac
țional. Mai exact, în cursul 
acestui an nu s-au săvârșit 
infracțiuni cu pericol social 
ridicat. Nu am înregistrat nici 
o infracțiune de omor, lovituri 
cauzatoare de moarte, tenta
tive de viol, violuri.

-Vă referiți probabil și la 
cele 12 comune din zonă 
arondate poliției din Brad, 
nu?

- Exact.
- Cum este în general 

fenomenul infracțional în 
acest perimetru - în 
creștere sau în scădere?

- Infracțiunile de care am 
vorbit până acum sunt în 
scădere.

- Cum s-a reușit acest 
lucru?

- Am avut permanent în 
atenție acoperirea zonei de 
competență cu polițiști. Atât 
pe timp de zi, cât și noaptea. 
Am ajuns la concluzia că 
prezența polițistului în stradă 
contează foarte mult în 
prevenirea comiterii infrac
țiunilor.

Trebuie să mai subliniez că 
tot în această perioadă nu s- 
au înregistrat acte de tulburare 
gravă a ordinii publice și nici 
evenimente stradale cu 
repercusiuni în starea de spirit 
a cetățenilor.

- Sa înțelegem că Bradul 
este o localitate mai 
liniștită?

- în ultimii ani populația din 
această zonă s-a stabilizat. 
Cele două unități miniere nu 
au mai făcut angajări de 
persoane venite din alte părți, 
iar. cei care au mai venit s-au

- în jur de 40 la sută din 
totalul infracțiunilor constatate 
în acest an sunt de natură 
economică. Acestea sunt în 
creștere față de anii anteriori.

- Care sunt cele mai des 
constatate?

- Cele de evaziune fiscală. 
De altfel, fenomenul este ge
neral. Noi ne-am dat interesul 
să identificăm pe cei care 
încalcă legea prin organizarea 
unor acțiuni. Am constatat că 
multe facturi nu sunt 
înregistrate. De fapt, cea mai

Z Discuție cu col. GHERASIM BALINT, 
comandantul Poliției Municipiului Brad 

k ..................................... -y
frecventă modalitate de 
încălcare a legislației este 
neînregistrarea documentelor 
de primire a mărfurilor de la 
furnizori.

- Unde se situează cele 
mai multe infracțiuni de 
acest gen?

- Acolo unde am controlat, 
am găsit asemenea infrac
țiuni. Este adevărat, nu s-au 
înregistrat prejudicii deo
sebite, dar ele au fost între 3 
și 10 milioane de lei.

- Apropo de prejudicii, 
cele mai mari cum sunt cre
ate, prin ce modalități?

stabilit și adaptat stilului de 
viață al moților.

- Auzim die Balint tot mai 
frecvent vorbindu-se despre 
grupuri de infractori de toate 
felurile. La Brad există așa 
ceva?

- La ora actuală nu avem 
grupuri de infractori constituite 
care să lezeze avutul public 
sau privat. Orice tentativă de 
acest gen am identificat-o și 
am trecut la anihilarea ei. De 
fapt au existat asemenea 
grupuri, dar le-am depistat la 
timp, iar acum nu mai există.

- Infracțiunile de natură 
economică unde se 
situează?

- Prin furturi. Și mai ■ 
ales din avutul privat. Jțl 
Până în prezent, în ** 
acest an prejudiciile cauzate 
oamenilor în acest fel se 
ridică la peste 150.000.000 
de lei. De altfel, furturile sunt 
și cele mai multe infracțiuni 
comise în zona noastră de 
competență.

- Sunt în creștere față 
de anii anteriori?

- Da, deși nu prea mare. 
Este o creștere care nu ne 
îngrijorează.

• întrucât, după cum 
spuneați, 40 la sută din 
totalul infracțiunilor sunt 
de natură economică, să 
stăruim puțin asupra lor. 
Ce fac ceilalți factori 
abilitați în descoperirea lor 
și aplicarea legii?

- Toate infracțiunile la 
Legea 87 din 1994, la Legea 
12 din 1990, precum și la 
Legea 31 din 1990 au fost 
constatate de poliție. Nu am 
primit nici o sesizare din 
partea altor organe abilitate 
să efectueze controale, nici 
o plângere penală, nimic. 
Or, dacă acestea constatau 
asemenea fapte, trebuia 
sesizată poliția, parchetul... 
Mai ales că legile la care m- 
am referit sunt în vigoare de 
atâția ani!

L GARDA FINANCIARĂ
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IN ACȚIUNE>

g Peste un miliard de lei sustras de ta 
plată

în iuna noiembrie a.c., comisarii Gărzii Financiare 
| Hunedoara au efectuat 116 controale ia agenți economici
| din județ. 101 dintre aceștia au fost societăți comerciale 
■ cu capital privat.

La 96 dintre agenții economici controlați s-au 
1 constatat abateri.

Sumele determinate ca sustrase de ia piața privind 
| impozite, taxe și majorări de întârziere s-au ridicat ia peste 
i un miliard de iei. Mai exact, ia 1.114.322.800 de iei! 
I '■"■......................... ...—........ ............... .

I

în timpul controalelor ia bugetul statului s-au virat 
47.983.100 de iei.

La buget, în iuna trecută, în total s-au virat215.108.570 
| de iei.

I
I
I
I
I

g Penalități și majorări de întârziere
La 108 milioane de iei s-au ridicat penalitățile și 

majorările de întârziere pe care au trebuit să ie achite cei 
de ia S.C. Propec S.A. Petroșani.

De ce? Pentru simplul fapt că nu s-a plătit la termen
| impozitul pe salarii.

i
ninciiua pc i^aic a ucuuh /Jiaicaa^a «?. wrw/a/ 

Com Prod SRL Hațeg a fost de două milioane de iei. A cest
I lucru întrucât, în lunile octombrie și noiembrie a.c, firma 
| nu și-a întocmit registrul de casă. Deci iuna și milionul.

