
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• „Există soluții” • Aproape și, totuși, departe 

Răspunderi mari, bani puțini • Puncte de 
vedere • Mentalitatea de învingător • Club T
• Sport • Viteză excesivă și oboseală • Horoscop
• Mică și mare publicitate
\;

COTIDIAN INDEPENDENT

• Pe baza unei anchete sociale, întreprinsă în 
S. U.A., cel mai mare număr de femei care vorbesc 
frumos despre soții lor, este format din femei care 
vorbesc frumos despre primul lor soț în fața celui 
de-al doilea...
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AH ÎN EUROPA...
La câteva zile de la 

întâlnirea la nivel înalt 
ținută în 13 decembrie 1997 

la Luxemburg, unde s-a dis
cutat și s-a hotărât extinderea 
Uniunii Europene, eveni
mentul poate fi comentat cu 
oarecare detașare, la rece 
cum se spune. Pentru că ceea 
ce s-a petrecut acolo a 
spulberat temerea multor

sceptici cum că România nu 
va intra în cărți. Dar iată că_a 
intrat. Și asta este bine. în 
pofida multor voci, din țară și 
de aiurea, că țara noastră va 
fi ignorată, cum s-a întâmplat 
și cu aderarea la NATO, la 
Luxemburg s-a adoptat for
mula cea mai convenabilă și 
pentru Europa și pentru țările 
care au solicitat integrarea în 
Uniunea Europeană.

Cele 15 state membre ale 
UE au acceptat în rândul lor 
încă 11 țări: Polonia, Cehia, 
Ungaria, Slovenia, Estonia, 
Cipru, Lituania, Letonia, Bul
garia, Slovacia și România. 
Așezându-le pe toate pe 
aceeași linie de plecare, 
Consiliul UE a făcut un act de 
dreptate, acordând fiecăreia

șanse egale de abordare a 
negocierilor pentru aderare. 
Sigur, unele au posibilități 
mai mari de reușită la dialog 
și de integrare, funcție de 
condițiile lor de dezvoltare 
economică, de capacitatea 
de armonizare cu cerințele 
europene. Cine a fost chiar 
și cu mai muiți ani în urmă în 
Polonia, Ungaria sau Cehia, 
și este sincer cu s’ne, poate 
să recunoască superior
itatea acestor țări față de 
România din multe puncte 
de vedere. Iar cifrele 
statistice pe care le aflăm din 
mass media internațională 
ne reconfirmă acest lucru.

Este adevărat că nu 
suntem în UE, ci numai la 
poarta ei. Nici primele cinci 
țări mai de mult acceptate 
pentru negocieri nu au intrat 
încă în Uniune. După cum 
spun specialiștii, primele 
dintre acestea vor fi integrate 
abia prin anii 2007-2008. 
Deci România și mai târziu. 
Și atunci, se vor întreba 
poate unii, de ce atâta zor, 
de ce atâta zbucium? Din 
motive lesne de înțeles. Mo
rale, dar și materiale. Refuzul 
României de la masa buca
telor ar fi însemnat o mare 
decepție, o izolare față de
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Mai bine de jumătate din cele 93 din contravențiile constatate de 

comisarii Gărzii Financiare Hunedoara în luna care a trecut au fost 
cele privind impozitele și taxele.

Valoarea amenzilor aplicate pentru încălcarea legislației în acest 
domeniu a fost de 28.332.000 de lei. In “topul” contravențiilor 
urmează apoi cele privind nerespectarea normelor de comerț. (V.N.)

APROAPE SI I
‘5

IERI LA DEVA S-A DESCHIS
TÂRGUL SÂRBÂTORILOR

h
în organizarea Camerei 

de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, ieri s- 
a deschis la Deva (str. 
Libertății, nr.5) Târgul 
Sărbătorilor de iarnă - ma
nifestare aflată la cea de-a 
patra ediție. La actuala ediție 
participă 11 firme din județul 
nostru și din țară, care 
expun bunuri de larg 
consum, cadouri de Cră
ciun, cărți, jucării, produse 
de papetărie, articole 
cosmetice, produse alimen-

tare, obiecte și bijuterii din 
pietre prețioase. De 
menționat că în perioada 
16-20 decembrie a.c., pe 
durata deschiderii târgului 
(în incinta magazinului 
Sarmismob), se face și vân
zarea de produse din gama 
amintită.

La deschiderea oficială 
au participat reprezentanți 
ai firmelor expozante și 
autorităților locale, precum 
și ai mass-media. (N.T.)

Ca munca lui Moș Crăciun să 
fie ușurată, toți copiii sunt 

rugați să trimită scrisorile Cu 
dorințe până la data de 24 

decembrie ca să se poată eli
bera la timp... „cupoanele”. 

Foto: Anton SOC AC!
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•... de sărbători • Scriu pentru că-mi place
• Reformă - Restructurare • Pulsurile Devei
• Situația locurilor de muncă vacante la data

I

de 16 decembrie a.c. • Horoscop • Mică și mare 
publicitate

balonul (ic iarnă
/rjțarul pe care filiala
'EsDeva - Petroșani a 

Uniunii Artiștilor Plastici, în 
colaborare cu Inspectoratul 
pentru Cultură al județului 
Hunedoara îl fac de sărbători 
iubitorilor de artă ai Devei este 
o impresio
nantă expoziție / ~z ~ x
organizată subj SĂRBĂTOAREA j 
generica] ARTEI PLASTICE I 
,, Salonul de \________ ______ y
iarnă ’97".

Vernisajul acestei tradi
ționale manifestări a avut loc 
cu două zile în urmă, la 
Galeriile de artă „Forma”, în 
prezența majorității artiștilor 
plastici și a celor pentru care 
veritabilul act de cultură 
continuă, totuși, să existe. 
N-au fost necesare mul.te

cuvinte dlui Mircea Bâtcă, 
președintele filialei locale a 
UAP, pentru a prezenta 
expoziția, fiindcă imaginile 
vorbesc de la sine. Intr-o 
binevenită varietate de stiluri 
personale și de genuri 

artistice (pic
tură, grafică, 
sculptură, artă 
decorativă), 
cele 75 de 
lucrări expuse

includ câte "un eșantion 
reprezentativ din creația fie
căruia din cei 30 de artiști 
expozanți, realizată în cursul 
anului”.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

„EXISTA SOLUȚII n

La București s-a 
desfășurat cu puțin 
timp în urmă Convenția na

țională a Partidului Alianța 
pentru România. A fost mo
mentul în care acest nou 
partid și-a completat și 
modificat proiectul de statut, 
în ultimă instanță s-a aprobat 
statutul, au fost alese orga
nele de conducere. Au mai 
fost adoptate două rezoluții 
privind reforma parlamentară 
și problema națională.