De asemenea, societatea deținea valori materiale și 
bănești fără a ie înregistra, ceea ce constituie 
contravenție.

g Luna și milionul
Amenda pe care a trebuit s-o plătească S.C. Cordial

I 
I

Pagină realizată de Valentin NERGU, Andrei NISTOR

• RĂSPUNDEM CITITORILOR •

problemă este aceea a stării 
mașinii. Verificarea cerută de

g Și Costache a fost sancționat
Comisari ai Gărzii Financiare au constatat că patronul 

| Asociației Familiale Costache Petroșani nu-și conducea 
evidența activităților de comerț pe care ie efectua.

Pentru încălcarea Legii 87 din 1994, Costache a fost 
sancționat cu 1.000.000 de iei.

flfiUS PI (W£U'.f.țâăî-A HMRTUfT SEXUflk

O altă 
tehnice a 
organele de poliție nu este totul. Trebuie 
ca fiecare dintre noi să fie conștient de 
faptul că mașina trebuie în mod efectiv și 
permanent să fie în stare tehnică perfectă.

Nu solicitarea organelor de poliție 
trebuie să fie factorul care să ne oblige 
să ne verificăm frânele ori direcția, ci 
acest lucru să fie făcut din proprie 
inițiativă.

Dacă suntem grijulii cu mașina, dacă 
avem în atenție că direcția și frânele ne 
pot juca un renghi când nu ne așteptăm, 
e bine. Să nu uităm că mașina o folosim 
noi și familia noastră, iar dacă se întâmplă 
ceva, durerea va cădea asupra noastră. 
Niciodată nu îți vei putea ierta faptul că ai 
precupețit niște bani și nu ai verificat la 
timp o frână ori un pivot, dacă din această 
cauză s-a produs un accident.

De ce tu sau cineva apropiat să stea 
pe un pat de spital, când puteai evita acest 
lucru cu puțină cheltuială și puțină 
preocupare!

* Fără obligații !a buget?
Cam așa or fi crezut că se poate desfășura o activitate 

cei de ia S.C. Sega SRL Deva, din moment ce nu și-au 
achitat ia termen obligațiile ia bugetul de stat.

în asemenea situație, calculele au fost următoarele: 
majorări de întârziere pentru impozitul pe profit - 5,1 
milioane de iei; majorări pentru neplata TVA-uiui - 4,3 
milioane de iei etc.

Când s-a tras linie, s-au adunat aproape 10.000.000 
de iei.

• • •

Un mare pericol și cauză a multor 
accidente de circulație îl constituie 
conducerea autovehiculelor de persoane 
care nu posedă permis de conducere.

Poți să știi cum se conduce o mașină*  
(în fond, nici nu este foarte greu), dar 
calitatea de conducător auto se obține pe 
baza unui examen, teoretic și practic, 
ocazie când ți se testează nu numai 
cunoașterea conducerii dar și aptitudinile, 
îndemânarea, reflexele în situații 
neprevăzute, în ansamblu o verificare utilă 
și indispensabilă.

Trebuie ca fiecare dintre noi să fie 
conștient că orice persoană care se urcă 
la volan fără să posede permis de 
conducere este un potențial și real pericol 
public. Chiar dacă problema nu ne 
privește direct și imediat pe noi, ea 
prezintă un pericol căruia îi pot cădea 
victime persoane nevinovate.

De aceea trebuie să existe o opinie 
generală, ca părinte ori rudă, ca prieten 
ori coleg, ca vecin, de a nu lăsa pe nimeni 
să se urce la volan dacă nu are dreptul 
legal de a conduce. Chiar dacă pe moment 
se supără, va înțelege mai târziu că i-ai 
făcut un bine. Un mare bine!

£3 Doamiia Maria Petrescu, din Hațeg, ne 
întreabă care este statutul terenurilor cumpărate 
înainte de apariția Legii circulației terenurilor.

Neexistând o lege care să reglementeze vânzarea 
și cumpărarea de terenuri intravilane și extravilanei 
actele neoficiale semnate între un vânzător și un 
cumpărător de pământ sunt, potrivit noii legi, lovite 
de nulitate. Proprietarul unui teren agricol 
extravilan va putea să-l vândă numai cu respectarea 
dreptului de preempțiune al coproprietarilor, 
vecinilor sau arendașilor. Așadar, mai întâi au 
dreptul de a cumpăra acel pământ eventualii 
coproprietari, arendașii sau vecinii, iar în'cazul în 
care aceștia nu-și exprimă dorința de a-l cumpăra 
sau prețul oferit proprietarului este nesatisfăcător, 
el poate să vândă respectivul teren oricui dorește. 
Astfel, toate vânzările de terenuri făcute înainte de 
apariția Legii circulației terenurilor sunt nule și pot 
fi contestate în justiție de către cei îndreptățiți să o 
facă.

** *

O Domnul N. T., din Ilia, dorește să știe dacă 
are dreptul de a obține un teren aflat în proprietatea 
statului pentru a-și construi o pensiune turistică.

Potrivit Ordonanței Guvernului privind stabi
lirea unor facilități pentru dezyoltarea turismului 
rural, acest lucru este posibil. In articolul nr. 2 al 
ordonanței se menționează: „consiliile locale pot 
pune la dispoziție din terenurile disponibile, în 
formele și condițiile prevăzute de lege, suprafețele 
de teren necesare construirii, dezvoltării și exploa
tării de pensiuni turistice și pensiuni agroturistice”. 
Ordonanța prevede și alte facilități, printre care 
putem enumera prioritatea la instalarea de linii 
telefonice, asistență de specialitate din partea 
Ministerului Turismului, scutire de impozit pe zece 
ani a pensiunilor cu o capacitate de cazare de până 
la zece camere inclusiv.

Polițiști din Deva șl 
lași au prins do! urmăriți 
pe țară

Doi urmăriți pe țară au fost 
recent depistați și reținuți la 
Deva. în această reușită și-au 
dat mâna și au colaborat 
polițiști din Deva și lași.

De loc, cei doi indivizi sunt 
din Deva și tot aici au săvârșit 
mai multe infracțiuni.