A reținut atenția în mod 
deosebit Programul „Există 
soluții”. Puncte ale acestui 
program ne-au fost precizate

de dl avocat dr. Nicolae 
Stănculescu, vicepreședinte 
al Organizației municipale 
Deva a ApR:

- Mai întâi aș vrea să 
precizez că noul partid, din 
care fac și eu parte, a apărut 
în condiții de schimbare a 
sistemului politico-econo
mic, în care România traver
sează o criză economică și 
socială cronică: producția 
materială a scăzut men- 
ținându-se la un nivel critic, 
șomajul se află la cote ridi-

Minei BODEA
(Continuare în pag. 2)
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7952 lei
4477 lei
6079 lei 

12987 lei
5547 lei
1336 lei
456 lei

IdolarSUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

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

\efective de schimb valutar și înregistrări. y

RĂSPUNDERI MARI, BANI PUTINI!
f»

omună subordonată 
municipiului Deva, 

Cîrjițiul se află la numai 10-11 
km distanță de aceasta. Dacă 
în spațiu este situată atât de 
aproape, din punct de vedere 
al utilităților, al unor facilități 
distanța de oraș este 
apreciabilă.

Concret, despre ce se mai 
întâmplă aici, am purtat o 
discuție cu dl viceprimar loan 
Stoica.

- Cea mai mare problemă 
- ne spunea dumnealui - este 
aceea a banilor. în doi ani, abia 
am făcut reparații la Școala de 
la Cozia. în același sat s-au 
făcut, parțial, reparații la 
căminul cultural, doar interiorul 
și lucrările s-au oprit din cauza 
lipsei de bani. Le vom relua 
probabil anul viitor.

- Ce alte priorități ar fi?

'3
- Drumurile. Acestea ne 

dau cel mai mult de lucru. Sunt 
pante mari, înguste, iar ploile 
care au căzut au contribuit la 
deteriorarea lor. în special cel 
de la Cozia am dori să-l 
refacem. Secția de la Păuliș 
ar putea să ne ajute, dar spun 
că n-au bani. într-un an doar 
o mașină de pietriș s-a 
împrăștiat.

Deteriorat este și drumul 
spre Popești, unde sunt multe 
gropi și denivelări. Noi am fost 
la Direcția Județeană de 
Drumuri și Poduri, ni s-a trimis 
un specialist care a constatat, 
dar atât a fost...

- Alte necazuri?
- Cu iluminatul public. Nu 

trece săptămână să nu sunăm 
la Filiala T.D.E.E. (fostul I.R.E) 
Deva pentru această 
problemă. Am cumpărat lămpi

și becuri - așa cum ne-au 
spus au luat lămpile la 
verificat și nu vin să le 
monteze.

- Se pare că, în pofida 
distanței mici de reședința 
județului, sunteți cam 
uitați...

- întotdeauna, chiar și 
înainte de revoluție, Cîrjițiul 
a fost o comună uitată, 
izolată. Suntem aici ca uitați 
de lume și-i atât de aproape 
de Deva... La capitolul rea
lizări, mai notați că am obți
nut aprobarea pentru 
introducerea gazului metan. 
Pentru satul Almaș am obți
nut și o parte din fonduri și 
lucrările vor începe în luna 
aceasta. Anul ce vine va 
urma Cîrjițiul.

Estera SÎNA

Peste 2000 de oameni se 
regăsesc în fișele medicale 
ale Dispensarului medical 
comunalLuncoiu de Jos. Aici 
își desfășoară activitatea 
medicul generaiist, dl Marcel 
iosif-Cârjea, și două cadre 
medicale medii. în comună 
este mare nevoie de un medic 
stomatolog, mai ales că 
există un cabinet de 
specialitate care ar putea fi 
reintegrat în sistemul medi
cal.

Din dialogul pe care l-am 
avut cu di dr. Marcel Iosif 
Cârjea am aflat că din 
ianuarie 1998 se va introduce 
Legea asigurărilor de sănă
tate, aceasta presupunând 
descentralizarea sistemului 
medical, fapt ce va duce la o 
creștere a importanței rolului 
medicului de medicină 
generată, precum și ia o 
îmbunătățire a actului medi
cal, bolnavii fiind coordonați 
de medicul generaiist și 
orientați către medicul spe
cialist în funcție de diagnos
tic.

Dacă până acum finan
țarea sistemului de sănătate 
este asigurată centralizat de 
ia bugetul de stat, în 
contextul noii legi, când se

vor înființa Casele de 
Asigurări de Sănătate, se 
speră ca fondurile să fie alo
cate în raport de necesitățile 
fiecărei unități medicale.

Până în prezent, la nivelul 
comunei Luncoiu de Jos, n-au 
existat restricții privind 
sumele pentru medicamentele 
compensate, însă, de 
aproximativ o tună, oamenii 
sunt nevoiți să-și cumpere 
medicamentele din banii

la Dispensarul 
comunal 

luncoiu de Jos
proprii datorită lipsei 
fondurilor, mărturisea di dr. 
Mareei iosif - Cârje a. Bolnavii 
de diabet nu pot obține 
gratuități de ia orice medic 
doar de ia medicul specialist 
în diabet și boii de nutriție, 
situație în care oamenii sunt 
puși pe drumuri la Deva, 
cheltuiesc bani și timp, stau 
ia cozi infernale. Din păcate 
sunt foarte muiți bolnavi, pe 
când medici specialiști sunt 
puțini.

Medicamentele de la apa
ratul de urgență sunt

asigurate după un barem 
stabilit. Vorbind, în speță, 
despre medicamente, dis
pensarului îi lipsește un 
punct farmaceutic prin care 
oamenii să-și poată procura 
medicamentele de strictă 
necesitate și, nu în ultimul 
rând, o clădire adecvată cu 
dotări medicale pentru asi
gurarea unui act medical de 
calitate și făcut cu 
promptitudine.

Cu toate că personalul 
medical al fiecărui dis
pensar rural este, uneori, 
pus în situația de a străbate 
văi, dealuri, prin ploi sau 
soare muiți kilometri, 
recunoștința față de anii de 
studiu și grija pentru 
sănătatea locuitorilor, fără a 
mai vorbi de respon
sabilitate, veniturile unui 
medic de țară (și nu numai) 
nu depășesc 500.000 iei. 
Acest fapt spune încă foarte 
multe despre felul cum sunt 
recompensați material oa
menii în ale căror mâini stă, 
nu de puține ori, viața și 
sănătatea noastră.

Cristina CÎNDA
Corne! POENAR J
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A FI ÎN EUROPA ... „EXISTA SOLUȚII”
(Urmare din pag. 1) 

lumea bună. Așa însă ea 
poate să discute cu toate 
țările UE, să se prezinte, să 
se facă auzită și, de ce nu, 
ascultată.

Pentru integrare, UE 
acordă fonduri speciale țărilor 
acceptate pentru negocieri. 
Depinde de acestea cum îi 
vor cheltui, ce domenii vor 
dezvolta, în cât timp își vor 
crea condițiile necesare 
pentru chemarea la negocieri. 
Iar condițiile și criteriile sunt 
extrem de multe și extrem de 
pretențioase, începând de la 
nivelul economic și starea 
socială a populației, până la 
infrastructură și legislație, la 
turism și organizarea

dc iarna Vi
(Urmare din pag. 1)

Vernisarea Salonului de 
iarnă '97 a prilejuit și momentul 
unui scurt bilanț al acestui an, 
ceva mai bogat in activitatea

filialei Deva - Petroșani a UAP, 
an in care, menționa dl loan 
Sicoe (consilier șef al Inspec
toratului pentru Cultură), s-a 
reușit, in sfârșit, achiziționarea 
câtorva tablouri și organizarea 
primei ediții a Taberei națio
nale de sculptură de la Vața. 
Am mai reținut, de asemenea, 
intenția ca alături de această 
tabără să se realizeze anul 
viitor o manifestare similară, 
destinată picturii și graficii.

INDOLENȚA PATRONILOR 
COSTĂ

Dintr-o recentă discuție cu 
dl. col. Gherasim Balint co
mandantul Poliției Municipiului 
Brad, a reieșit că polițiștii 
brădeni se confruntă în 
această perioadă cu indolența 
patronilor și administratorilor 
societăților comerciale în ceea 
ce privește asigurarea pazei 
unităților.

Or, din datele existente 
rezultă că cele mai multe 

i furturi se petrec tocmai la

h
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MIERCURI 
17 DECEMBRIE

TVR I
. 6.00 România: ora 6 fix!
' 8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
I TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Dosarele istoriei (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 46) 1 00
Medicina pentru toți 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 111) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.15 Mar
guerite Volant (s, ep. 10) 
22.10 Memorialul durerii 
(do): „15 nov. 1987 - revolta 
anticomunistă de la Brașov” 

administrativă, care să 
corespundă exigențelor 
comunitare. Toate acestea 
și încă multe altele se cer 
făcute de noi, acasă la noi 
și în cea mai mare parte prin 
efort propriu.

Se înțelege ce respon
sabilități sporite revin de 
acum politicienilor, parla
mentarilor, guvernanților, 
structurilor administrative, 
instituțiilor de sinteză, 
băncilor, întregii națiuni. 
Gestul galant al UE ar trebui 
să ne stimuleze tuturor un alt 
mod de a gândi, de a munci, 
de a fi. Altfel, satisfacția 
noastră se va transforma 
într-o iluzie deșartă.

La sfârșit de an, ne 
alăturăm și noi tradiționalelor 
urări de sărbători, făcute 
artiștilor plastici cu acest 

prilej de reprezentanții 
instituțiilor autorității locale - 
dnii Nicolae Segesvari 
(subprefect) și Gheorghe 
Dreghici (vicepreședintele 
Consiliului Județean); și fie 
ca noi, publicul in general, să 
putem prețui cum se cuvine 
aceste valori ale creației 
artistice și astfel de momente 
pe care, deopotrivă, orice 
oraș ar dori să le aibă.

I

asemenea unități. Și aceasta 
din cauza lipsei de interes al 
patronilor în asigurarea 
securității unităților comer
ciale. Practic, la marea lor 
majoritate lipsesc cele mai 
simple sisteme de alarmare.

Rezultatul: în acest an, 
prejudiciile cauzate avutului 
privat la nivelul municipiului 
Brad sunt de aproximativ 
150.000.000 de lei! (V.N.) 

23.20 Jurnalul de noapte
23.35 Cultura în lume 0.05 
întâlnirea de la miezul nopții

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 
(r) 10.30 Teleenciclopedia (r)
11.30 D.a 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Arhive 
românești (r) 14.00 Emisiune 
în limba maghiară 15.10 
Limbi străine: germană
15.35 Prințesa Starla (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 168) 17.40 Tri
buna partidelor parlamen
tare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.00 Recviem de W. A. 
Mozart 20.15 Secretul (s, ep. 
54) 22.05 Circumstanțe 
atenuante (dramă SUA1994) 
23.40 Meridianele dansului

(Urmare din pag. 1) 

cate, resursele de trai ale 
populației au scăzut. Eco
nomia este una neper
formantă, politica îi dezamă
gește pe oameni. De aceea, 
ApR consideră că este nevoie 
de un altfel de a face politică, 
de un alt mod de exercitare a 
puterii, dar și a opoziției, 
orientate spre binele public și 
realizarea interesului națio
nal.

- Cine este, de fapt, 
Alianța pentru România?

- Valorile politice pe care 
le promovăm sunt cele ale 
social-democrației moderne: 
libertatea, egalitatea șanselor, 
solidaritatea și justiția socială. 
Doctrina noastră admite 
folosirea unor instrumente 
politice și măsuri de factură 
liberală a căror valabilitate s- 
a verificat în practică și care 
vor fi cerute de realitățile eco
nomice și sociale românești. 
Dar, Alianța pentru România 
este un partid aflat în slujba 
interesului național. Susținem 
imperativul integrării noastre 
în structurile economice, 
politice și de securitate occi
dentale.

277.000.000 de lei 
afer la buget

In urma acțiunilor da control efectuat» de 
Garda Financiară Hunedoara ■ in luna noiembrie 
a.c., la bugetul da stat au fost vărsate 
277.700.000 de lei.

lată ți câteva elemente legate de activitatea 
comisarilor în luna care a trecut:

£ Valoarea amenzilor contravenționale 
aplicate a fost de 82.830.000 de lei.

£ Au fost confiscate mărfuri în valoare de 
2.420,000 de lei.

0 In total, in luna noiembrie, valoarea 
bunurilor ți sumelor confiscate u ridicat la 
2.767.420 de lei. (V.N.)

Pe raza municipiului Brad țl a unor comune 
arondate troc două drumuri naționale: DN 75 
ți DN 74. Pe aceste artere se înregistrează ți 
cele mal multo accidente de circulație.

in acest an, două au fost accidentele in care 
s-au pierdut vieți omenești. S-au înregistrat, 
de asemonea. patru accidente de circulație cu 
urmări dooseblt de grave.

Dețl față de alte perioade, evenimentele 
rutiere din această zonă rămân cam la acelațl 
nivel • poliția recomandă conducătorilor auto 
o mai marc atențio întrucât s-a constatat că 
principalele cauze ale accidentelor sunt viteza 
excesivă ți oboseala la volan. (V.N.)