Lor li s-a documentat că 
sunt autorii furtului comis din 
locuința lui Florin Vereș, unde 
au pătruns cu chei potrivite. 
Au plecat de aici cu buzu
narele burdușite de valută: 
4700 de mărci germane și 
582 de dolari SUA.

Tot ei, prin forțarea unui 
geam, au pătruns în incinta 
farmaciei „Salutaris” de unde 
au furat aparatură electronică 
în valoare de 21.000.000 de 
lei.

lată și numele celor doi

,,voinici": Marian Adobroaiei 
și Ovidiu Anton Szirer. Primul 
are 20 de ani, al doilea 19.

în aceeași cauză este 
cercetat și Valentin Butnariu, 
taximetrist particular, care, în 
noaptea când cei doi au spart 
farmacia, i-a transportat la 
lași, ajutându-i să valorifice 
aparatura electronică.

** Cu halba tn capul 
barmanului

Tărășenia s-a petrecut la 
Hunedoara, în localul 
„Unicorn lmpex”SRL. Era ora 
4 dimineața când doi indivizi I- 
au lovit cu halba de bere în 
cap pe barmanul Miron Jude 
pentru a-i fura banii. 
Nereușind acest lucru, cei doi 
au fugit. Nu au ajuns prea 
departe, întrucât polițiștii i-au 
identificat și reținut. Ei se 
numesc Daniel Husac, 19 ani, 
muncitor la „Siderurgica", și

Constantin Ciumasu, 22 ani, 
fără ocupație.

Vătămare corpo
rală gravă

Așa se numește fapta 
pentru care este cercetat 
Mihai Bezian, un pensionar 
din Uricani care nu a avut 
altceva mai bun de făcut 
decât să dea cu cuțitul în 
zona ochiului stâng al soției. 
Este adevărat că era beat, 
dar...

o- Trei minori au 
spart „Nova”

Trei minori din Lupeni au 
spart într-o noapte un 
magazin aparținând S.C. 
,,Nova" S.A din localitate.

Geani Florin Farcaș are 
14 ani, George Butu, tot 
atâția, iar Cosmin Galo, 13. 
Au furat copiii de aici bunuri 
în valoare de 800.000 de lei.
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Noi mai sperăm...
La Cîrjiți, aprovizionarea cu 

lemne a cetățenilor vârstnici, 
defavorizați, a celor care nu 
au pădure, este o problemă. 
Primăria a făcut tabel cu cei 
care ar trebui să beneficieze 
de un preț redus la lemne, l-a 
trimis la "Romsilva". dar n-a 
venit nimeni și problema a ră
mas nerezolvată. (Cornel 
Bulea - Cîrjiți, nr. 83)

Poșta 
rubricii

Am parcurs scrisoarea a- 
dresată ziarului nostru, stimate 
die Atanasie Reis din Bretea 
Română și am reținut nemul
țumirea dv față de conținutul 
răspunsurilor la mai multe se
sizări făcute către guvern, că
tre cei care se ocupă de pro
tecția consumatorilor, către 
Garda financiară și fabrica de

IN CINCI SATE - NICI UN PUNCT SANITAR
Dispensarul medical Cîrjiți 

funcționează în sediul primăriei.
Anul trecut, când s-a făcut 

renovarea clădirii, deci și a dis
pensarului, s-au creat și con
diții pentru introducerea apei și 
pentru canalizare. "Dar totul se 
face treptat, în funcție de fon
duri - spunea dr. Simona Comă- 
nici. Sunt procurate Instalațiile 
(hidrofor și boiler) și se fac 
lucrările de săpături, dar sunt 
deocamdată abia la început".

Notăm că se fac aici, în me
die, 20 de consultații pe zi, că în 
limita posibilităților s-au pres
cris rețete compensate și gra-

- --

"Caută și vei 
găsi’’...

Este făgăduința care dă 
siguranță celui care caută 
tămăduire. Este experiența 
mea și vreau s-o împărtă
șesc tuturor celor care au 
probleme cu ochii. Sufăr de 
Miopie Forte; Coroidoză Mio- 

bere "Ursus". Pe de altă parte, 
afirmați că scrisorile dv au ră
mas fără un răspuns. în partea 
a doua a scrisorii vă exprimați 
nemulțumirea privind prestațiile 
și contravaloarea lor la două 
ateliere de tăiat sticla, încheind 
cu întrebarea "la cine să mă 
adresez dacă cei în drept (să-i 
controleze n.n.) nu răspund la 
rândul lor?”

Noi vă rugăm să scrieți mai 
lizibil și să nu faceți un amal
gam. Luați problemele pe rând, 
în ordinea priorităților, dacă 
doriți să fie publicate.

tuite. Cu aparatura nu se stă 
grozav, dar Spitalul Deva asi
gură medicamentele necesare 
urgențelor și acestea se re
înnoiesc când sunt epuizate.

"în nici unul dintre cele cinci 
sate - afirma dr. Comănici - nu 
avem puncte sanitare. Nu reu
șesc să-mi fixez o zi pentru 
consultații. Spațiu ar fi, dar mai 
trebuie bunăvoință din partea 
sătenilor. La Cozia, unde sunt 
cel mai mulți copii de 0-1 an, 
dar și cei mai mulți școlari, de
plasarea se face cu șareta, 
unitatea având post de vizitiu.”

Bolile frecvente sunt car

pică. Și ce poate fi mai cumplit 
decât să simți că, pe măsură 
ce trec zilele, vezi tot mai 
slab...!

Dumnezeu m-a îndemnat 
să apelez la dna dr. Lacrima 
Angelescu care, cu bunătate, 
răbdare și competență profe
sională, mi-a dat tratamentul 
adecvat, iar acum, cu deplină 
recunoștință, doresc să-i mul
țumesc șl pe această cale, 
recomandând și altora să-i 
solicite asistența. Nimic nu vă 
va împiedica să aveți șl dv 
parte de ajutorul dnei dr. 
Lacrima Angelescu. Pentru 
aceasta, este suficient să vă 
prezentați la Cabinetul Medical 
Oftalmologie din strada îm
păratul Traian, Deva, situat la 
Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor.