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.02 Un câine 
cu imaginație (s/r) 9.40 Le
gea lui Burke (s/r) 10.30 
Fântâna tinereții (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10 
Printre rânduri (r) 14.00 Ști
rile amiezii 14.20 Expe
rimentul Nightbreaker (f.a. 
SUA ’90) 16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 18.02 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Fermierii (w. SUA 1990) 21.30 
Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s, ep. 15) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

- Fără îndoială, eco
nomia este suportul tuturor 
valorilor în societate. 
Concret, ce propune ApR 
pentru refacerea economică 
a țării?

- Programul pe care îl 
propunem este menit să asi
gure realizarea unei economii 
moderne, de tip productiv 
capitalist, bazată pe inițiativă 
și preponderența proprietății' 
particulare, o economie care 
să funcționeze strict pe 
principiile liberei concurențe. 
Dorim să construim un sistem 
economic capabil să gene
reze resurse și locuri de 
muncă, performanță econo
mică și tehnologică, stimu
larea creării și dezvoltării 
capitalului autohton.

- Cum vedeți oprirea 
procesului de sărăcire a 
populației?

- Intervenția activă a sta
tului este absolut necesară. 
Acesta trebuie să asigure un 
trai decent pentru toți 
cetățenii. Acest lucru vizează 
asigurarea securității alimen

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 Cap
cana timpului (s) 11.45 De 
partea legii (s/r) 12.30 Nikita 
(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 8) 17.00 
Știrile PRO TV 18.00 Am 
întâlnit și români fericiți 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Știi și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Plim
bare în noapte (co. Austria/ 
SUA ’95) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Familia Bundy (s, 
ep. 248) 22.45 Seinfeld (s, 
ep.13) 23.15 Știrile PRO TV 
23.45 MacArthur (dramă 
SUA ’77) 2.50 Știrile PRO TV 

tare prin subvenționarea 
produselor de bază - pâine, 
zahăr, ulei, lapte, carne - 
pentru categoriile cele mai 
defavorizate, măsuri de spri
jinire a producției agricole, a 
industriei alimentare și a 
rețelei de destribuție; sub
venționarea unei cote-părți a 
cheltuielilor de întreținere ia 
locuințe pentru pensionari și 
familii cu venituri mici; 
dublarea pensiilor țăranilor 
de peste 70 de ani; 
elaborarea unui program 
pentru construcția de 
locuințe, în special pentru 
tineri; asigurarea cu medi
camente de bază prin stimu
larea producției autohtone; 
gratuitatea rechizitelor șco
lare pentru clasele l-VIII; 
stimularea societăților co
merciale, prin deducerea din 
profitul brut a cheltuielilor 
pentru acordarea de facilități 
sociale salariaților - masă 
caldă, transport la locul de 
muncă - și sprijinirea mate
rială a copiilor acestora aflați 
la școală sau la facultate.

ANTENA 1- "'i 

DEVA
08.00-08.15 Știri locale 1 

(D I
17.30- 17.45 Interviul | 

săptămânii
17.45-18.00 Știri locale i
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 I 

(r) |
09.50-10.15 Program | 

comercial PRO TV Deva ■
18.00-18.25 No corn- ' 

ment și Vorbiți aici - realiz. 1 
A.Bena

22.05-22.15 Știri locale |
___________________ S

îitttâcep
Miercuri, 17 decembrie

□BERBEC 
(21.III-20.IV)

Relațiile cu persoanele de 
sex opus vă sunt favorabile, 
încercați să înfiripați o relație 
clandestină, dar riscurile sunt 
mari și veți bate în retragere. 
Se va demonstra curând că ați 
procedat bine.

□TAUR 
(21.IV-21.V)

Aveți de luat bani de la 
serviciu. N-ar fi exclus să vă 
dea șeful o primă. Un motiv 
pentru a vă înnoi garderoba. 
Acasă veți face bucurii 
fiecăruia cu atențiile pe care le 
veți oferi.

□GEMENI 
(22.V - 22.VI)

încercați să vă impuneți 
punctele de vedere în familie, 
dar nu reușiți. Dacă o luați cu 
duhul blândeții, aveți șanse 
mai mari. Perseverența vă 
este avantajoasă in orice do
meniu doriți să inlțiați ceva.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

O relație sentimentală se 
poate transforma într-una de 
afaceri. Veți constata că per
soana în cauză este pusă pe 
fapte foarte mari, iar com
binația dintre ideile dv șl 
rigurozitatea acesteia vă 
poate duce departe.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Escapadă sentimentală, 
trăiri din plin. Veți îmbina 1 
plăcutul cu utilul. O persoană 
mal în vârstă vă atrage atenția 
asupra greșelii pe care sunteți 
gata să o faceți.

O FECIOAR  A 
(24.VIII - 22.IX)

Izbucnire neașteptată într- 
un cadru mal larg sau pro
bleme de sănătate ar necesita 
o internare urgentă. N-ar fi 
excluse nici mici accidente.

OBALANȚA 
(23.IX - 23.X)

Relațiile cu prietenii sunt 
deosebit de bune. Energie ma
ximă. încercați să vă orga
nizați mal bine munca și s-ar 
putea să aveți o realizare 
soclo-profeslonală.

□SCORPION 
(24.X-2 LXI)

Veți primi o Invitație la o 
petrecere, ceea ce vă va bu
cura nespus. Cu umorul dv 
nativ veți avea o atmosferă 
excelentă, toată lumea 

,simțindu-se excelent. Evitați 
să fumați prea mult. 
OSĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Din punct de vedere sen
timental, sunteți mulțumit. 
Fără un motiv anume, vă 
apasă un sentiment de 
nerealizare, de însingurare. 
Discutați cu cei apropiați.

O CAPRICORN 
(21.XII- 19.1)

Din nou în prim plan 
probleme bănești. Veți avea o 
mare cheltuială. Nu vă 
impacientați; dacă nu aveți 
suma necesară, va apărea ca 
din senin. Comunicare armo
nioasă cu partenerul de viață. 
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu este exclus să fiți 
victima unor mașinațiuni puse 
la cale de dușmanii dv 
ascunși. S-ar putea să pierdeți 
bani care nici măcar nu sunt 
ai dv, ceea ce vă va aduce în 
conflict cu o autoritate.