Pentru toate schimbările în
tâmplate în sănătatea mea, eu 
trebuie să mă rog și mă voi 
rugai! (Elena P, Deva) 

diopatiile Ischemice, hiperten
siunea arterială, bronhopne- 
umoniile cronice obstructive, în 
evidență fiind luați 120 de cro
nici inclusiv diabetici, epileptici, 
hipotiroidii. Controalele de spe
cialitate și nașterile au loc la 
Deva.

Tratamentele injectabile se 
fac cu seringi de unică folo
sință, primite de la Spitalul Deva, 
care apoi se ard.

Bine ar fi - spuneau sătenii - 
să fie aici și o farmacie, căci 
"ne costă mai mult drumul 
decât medicamentele”.

Estera SÎNA ,

Un serviciu accesibil 
pentru oameni accesibili

DEALER AUTORIZAT

E suficient să vorbești 
cu noi ca să poți vorbi 
cu toată lumea.’ 
Contactează-ne. 
Vei fi bine venit 
si bine auzit.
$

MOBILCOM - R.C. Team
Str. George Coșbuc nr. 1, bl. 21
Tel: 054/218655, fax: 054/218655
MOBILCOM - Mobilfon Telecom
Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700 
Tel: 054/235678, fax: 054/234567
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Strada Trandafirilor, pe mâna dreaptă
Coborând dinspre pă

durea Chizid pe strada Tran
dafirilor din cartierul Micro 7 
al municipiului Hunedoara 
ai ocazia să întâlnești tot fe
lul de aspecte șocante, spe
cifice acestui cartier și, poa
te, nu numai lui. Astfel, pe 
partea dreaptă a străzii se 
înalță blocuri așa numite 
turn printre care se înscriu 
blocuri cu cinci nivele. Tur
nurile sunt exact la fel, de 
parcă ar fi - și de fapt așa 
este - create de aceeași 
"mamă”. Strada Trandafi
rilor este - din punctul de ve
dere al circulației - nu prea 
animată, în schimb trotua
rele sunt pline de gropi, hâr
tii, cutii de conserve ș.a. 
Stâlpii de pe marginea aces
teia au montate lămpi în 
creștet, dar multe nu mai au 
obiectul care să lumineze 

Strada Trandafirilor din 
municipiul Hunedoara

noaptea. Nu știm câte apar
tamente se află pe mâna 
dreaptă a străzii 
Trandafirilor, dar un lucru 
este specific acestui colț al 
municipiului Hunedoara și 
anume lipsa de căldură și 
apă caldă, ca și mizeria și 
neorânduiala prezente pes
te tot. Dl Nicolae Major ne 
spunea, mai mult în serios 
decât în glumă:

- Nea Nicu, atunci când 
s-a dus, ne-a luat căldura și 
apa caldă cu el.

- Cum adică ? l-am între
bat.

- Blocurile din partea 
dreaptă a străzii noastre n- 
au căldură și apă caldă din 
iarna anului 1989.

Un alt locatar al cartie
rului, dl Sever Dache, ne-a 
declarat:

- Domnule, pur și simplu 

înghețăm în apartamente.
- De ce credeți că nu se 

livrează căldură?
- Am avut o centrală ter

mică la capătul de sus al 
străzii, dar a fost oprită în 
1990. Au fost luate pompele 
ei și au fost duse în altă 
parte. Dl primar Mariș, în 
campania electorală din a- 
nul trecut, a promis că o să 
se facă o centrală pentru 
partea aceasta a cartierului 
Micro 7. Până în prezent în
să nu s-a ținut de cuvânt.

în cartierul despre care 
scriem se plimbă în voie gă
ini și rațe, gropile sunt cu du
iumul, magazinul fost “Auto
servire” este închis și nici 
comercianții particulari nu 
sunt prea numeroși. în con
dițiile când caloriferele sunt 
reci cu ce se încălzesc fami
liile ce locuiesc pe partea 
dreaptă a străzii Trandafi
rilor? Dl Mihai Pricopie din 
blocul 15 ne-a răspuns la a- 
ceastă întrebare:

- Unii cu gaz metan, alții 
cu aparate electrice. Sunt 
mulți care și-au scos bur
lane pe fereastră. Partea a- 
ceasta a străzii este racor
dată la aceeași centrală ter
mică ce nu mai funcționea
ză de mulți ani. Am solicitat 

de nenumărate ori la asoci
ația de locatari, la primărie 
să fie repusă în funcțiune. 
Ni s-a promis, dar încă nu 
s-a făcut nimic.

în spațiul dintre blocuri 
mizeria se simte foarte bine. 
Peste tot sunt aruncate tot 
felul de lucruri - hârtii, bucăți 
de lemn, metal ș.a. Am aflat 
că resturile menajere de la 
blocurile cu 10 etaje se scot 
cu macaraua tip "Castor" 
ceea ce este o treabă foarte 
interesantă, dacă nu cumva 
chiar o inovație în domeniu. 
Subsolurile multor blocuri 
din această parte a cartie
rului sunt pline cu apă, liftu
rile merg, dar mai mult stau 
înțepenite. La etajul doi al 
blocului 31 am întâlnit o fe
meie ce avea două sacoșe 
pline atârnate de brațe. S-a 
oprit să răsufle și ne-a spus:

- Uf, nu mai pot.
- La ce etaj stați? am în

trebat-o.
- La zece, apartamentul 

64. Liftul mai mult este de
fect decât funcționează.

Dl Nicolae Major din 
blocul nr. 31 opina:

- Cei ce locuim în partea 
dreaptă a străzii 
Trandafirilor din Micro 7 ne 
simțim complet neglijați de

primăria municipiului. De
sigur, cartierul este mare, 
problemele lui sunt com
plexe, dar și familiile de aici 
fac parte din municipiu. Or, 
a le lăsa fără căldură și apă 
caldă este un fapt total lipsit

de umanitate, civilizație ș.a. 
Am vrea ca necazurile cu 
care ne confruntăm să fie 
puse, prin ziarul dv, în aten
ția celor ce conduc orașul 
nostru spre soluționarea lor 
cât mai grabnică.