□PEȘTI 
(19.11-20. III)

Micile dv nemulțumiri sunt 
exagerate. Ce a fost mai greu 
a trecut. Ați putea pune la 
punct un plan pentru a aduce 
lucrurile pe un făgaș mal bun.



cum vă place
de acum, vă uitati la televizor nu din obișnuință, 

nu cu plictiseală, nu cu nervi, ci cu plăcere.

televiziunea pe care o așteptați de atâta timp.

vă distrează, vă deconectează, vă informează.

televiziunea

cum vă place.
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Mihai Leu, 
campion al 
campionilor
în cadrul "Galei sportului 

românesc", organizată de Aso
ciația Presei Sportive, M.T.S., 
C.O.Român și TVR,s-au acor
dat Premiile Naționale pentru 
Sport lui Mihai Leu, deținător al 
centurii profesioniste WBO, cel 
mai bun boxer al țării, și renu
mitei atlete Gabriela Szabo, du
blă campioană mondială, câști
gătoare a "Golden Four". Doi 
sportivi de frunte ai României 
care ne aduc multă mândrie și 
faimă în lume. Sincere și căldu
roase felicitări!

■ Cupa “Energia la minifotbai '■
i în organizarea asociației sportive "Energia” Deva, Sindi-' 
i catul Independent de la FE Deva și al DJTS Hunedoara- i 
J Deva, Sala sporturilor din Deva a găzduit a cincea ediție a 1 
, turneului de minifotbai dotat cu o frumoasă cupă. Cele opt, 
i echipe participante din cadrul RENEL București, Oradea (cu i 
1 2 echipe), Timișoara, Arad, Turceni, Rovinari și Deva au fost1 
, împărțite în două grupe. ‘

Pagină realizată de Sabin CERBU

i Finala s-a disputat între energeticienii din Deva și colegii ■ 
1 lor de la Arad și s-a încheiat, după un meci echilibrat, cu 1 
J scorul de 4-1 în favoarea devenilor. ‘
i Organizatorii au acordat tuturor participanților frumoase ■ 
• diplome, cupe și premii în bani. Totodată, s-au acordat și > 
j pentru cei mai buni jucători următoarele premii: cel mai bun J 
i jucător: Radu Podelean (FE Deva), cel mai bun portar: loan , 
i Constantinescu (FE Turceni), golgeterul turneului: Florin i 
J Gavrilă (FE Deva). 1
, De remarcat că la acest eveniment sportiv au participat,
■ un număr mare de spectatori deveni. (k Nicula) ■
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La “Gala sportului româ
nesc" s-au acordat premii de 
către Asociația Presei 
Sportive, Ministerul Tineretului 
și Sportului, premiile Fair-play 
ale Comitetului Olimpic Român 
și premii speciale. Un alt hune- 
dorean de al nostru , dr. 
loachim Oană, a primit, din 
partea M.T.S., premiul pentru 
“Cel mai bun medic sportiv", 
care răsplătește profesio
nalismul, dăruirea sa îngrijirii și 
tratării stelelor gimnasticii ro
mânești. Bravo, die doctor!

- D-le Logofătu, cum a- 
preciați evoluția echipei în 
recentul tur de campionat?

- Sincer să vă spun, o 
evoluție nesatisfăcătoare, 
sub posibilități. Aceasta se 
datorează unor cauze o- 
biective și subiective, dintre 
care doresc să enumăr câ
teva. Lipsa apei calde timp 
de peste două luni de zile, 
după perioada de patru 
săptămâni de pregătire fi
zică generală - a grevat mult 
în timpul campionatului. 
Deci, ne-a lipsit mijlocul e- 
lementar de refacere a or
ganismului după efort, de 
fapt singurul de care bene
ficiază echipa noastră. O al
tă cauză ar fi lipsa de fermi
tate a subsemnatului în 
ceea ce privește îmbună
tățirea climatului disciplinar 
din cadrul echipei.

- Care compartiment al 
echipei a fost deficitar?

SPERANȚE MAI 
MARI ÎN RETUR

Interviu cu C-tin Logofătu, antrenor principal al echipei 
de handbal masculin “Siderurgica” Hunedoara

- Dacă în anii precedenți 
echipa avea cel mai eficace 
atac, în acest tur de cam
pionat cu 295 de goluri 
marcate se clasează pe lo
cul 4 la acest capitol. S-au 
înregistrat multe ratări, dar 
s-a simțit mult în evoluția 
echipei plecarea jucătorului 
Ionel Nicorici, autor a cel 
puțin 6-7 goluri pe meci. în 
ce privește faza de apărare, 
aici am avut cel mai mult 
de suferit, fiind comparti
mentul deficitar. Am primit 
cel mai mare număr de go
luri respectiv 336. O mare 
parte a golurilor au fost pri

mite pe fazele I și II ale con
traatacului. Fiind compro
misă pregătirea fizică, echi
pa nu s-a putut replia în 
mare viteză, necesitate im
pusă de noua prevedere re
gulamentară privind relua
rea jocului după înscrierea 
unui gol.

- Ce urmează în viitor?
- Ne așteaptă un retur 

foarte greu încă din prima 
etapă din 14 februarie ’98 
când vom întâlni pe teren 

CLASAMENTUL TURULUI

propriu ocupanta primului 
loc “U” Cluj. însă sprijniți de 
către conducerea clubului, 
cât și de președintele sec
ției de handbal, dl director 
al Uzinei nr.2 al SC Siderur
gica SA Hunedoara, ing. Ni- 
colae Marcel Jura, sperăm 
să putem beneficia de un 
cantonament la baza de la 
Cinciș, să îmbunătățim jo
cul echipei și să începem 
încrezători returul campio
natului.

- Die C-tin Logofătu, vă 
mulțumim și vă urăm mult 
succes.

- Vă mulțumesc și eu, și 
' țin să remarc obiectivitatea

ziarului “Cuvântul liber", 
prezent la toate meciurile 
disputate de noi.

Viore! NICULA

CAMPIONATULUI DE HANDBAL DIVIZIA A SERIA VEST

1. ”U” CLUJ 11 10 0 1 344-267 31
2. CSU ORADEA 11 7 1 3 264-234 26
3. ARMĂTURA CLUJ 11 5 2 4 285-248 23
4. MET. COPȘA MICĂ 11 5 2 4 302-291 23
5. PHOENIX B.MARE 11 5 2 4 268-262 23
6. COMELF BISTRIȚA 11 6 0 5 269-264 23
7. NITRAMONIAFÂG. 11 6 0 5 308-306 23
8. ASA TG. MUREȘ 11 5 1 5 250-249 22
9. SIDERURGICA HD. 11 3 2 6 295-336 19

10. VIDEOCOLOR TM. 11 2 3 6 269-298 18
11. ARANCASÎN.MARE 11 3 1 7 281-331 18
12. CSM REȘIȚA 11 2 1 8 263-312 16

Analiză FOTBALULUI JUDEȚEAN SUB "LUPA”
profundă, la COMISIEI CAMPIONATULUI 97-98

“obiect”
Nu de mult, Comisia 

Campionatului județean a 
Asociației județene de fotbal 
a prezentat în fața Biroului 
Executiv un raport detaliat 
despre desfășurarea turului 
în cele 6 campionate exis
tente în județul nostru și a 
fazei județene a Cupei Ro
mâniei la fotbal.