Valentin NEAGU, Traian BONDOR 
Fotografii Eduard CHlROiU



ANIVERSĂRI

• "La multi ani!" fericiți pentru 
dna Anișoara Șovoială din 
partea colectivului Brutăriei 
"Danis" Simeria. (9869)

VÂNZĂRI
CVMPĂRĂR1

• Vând canapea și garnitură 
de baie, stare bună. Tel. 230624 
(9710)

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

• Vând apartament 4 camere, 
central tel. 625060, suma 
110.000.000, negociabil. (9691)

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

• Cumpăr apartament 2 
camere, ofer 60.000.000 lei, 
telefon 211290, int. 158 (9871)

• Vindem și cumpărăm apar
tamente, garsoniere, case, 
terenuri. Tel. 211290, int. 158. 
(9871)

• Vând Skoda S 100, stare 
bună, cu C.l. și numere noi, 
4.500.000, negociabil. Tel. 
777723, Hațeg. (9855)

• Cumpăr talon Dacia 1310. 
Tel. 661320 (9856) 

termice și încălzitoare, in
stantanee, HERMANN, SICO, 
Italia, Germania, total auto
matizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, lemn, cărbune. 
Distribuitor autorizat, IMPE
RIAL Orăștie. Tel/fax: 054/ 
642580, (9253)

Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (OP).

• Societate comercială vin
de monitor PC 20 INCH , 
Hewlett Packard, preț 1200 DM 
(lei). Tel. 092/281882 (9538)

• 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 vițel de 3 luni, 
Gurasada. Tel. 364 (9853)

• Vând calculator 486 CD- 
ROM, sunet, boxe și program 
contabilitate. Tel. 660930 
(9865)

• Vând saxofon "Guban”, 
nou. Tel. 623928, seara. (9864)

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

• Vând căței Boxer, vaccinați, 
pedigree, două luni. Informații 
tel. 655139 (0368)

• Vând placă bază DTK 386 
DX 140, plus accesorii, preț 90 
mărci. Tel. 054/715722. (9202)

• Vând mobilă second
hand, deosebită, prețuri 
avantajoase, Deva (în clădirea 
Bachus, etaj 1). (0297)_____

• Vând porc gras. Tel. 223040
(9878)____________________

• Vând țiglă și cărămidă din 
demolări. Silviu Todoni, Poeni, 
43. (9804)

• Cumpăr apartament 3-4 
camere, zona Progresul sau 
Brutăria Neamț - Biserica 
Baptistă, cu ieșire la șoseaua 
de centură. Tel. 092/343161. 
(9885)

PIERDERI

• Pierdut parafă pe numele 
dr. Gros Gabriela, medic spe
cialist, medicină generală 
adulți. O declar nulă. (9868)

SCH1MBVR1 DE
LOCVINȚE

• Schimb apartament 3 ca
mere, Craiova, cu similar Deva. 
Tel. 051/184003 (9709)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriere spa
țiu comercial, central. Tel. 
623474, între orele 17-21.

OFERTE DE 
SERVICII

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

• Cabinetul de înfrumu
sețare " NELIA" ANGAJEAZA 
COAFEZE. Tel. 231250 SAU 
220936 (40282)___________

• Firmă de papetărie anga
jează: 1. Operator calculatoare. 
Condiții: experiență în domeniu 
minim un an, cunoștințe de 
contabilitate primară, cunoaș
terea programelor CIEL constituie 
un avantaj.2. Dispecer mărfuri. 
Condiții: vârsta maximă 35 ani, 
permis de conducere auto. Tel. 
230899 sau 224549 (9866)

• Societatea particulară de 
construcții angajează urgent 
inginer constructor. Relații la 
telefon 616795, între orele 7-15. 
(9708)

• Tineri, doriți să câștigați 
bani de sărbători? Dacă da, 
sunați acum la 612605. Studii 
medii, aspect fizic plăcut. (1212)

• îngrijesc copil la domiciliul 
său sau caut locuință. Ofer 
pensia și alte avantaje. Infor
mații Sibișel, nr. 161. (9275)

• S.C. Ralio Prodcom SRL 
din Simeria angajează ospătari 
și bucătari. Relații la tel. 
660918. (9892)

• ALBACOMP - importator 
copiatoare la mâna a doua, 
caută distribuitor pentru județul 
Hunedoara. Tel. 058/811430, 
094-506800.

DIVERSE
• Caut asociat pentru des

fășurarea unei afaceri, de pre
ferință casă de schimb valutar 
și casă de amanet. Posed spațiu 
ultracentral, deosebit, Deva. 
Tel. 092/260066 (9891)

DECESE

S.C. "Hermes" S.fi.
Petroșani________________ ______ ■_______________

str. 1 Decembrie 1918, nr. 91
Organizează licitație pentru întocmirea 

raportului de evaluare a unui activ în vederea 
încheierii unui contract de leasing imobiliar.

Selecția va avea loc în data de 22 decem
brie 1997, ora IO, la sediul societății.

• Cu nemărginită durere 
anunțăm trecerea în neființă 
a celui care a fost

LUDOVIC GORFY
în vârstă de 70 ani, un 

minunat soț, tată, socru și 
bunic. Corpul neînsuflețit se 
află depus la capela catolică 
din str. Eminescu. înmor
mântarea are loc azi, 16 de
cembrie, ora 13, la cimitirul 
catolic Bejan. (9874)

■ Rămași nemângâiați 
după dispariția lui

OPRIȘE TRAIAN
din Pui, trăim cu speranța unei 
regăsiri viitoare în spațiile 
siderale. Aurora-Monica, fiică 
și Leonard, fiu. Tot așa și Sofia, 
soție. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (9884)

• Salariații de la S.C. 
Transurban SA Orăștie sunt 
alături de familia Teuber Ri
chard, la pierderea neprețuitei 
lor mame și bunici,

TEUBER IRINA
(9882)