Atât în raportul comisiei 
prezentat de Marincău, cât 
și în dezbaterile care au ur
mat, s-au făcut referiri cu un 
pronunțat caracter critic în
deosebi în ceea ce privește 
calitatea unor meciuri de 
fotbal din Campionatul ju
dețean și în Divizia D, dar și 
la serioasele lacune la une
le echipe de juniori, mai a- 
les în privința slabei preo
cupări pentru asigurarea 
deplasării lor la meciurile 
din deplasare, dar și con
dițiile create de pregătire, 
că de refacere nu putem 
vorbi nici la seniori. Ținta 
criticii vorbitorilor au fost și 
calitatea slabă a unor arbi
traje, starea de indisciplină 
în rândurile unui însemnat 
număr de jucători, deficien
țele în activitatea unor clu
buri, secții de fotbal în orga
nizarea partidelor pe pro
priile terenuri și nu în ulti
mul rând lipsa personalității 
unor observatori, precum și 
planificarea în mod neco
respunzător.

Beturul cu 
gândul la 

promovare
Sigur, cele mai dese referiri s-au făcut la Divizia D, 

de unde cu toții așteptăm, cu interes și speranță, ca 
măcar în acest sfârșit de campionat ’97-’98 județul 
Hunedoara să aibă la promovarea în Divizia C o echipă 
omogenă, puternică, capabilă să reprezinte cum se 
cuvine fotbalul hunedorean.

Actualmente, în lupta pentru primul loc se află, în 
ordinea locurilor ocupate la sfârșitul turului, Aurul Brad, 
Dacia Orăștie, FC Paroșeni-Vulcan. Aurul Brad a rămas 
cam cu același iot - chiar slăbit prin plecarea jucătorilor 
Almășan și Gomoi, în schimb celelalte 2 formații se află 
după o fuzionare - Dacia cu Favior și cele două cluburi 
din Paroșeni și Vulcan. Toate trei au posibilități de a 
ocupa primul loc. Din spusele celor înscriși la cuvânt, din 
recomandările lor, am reținut că e bine să-și vadă de 
organizarea mai bună a propriei activități fotbalistice, că 
echipele, antrenorii și conducerile secțiilor de fotbal să 
se preocupe de creșterea calitativă a fotbalului ridicat, să 
renunțe la suspiciunile ce își fac loc, fiecare pretinzând 
că e cel înșelat și victimă a unor arbitraje. La sugerarea 
unora că Asociația județeană ar avea anumite afinități 
față de una sau alta din echipe, toți membrii biroului au 
replicat răspicat că nu există nici o intervenție în acest 
scop, că, dimpotrivă, asociația are o singură dorință: ca 
măcar din actualul campionat județul Hunedoara să aibă 
promovată cu adevărat o ECHIPĂ, că până acum s-a făcut 
tam-tam degeaba, Dacia și Aurul clacând lamentabil la 
baraj.

Juniorii au nevoie de 
sprijin

Știm greutățile materiale și financiare în care se zbat 
marea majoritate a cluburilor și secțiile de fotbal din cadrul 
asociațiilor sportive. Nu întâmplător în prima parte a 
clasamentului Diviziei D - juniori se află echipe care, cât de 
cât, asigură în condiții acceptabile pregătirea și transportul 
juniorilor la meciurile din deplasare. Este vorba de ASA 
Aurul Brad, FC Paroșeni-Vulcan, FC Dacia Orăștie, CFR 
Marmosim Simeria, Constructorul Hunedoara, Victoria 
Călan, Minerul Bărbăteni.

Situație mai grea au Retezatul Hațeg, Metalul Crișcior, 
Minerul Livezeni, Minerul Teliuc. E greu, dar juniorii trebuie 
sprijiniți mai mult de către conducerile cluburilor, de 
sponsori, care trebuie atrași cu mai multă perseverență. 
Schimbul de mâine e necesar să fie asigurat, altfel este 
periclitată soarta echipelor de seniori.

Observați,dar
9 9 

si notați! 
f l

Câțiva dintre participant 
la discuții au făcut referiri cri
tice la activitatea observato
rilor care, este bine de știut, 
au serioase răspunderi pri
vind respectarea regulamen
tului de joc, modul cum se a- 
plică de către arbitri pe teren 
și gazde în incinta stadionului, 
la vestiare. Exemple s-ar pu
tea da și pozitive, și negative. 
Noi concluzionăm: că unora li 
s-ar putea recomanda "obser
vați dar și notați”. Și aici avem 
exemple cum unora le este 
"jenă" să-și noteze în carnet, 
dar scriu un raport - după 
foaia de arbitraj - laudativ, 
exagerat, trecând cu vederea 
abateri serioase de la re
gulament.
\>

i A crescut gravitatea actelor 
i de indisciplină

Despre actele de indisciplină ce au avut loc în tur, în rândurile jucătorilor din toate cele 
| 6 campionate - seniori și juniori - și chiar ale arbitrilor și organizatorilor, s-ar putea scrie 
| mult, pe larg. Fapte sunt cu duiumul. Și în raport și în dezbateri s-a subliniat proliferarea 
: lor. Din păcate au comis fapte sancționabile conducători de cluburi, maseuri, antrenori și 
I instructori care și-au permis să ridice mâinile asupra unor arbitri și chiar jucători adverși 
| sau delegați ai oaspeților. Noi nu spunem că unii arbitri n-au dat cinstea pe rușine, că nu 
| greșesc - uneori intenționat, alteori nu - dar este cine să facă dreptate! Minerul Teliuc, 
I Metalul Crișcior, Minerul Livezeni și Retezatul Hațeg au plătit amenzi de 550.000 lei pentru 
; abateri în asigurarea bunei desfășurări a partidelor acasă. Unii spun că e puțin față de ce 
I s-a întâmplat în aceste localități. Dar, ținând cont de buget...