In contact cu viitorul.
MULTI 
SISTEM

SRL
DEVA

Vă oferă: 
fi calculatoare 
f* * imprimante 
Ol consumabile 

accesorii 
rețele

• Soția Saveta, fiii loan și 
Valentin, fiica Mihaela, nora 
Luminița și ginerele Dragoș, 
Tudor și Mihăiță nepoți, cuscrii 
anunță cu durere dispariția 
fulgerătoare a dragului lor

HURGOIU GHEORGHE
înmormântarea azi, 16 

decembrie, în Sîntandrei. 
(998) 

• Cu adâncă durere 
anunțăm decesul distinsului
farm. LATZINA WILHELM 

din Ghelar, care va fi 
înmormântat la Sibiu. Fam. 
Lazăr. (9881)

J
Jj service

15 DECEMBRIE •
■ ■ 
"l dolar SUA 7946 lei Z 

"1 marcă germană 4476 lei ’

Acum poți alege telefonul care 
ti se potrivește cel mai bine!

Conecteaza-te la cel mai bun 
sistem de telefonie mobila GSM!

hti beneficia si de noul pachet 
CONNEXGO!

DEALER

■ ■■

TOP TECH 
Deva

Str. Andrei Muresanu nr.1

Tel./Fax.: 213.871

GSM: 092-216.600

Bd. Decebal, BI.109 (mag. Romarta, et.1)
8213280 (9116)

(( —......—■- -—  - - j

SC ARCTIC SA Găiești
Prin magazinul său din Hațeg, 

str. Progresului nr 2, telefon 770369, oferă 
copulației și societăților comerciale frigidere 

și congelatoare

i

GlobalNET G5“
www.globalnet.ro

> frigider cu 2 uși - 1.900.000 lei;
> frigider 140 litri - 1.153.000 lei;
> frigider 180 litri - 1.289.000 lei;
> frigider 240 (SOFT) - 1.533.000 lei;
> congelator 120 litri - 1.357.000 lei;
> congelator 160 litri - 1.560.000 lei;
> congelator 210 (SOFT) - 2.035.000 lei;
> congelator orizontal 110 litri - 1.239.000 lei;
> congelator orizontal 170 litri - 2.106.000 lei;
> congelator orizontal 240 litri - 2.292.000 lei;
> congelator orizontal 360 litri - 3.530.000 lei;
> congelator orizontal 400 litri - 3.902.000 lei;
> vitrină 110 litri - 1.499.000 lei;
> vitrină 210 litri -2.171.000 lei.

Prețurile includ TVA.

Programul de funcționare 8-16, sâmbăta 9- 
13. Deservirea la domiciliu cu transportul 
contra cost. (2689)

■ - . ... n» ....... .

■100 yeni japonezi 6045 lei 
,■1 liră sterlină 
"l franc elvețian 

"1 franc francez
■ 100 lire italiene

13059 lei
5536 lei
1336 lei
457 lei ■

■

■

■
■
■

Cursurile incluse în a- 
ceastă listă au la bază 
cotații ale societăților 
bancare autorizate să 
efectueze operațiuni pe 
piața valutară. Prezenta 
listă nu implică obli
gativitatea utilizării cursu
rilor în tranzacții efective 
de schimb valutar și înre
gistrări.

■■■■■■■■■■■■■■

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49”
din 14.12.1997

27 - 42 - 31 - 6-9-21

Fond de câștiguri
3.491.555.327 lei

TRAGEREA
NOROC

din 14.12.1997

9-6-0-5-0-5-5

Fond de câștiguri
565.714.639 lei

■

■

http://www.globalnet.ro
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IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS 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

AFLATA ÎN 24 RATE
rxirlM mvmiio:: :
MAGAZINELE NOASTRE:

♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

S.GSCORFION COMPANY SR> 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

< BANANE g—; 
PORTOCALE 4 
MANDARÎNE-1 
LĂMÂI--------I

► GRAPEFRUIT-^ 
KIWI-----------

import GRECIA

CEAPÂRO^IE-im^GRECIA 

CEAPA ALBĂ -Jmport UNGARL’ 
USTUROI

.ULEI
fOUÂ

y

A-Z TRADING CORPORATION s.r.l 
IMPORT / EXPORT 

EST. 1963

Ofertă specială de Crăciun

Săpun de toaletă G/V 

Spaghete Chirico 

Ceai Tea Break

Pastă de tomate La Perla
* Ciuperci Limburg 

Maioneză Blue Plate

Mazăre conservată
Conserve de carne

Insecticid SUPER A Z

Conserve de pește 

Compot de ananas 

...și multe altele,

...în orice cantități, si, mai ales,...f 7 f 7

Pentru informații și comenzi,sunați la tel.:

01-231.38.68/9 
018-62.91.62 
092.31.11.11

Adresa depozit! Str. Jiului nr.10 Depozit 1 -București,1

IMPORT 
AUSTRIA

♦ 1 no ■< r •
IC I . U I I f

tel. 247129
L

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare 
Relaxare^ 
înseamnă 
conectare

Prin depozitele sale situate în:
- Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V) 

J/j - Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi)
- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 -17,90

S.C. SIGMA PLUS SRL Deva
Avizată de Ministerul învățământului 

Organizează începând cu data de O5.O1.1998 
cursuri de operatori calculatoare și contabilitate 

asistată de calculator.
Experiența, seriozitatea, calitatea și eficiența va sunt 

asigurate numai de noi.
Informații și înscrieri: Devtt, Aleea Progresului, bl. B, 

sc. C, ap. 24, tel. 212661 sau 218795 între orele 9-17.
47

ÎN ORICE 
OCAZIE, 

PUBLICITATE 
PRIN 

“CUVÂNTUL 
LIBER”!

31SIAOOHV1 -VS VIHOU1A OS V VJ.VMJ.SID3HMI V.JHVIAI 3XS3 SV.JIA

HUNEDOARA
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
GSM Ml Ml IU NI) GĂTI

DEALER AUTORIZAT

Distribuitor autorizat: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat: ERICSSON, BOSCH TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ

X
GSRTT

k LUMEA fr
Plus

z7an>* —/-------]/ ’ o jf • ••Sejnicn

Noua vopsea
de Victoria Targoviste *

Acum poți aVea încredere in ea! Deva, Bdul Decebal, bl. P
S 212726; 218205
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datini swR&mNE pentru
SUEEETUE

(Urmare din pag. 1) 
Sarmizegetusa. Menționez în 
final că din zona Orăștiei sunt 
prezenți călușerii din Romos 
cu un obicei bogat. Ei încep 
acest obicei în ajun de 
Crăciun pe care îl duc până 
în ziua de 2 ianuarie când la 
marginea satului se împușcă 
Turca. Aceste obiceiuri nu fac 
altceva decât să scoată în 
evidență tradiția culturală 
bogată, frumusețea plaiurilor 
hunedorene. Noi avem 
datoria sfântă să păstrăm 
ceea ce avem specific pentru 
că oricât am fi de integrați în 
Europa, trăim prin specificul 
nostru tradițional, prin cultura 

(națională".

Programul pentru Redistribuirea 
Forței de Muncă

Dorește să solicite ofertele tehnice 
din partea furnizorilor specializați 
în servicii din județul Hunedoara 
pentru următoarele măsuri active 

destinate unui grup țintă de salariați 
disponibilizați, afectați de concedieri 
și aflați sub incidența Ordonanțelor 
de Urgență nr. 9/1997 și nr. 22/1997:

Măsura 1 - Job Club (nr. de 
beneficiari) - 600

Măsura 2 - Servicii de consultanță 
in afaceri (nr. de beneficiari) - 1000 

Măsura 3 - Servicii integrate de 
ocupare-orientare profesională (nr. de 
beneficiari) - 700

Informații suplimentare pot fi 
obținute de la Oficiul Forță de Muncă 
și Șomaj din municipiul Deva, Piața 

Unirii, nr. 1, telefon 2161S1.
Data limită de depunere a ofertelor 

pentru măsurile active este 
23.12.1997, ora 10.

Colindătorii prezenți pe 
esplanada Casei de cultură 
din Deva au mișcat până la 
lacrimi pe cei prezenți prin 
varietatea colindelor, prin 
costumație, prin recuzita 
folclorică, prin voința lor de 
a duce mai departe peste ani 
tradiția strămoșească. Ei, cei 
de astăzi, sunt doar un 
grăunte de nisip în marea 
nesfârșită de obiceiuri și 
datini românești. Dar sunt 
nemuritori prin ceea ce lasă 
în urma lor.

Cultura hunedoreană se 
află pe mâini bune. De 
aceea, ea se păstrează. Să 
fie într-un ceas și mai bun!

„AM SUSȚINUT ÎNTOTDEAUNA ' 
SIDERURGIA HUNEDOREANĂ"

Conferința de presă a 
Partidului Democrației Sociale din 
România, desfășurată vineri, 12 
decembrie, a adus în prim-plan 
câteva dintre problemele strin
gente cu care se confruntă lo
cuitorii județului nostru. S-a dis
cutat, mai ales, despre 
siderurgia hunedoreană care, în 
opinia PDSR, a fost neglijată, 
nefiind întocmite programe 
coerente de restructurare și 
modernizare a ei. De altfel, 
apelul semnat de președintele 
filialei județene a partidului, dl dr. 
Mihail Rudeanu, îi cheamă pe toți 
factorii de decizie din județul 
Hunedoara, dar și din țară, să 
elaboreze programe economice 
și sociale, care să valorifice la 
maximum resursele materiale și 
umane ale zonei. Trebuie 
susținute eforturile sindicatelor

C/ZMA UCRA/NEANA
în 1992, în partea de 

peste Nistru a Republicii Mol
dova, separatiștii, conduși de 
Igor Smirnov și susținuți de 
Moscova, au proclamat așa- 
zisa „Republică Trans
nistria”. A urmat apoi un 
conflict armat între cele două 
părți, în care armata a 14-a 
rusă staționată la Tiraspol a 
susținut pe separatiști. Cine 
nu-și aduce 
aminte . de 
celebrele 
amenințări 
proferate de generalul 
Alexandr Lebed la adresa 
Moldovei și a României?

Conflictul, încheiat nede- 
cis, a fost însă folosit de 
Moscova drept pretext pentru 
menținerea armatei a 14-a la 
Tiraspol, ca forță de pace și 
de echilibru, deși nici un 
organism internațional abili
tat nu i-a încredințat această 
misiune.

De-a lungul timpului, în 
ciuda tuturor protestelor și 
eforturilor Consiliului Euro
pei și ale altor organisme 

de la „Siderurgica" Hunedoara și 
de la „Sidermet” Călan, pentru 
stoparea așa-zisei restructurări 
care, în fapt, este o lichidare a 
acestor întreprinderi. Dl senator 
Doru Gaița și-a exprimat și de 
această dată sprijinul pentru 
siderurgia hunedoreană însă, din

păcate, nu întotdeauna se 
găsește înțele-gerea de care 
este nevoie'. Se speră ca în-cel 
mai scurt timp „Siderurgica" să 
fie inclusă într-un holding din 
care să facă parte și alte 
întreprinderi din țară, în așa fel 
încât problemele lor să fie mai 
ușor de rezolvat.

europene și internaționale, a 
acordurilor dintre Rusia și 
Republica Moldova privind 
retragerea armatei a 14-a, 
aceasta a rămas la Tiraspol 
până în zilele noastre și se 
pare că nici nu se va mișca 
de acolo încă multă vreme. 
Transformarea peste noapte 
a unei armate de ocupație în 
forță de pace este, desigur, 

ca multe altele, o găselniță 
rusească. Degeaba promite 
Elțin retragerea. Aceasta nu 
s-a făcut nici la trei ani cum 
prevedea acordul inițial, nici 
în cinci câți au trecut de- 
atunci și nici în viitorul 
apropiat nu se întrevede nici 
o mișcare.