Nici jucătorii n-au rămas datori la acest capitol. Deși numărul cartonașelor galbene (de 
| exemplu) a scăzut față de turul campionatului trecut în Divizia D - cu peste 200 - a crescut 
| numărul abaterilor mai grave, crescând numărul cartonașelor roșii. 39 de fotbaliști au fost 
: suspendați de la o etapă până la ... un an! Au fost "fotbaliști" care au agresat, molestat arbitri, 
I pe adversari sub ochii și îngăduința conducătorilor de cluburi. Toți și-au primit pedeapsa 
| cuvenită, dar cluburile, secțiile de fotbal trebuie să reflecteze cu toată seriozitatea!
I
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Un și o points ta I

Mentalitatea de învingător
La vârsta adolescenței încă, 

Liviu pare să fi făcut un legă
mânt cu el însuși, cu viața chiar: 
acela de a-și putea explica, într- 
o zi, unele lucruri importante, 
fenomenele care ni se-ntâmplă 
și ne înconjoară. A descoperit și 
calea pe care trebuie, și a-nce- 
put, de altfel, să meargă - "prin 
studiul și prin cunoștințele apro
fundate poți să avansezi în u- 
nele teorii și apoi îți poți ex
plica...”; iar alegerea lui a fost... 
chimia, fiindcă "ea este pretu
tindeni, ne înconjoară, a existat 
și va exista întotdeauna.”

La prima impresie, un ase
menea ideal ar putea părea 
ceva cam pretențios pentru un 
licean și veți gândi, probabil, că 
pentru asta e nevoie de foarte 
multă muncă, ambiție, perse
verență etc. Liviu Aron, elev în 
cl. a Xll-a la Colegiul Național 
"Decebal” din Deva, nu duce 
lipsă de acestea, având "argu
mentele" sale - numeroase pre
mii și remarcări la concursurile 
de chimie. Rampa de lansare și 
apoi de ascensiune a repre
zentat-o faza națională a olim
piadei de chimie, Liviu debutând 
în cl a Vlll-a cu pr. al lll-lea, 
continuând cu pr. al ll-lea în cl.

a IX-a și pr. I anul trecut. în 
acest an, Liviu a ținut-o pe-a lui, 
una și bună: locul I peste tot - 
pr. I și premiul special la faza 
națională a olimpiadei de chi
mie, locul I la concursul "Ostro- 
govicz" de la Timișoara și a- 
ceeași distincție în Tabăra națio
nală de chimie de la Bucșoaia.

(----------------------------
Succesul unui

licean
v.

- Cum s-a născut pasiunea 
elevului Liviu Aron pentru chi
mie?

- Am avut norocul să am o 
profesoară foarte bună, care m- 
a îndrumat încă din școala ge
nerală (dna Paraschiva Dră- 
ghici), stimulându-mi interesul, 
dar și plăcerea pentru chimie.

- Consideri importantă con
tribuția celui de la catedră in 
obținerea performanțelor tale?

- Eu cred că în obținerea 
unei performanțe sunt doi fac
tori importanți: tu, ca persoană, 
cu încrederea pe care o ai în

tine, apoi profesorul care te 
ajută, te îndrumă și îți oferă 
material bibliografic. în acest 
sens, dl prof. Ilieș m-a ajutat 
foarte mult.

- încrederea în propriile tale 
forțe ai avut-o de la început sau 
ai dobăndit-o pe parcurs?

- încrederea extraordinară în 
mine, mentalitatea de învingător, 
a fost un lucru deosebit oferit de 
succesele obținute, care m-au 
susținut mai ales în plan psiho
logic; felul în care abordezi o 
competiție poate fi egal cu baga
jul de cunoștințe pe care-l ai...

- Mai rămâne loc sau timp și 
de altceva, în afară de chimie?

- Faptul că am o memorie 
foarte bună îmi ușurează inclu
siv munca de-acasă, astfel în
cât să pot învăța foarte bine și la 
celelalte materii (n.n - începând 
din cl. a V-a, Liviu a obținut doar 
pr. I la școală) și să-mi mai 
rămână și timp liber, pentru că- 
mi place sportul, literatura mo
dernă, muzica, și-n rest... chi
mia.

- Ce-nseamnă viitorul pen
tru tine?

- Având în vedere că voi fi 
student la Facultatea de Chimie 
din Cluj (avantaj conferit de

\

Hnerf infractori de
V7

Il I
Valea Jiului

Un administrator înlesnește
i1 practicarea prostituției

Despre ce mai pot face administratorii unor SRL-uri ne spune 
și cazul care s-a petrecut recent la Petrila.

Bunăoară, lui loan Diaconescu, din Petroșani, dar admi
nistrator la S.C. „Dacia Conser" SRL Petrila, poliția i-a docu
mentat că a îndemnat și a înlesnit practicarea prostituției.

Dom' administrator și-a pus'chiar și casa la dispoziția fetițelor 
pentru a se prostitua. Două dintre acestea sunt lersilia Nache, de 
21 de ani, din Buzești-Gorj, și Ehiko Varga, 18 ani, din Satu Mare.

Lângă administrator în această „muncă" s-a aflat și Alina 
Negru, o barmană de 19 ani din Petroșani.

Tâlharii au fost prinși a doua zi
Rămânem tot la Petroșani unde, într-o seară, trei tineri 

necunoscuți s-au repezit asupra Iul Nicolae Popescu, un tânăr din 
Uricani, luându-i 71.000 de lei, dar mâi ales lovindu-l. El a trebuit 
să fie internat în spital. ... "jj " .

A doua zi polițiștii din Petroșani au dat de urma tâlharilor. Ei 
se numesc Dorel Cărămidar, 17 ani, din Bucerdea, județul Alba, 
Andrei Lingurar, 16 ani, dirt Blăjel. același județ, și Anton Pregel 
din Petroșani.

“în timp ce adevărata viață fericită este o siguranță fermă și 
o încredere nezdruncinată în ea, ei adună pricini de neliniște, și pe 
drumul plin de riscuri al vieții ei nu numai că poartă poveri, dar le 
și trag; în felul acesta ei se depărtează tot mai mult de realizarea 
celor ce vor, și cu cât se străduiesc mai tare, cu atât se înlănfuiesc 
mai mult și sunt purtați înapoi; ceea ce se întâmplă cu cei care 
aleargă într-un labirint: insăși iuțeala îi face să se rătăcească (și 
mai tare)’’.

Seneca

/
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rezultatele obținute la olimpia
dele naționale) și că intenționez 
să urmez, în paralel, și facul
tatea de biochimie, sper și îmi 
doresc să am o carieră deo
sebită. Pentru că, spun eu, da
că ești cu adevărat foarte bun în 
ceea ce faci, poți reuși în viață, 
indiferent unde te afli.

- Ești de părere că s-ar pu
tea face mai mult pentru a valo
rifica cât mai bine acest poten
țial al tinerilor cu performanțe 
remarcabile?

- Cred că ar trebui creat un 
sistem care să aducă cu sine o 
recunoaștere a meritelor aces
tor elevi, a muncii lor, și să le 
asigure în același timp un viitor 
sigur; ar trebui lăsată la o parte 
neîncrederea și indiferența și, 
mai mult decât a spera, să fa
cem ceva cu adevărat.

Discuție realizată de 
Georgeta BÎRLA

„Vis de copil

\

r.