Timpul a trecut și aproape 
că ne-am obișnuit cu tergi
versarea retragerii armatei a 
14-a ruse din Transnistria. 
Lumea părea deja liniștită, 
lată însă că o nouă știre din 
zilele acestea a făcut să ne

Schimbarea numelui străzii 
Libertății, din Deva, a fost un 
alt subiect al conferinței de 
presă. PDSR nu este de acord 
cu decizia consilierilor locali de 
schimbare a denumirii străzii, 
întrucât se pot crea extrem de 
multe probleme cu actele de 
proprietate ale firmelor și 
cetățenilor care domiciliază 
acolo. S-a acuzat, de ase
menea, amestecul prea mare 
al Președinției României în 
procesul legislativ, PDSR 
nefiind de acord cu decizia 
Președintelui de a nu semna 
hotărârea de modificare a 
Legii învățământului în forma 
votată de Parlament. în 
această chestiune, este 
așteptată cu interes evoluția 
ulterioară a evenimentelor.

Andrei NISTOR y

cutremurăm de grija pe care 
o poartă unii păcii din 
Transnistria. Nu altul decât 
președintele Ucrainei, 
Leonid Kucima, a declarat, 
fără să-i tremure glasul, că 
va discuta cu Boris Elțîn 
trimiterea în Transnistria, 
pentru menținerea păcii, 
desigur, a unei forțe armate 
ucrainene.

Ucraina, care 
până acum a stat 
în expectativă, s-a 
hotărât dintr-o 

dată să joace un rol mai 
important în zonă, eventual 
chiar să înlocuiască armata 
a 14-a rusă.

Dacă această hotărâre 
ucraineană se va înfăptui, 
rămâne de văzut. Ciudat 
este faptul că Leonid 
Kucima a afirmat că omo
logul său de la Chișinău, 
Petru Lucinschi, ar fi de 
acord cu acest demers. Să 
creadă oare Lucinschi că 
cizma ucraineană e mai 
ușoară ca cea rusă?

Gh. PAVEL 
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Cinci morți și 
un rănit grav 

intr-un 
accident de 
circulație!
Dintr-un comunicat 

primit de ia Inspectoratul 
de poliție ai județului am 
fost înștiințați de tragicul 
eveniment petrecut dumi
nică pe DN 7. iată câteva 
elemente legate de 
această nenorocire.

La ora 8 dimineața, pe 
DN 7, pe raza comunei 
Romos circula și un 
autoturism BMW condus de 
cetățeanul german Kloos 
Robert, de 29 de ani. Din 
cauza oboselii, șoferul a 
adormit ta volan, a intrat pe 
contrasens și s-a tamponat 
frontal cu un autoturism 
CITROEN, condus corect 
de Daniel Tecșa, de 19 ani, 
din Cugir.

in urma coliziunii, BMW- 
ui a iu at foc, practic, corpul 
conducătorului auto și ai 
fetiței de 6 ani Kioos 
Deborah fiind carbonizate. 
Pasagera ioana Kioos, de 
24 de ani, din Lancrăm, 
Județul Aibă, cu domiciliul 
în Germania, a fost grav 
rănită, existând puține 
șanse ca ea ' să 
s upra viețuiască.

Au decedat de ase
menea în urma acci
dentului toti cei trei oameni 
aflați în Gitroen-ui care 
circula corect. Alături de 
Daniei Tecșa și-au pierdut 
viața Leon Tecșa, 44 de ani 
din Cugir, tată a șase copii, 
din care patru minori și loan 
Lazăr, 61 de ani, pensionar, 
tot din Cugir.

De remarcat că acesta 
este unui dintre cele mai 
grave accidente de 
circulație petrecut în județul 

\Hunedoara. (V.N.)_______ J

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ
în vederea concesionării de terenuri situate in 

intravilanul localității:

1. Amplasament in suprafața de 704, 65 mp, pentru construirea de spații 
comerciale, administrative și amenajări platforme in cadrul Pieței 
agroalimentare - 18 parcele;

2. Amplasament în suprafața de 30 mp pentru realizarea unui spațiu 
comercial, situat in strada Grădiștei.

Garanția de participare este egală cu redevența minimă anuală pentru 
suprafețele de teren respective.

Taxa de participare la licitație: 300.000 lei pentru amplasamentul nr. 1 și 
400.000 lei pentru amplasamentul nr. 2.

Durata concesiunii va fi pe durata existenței construcției pentru primul 
amplasament iar pentru cel de-al doilea pe o perioadă de 25 ani.

Documentele se pot ridica contra cost de la sediul Primăriei, Serviciul UAT.
Ofertele se pot depune la Primăria orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, 

până la data de 7.01.1998, ora 15.
Licitația va avea loc in data de 08.01.1998, ora 10, la sediul Primăriei 

orașului Petrila.
*— ■ ~ ---------- -------- J

LLLLLLLLI?
ORĂȘTIE

Vinde Ia licitație următoarele bunuri:»

1. Apartament, str. Mureșului, bl. 15, ap 3 (4 camere);
Preț pornire 45.000.000 lei
2. Casă + restaurant, str. Pricazului, nr. 30, autocamion IFA + 

semiremorcă 8,3 tone, an fabricație 1986, autoizotermă RABA 
18 tone, an fabricație 1986;

Preț pornire 350.000.000 lei
3. Casă + grădină, str. Andrei Mureșanu, nr. 17, Simeria;
Preț pornire 20.000.000 lei
4. Apartament, str. Pricazului, bl. IO, ap. 1;
Preț pornire 20.000.000 lei
5. Apartament, str. Eroilor, bl. Bl, ap. 22;
Preț pornire 20.000.000 lei
6. Casă + grădină Oeoagiu, str. Morii, nr. 9;
Preț pornire 17.000.000 lei
7. Mobilier bar;
Preț pornire 1.500.000 lei.
Informații suplimentare la BANKCOOP S.A. ORĂȘTIE, telefon 

sau 647456 și la Biroul Executorului Judecătoresc.
Licitația va avea loc In zilele de 23 decembrie și 29 decembrie 1997, 

ora 10, la Judecătoria Orăștie, Birou Executor Judecătoresc.
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