De-ale copiilor
Micuțul Pierino discută cu mama lui:
Mama: - Pierino, ce te vei face când vei fi mare? 
Pierino:
Mama:
Pierino

- Mă fac soldat.
- Dar dușmanul te va ucide...
- Atunci mă fac dușman.

/

/

Publicație trimestrială 
a copiilor din casele de 
copii "Vis de copil” - a a- 
juns la numărul 2. "Al doi
lea vis de copil” debutează 
cu mulțumiri pentru spon
sorii care au făcut posibilă 
tipărirea sa. Tot prima pa
gină găzduiește un mini- 
interviu cu dl Dumitru Tâl- 
vescu (sau cum îl numesc 
copiii pe cel care se con
sideră prietenul lor per
manent "domnu Mitică”) și 
scrisoarea unui copil inter
nat la Păclișa și care de 
sărbători și-ar dori să vină 
în vizită la "casa de copii”, 
care pentru el e acasă.

Publicația celor mici 
cuprinde creații, mesaje 
către cei dragi, întrebări 
ale copiilor. Nu lipsesc ru
brici ca: Știați că?, Afo- 

.

risme, Glume, Teste, Inte
grante ș.a. Mesajele co
piilor, aproape fără excep
ție, cuprind dorința de a-și 
vedea părinții, frații și bu
nicii sau măcar să le afle 
adresa pentru a putea lua 
legătura cu ei. Cuvintele 
lor sunt emoționante. 
"Dragi părinți, mă bucur că 
veniți pe la mine. Vreau să 
fiți bucuroși și mândri de 
mine pentru că eu vă iu
besc foarte mult”. "Dragă 
mamă, mă luați acasă de 
tot?” "Vreau să mă vadă 
bunica mea”... Și exem
plele ar putea continua. 
Citindu-le te simți mișcat. 
Vor avea ele ecoul dorit și 
în sufletele celor cărora le 
sunt adresate?

încă nu se știe dacă din 
punct de vedere genetic un om 
se naște homosexual sau acesta 
este un comportament învățat. 
Ceea ce se știe însă este că 
homos.exualltatea a existat din 
cele mai vechi timpuri. O vreme a 
fost considerată normală, ba 
chiar indicată tinerilor bărbați care 
erau astfel inițiați în sexualitate. 
Apoi a urmat o lungă perioadă în 
care a fost condamnată cu vehe
mență, ba chiar pedepsită, nu de 
mult și la noi pedepsele erau 
drastice, doar știi. Acum, în unele 
țări vestice suflă un vânt al li
bertății în ce privește această 
problemă. Ba chiar se permite 
căsătoria acestor cupluri și 
creșterea copiilor în astfel de 
familii monosexuale.

Impresia ta câ azi sunt mult 
mai mulți homosexuali în țară 
cred că vine și din comparația cu 
anii dinainte de '89 când nu 
știam practic câți există, iar azi 
se pune întrebarea în ce măsură 
pot fi admiși din punct de vedere
-

■J &
legal. A condamna pe cineva 
pentru acest comportament ar 
putea fi ca și când ai condamna 
un negru că are pielea neagră - 
asta dacă într-adevăr există o 
genă ce determină homosexu
alitatea. Faptul că ție nu-ți place, 
nu cred că îti dă dreptul să-i bagi 
la închisoare.

DIALOGUE
Problema SIDA le dă și lor 

destulă bătaie de cap, dar să-i 
condamni în exclusivitate pe ei 
pentru aceasta, cred că e prea 
mult.

Să considerăm homosexu
alitatea o boală, un viciu, un 
comportament învățat sau în
născut, sunt tot atâtea puncte 
de vedere, rămâne la dorința 
fiecăruia să aleagă între 
acestea, în limitele drepturilor și 
libertăților omului.

Ina DELEANU

ROMAN)

Studenti sau 
f 

hoți? Și una și 
alta!

loan Secară și Eugeniu 
Negruța sunt studenți în anul 
al doilea la Universitatea 
Tehnică din Petroșani. Ambii 
sunt dințȘepyblica Moldova 
și aj câteH a'ăni..

într-o noapte el au fost 
prinși în flagrant în timp ce 
spărgeaiimn autoturism de 
pe o stradă din petroșani. 
Furaseră ' dogiaU'bhoștri 
studenți aparatură
electronică și îmbrăcăminte 
în valoare de 2.800.000 de 
lei.

Ce or fi ei oare? Studenți 
sau hoți? Poliția le-a 
demonstrat că și una și alta.

Î'KA/J
X________________ >

La sărbătoarea de sfârșit 
de an școlar se organiza un 
spectacol pentru părinți. 
Spre deosebire de alți copii 
care făceau trucuri de ma
gie, recitau versuri sau exe
cutau exerciții de gimnastică, 
Bjork a interpretat o melodie 
pe care a compus-o.

O casă de discuri islan
deză a realizat că poate câș
tiga bani frumoși cu un disc 
pe care să cânte copii. Ei au 
trimis spioni la acel spec
tacol organizat de școala de 
muzică și au fost foarte sur
prinși de vocea și maniera 
de interpretare a micuței 
Bjdrk, invitând-o să vină la 
studio pentru o probă. Deși

MUSIC BOX
avea doar 11 ani Bjbrk avea 
deja o personalitate puter
nică, ea neacceptând să 
cânte piesele puse la dis
poziție de casa de discuri ci 
doar piesele ei. Până la ur
mă au acceptat ca Bjdrk să 
strângă material pentru un 
disc.

împreună cu mama sa 
Bjork a făcut un tur al insulei 
ca să întâlnească compo
zitori și muzicieni islandezi 
care să o ajute. Toți au fost 
încântați de vocea aparte a 
lui Bjdrk punându-i la dispo
ziție compoziții sau retușând 
piesele compuse de ea, și 
de aceea la înapoiere avea 
un set impresionant de me

lodii din care urma să aleagă 
câteva. într-un interviu Bjdrk 
spunea: "Când am intrat în 
studio am avut impresia că 
intru în Disneyland. Pentru o 
fetiță obsedată de muzică ca 
mine acesta era paradisul”. 
La începutul lui 1977 albu-

BJORK (11)
l >

mul era finalizat și apare pe 
piață sub titlul "Tappi 
Tikarass (Cork The Bitch’s 
Arse)” fiind foarte apreciat 
de critică și public.

La 14 ani Bjdrk a devenit 
dintr-un copil cu un viitor 
incert o celebritate a Islan- 
dei. într-un interviu Bjbrk 
afirma: "La școală eram ca 

orice alt copil, stăteam în 
ultima bancă pentru că aici 
aveam un microunivers cu 
secrete. Și de aici m-am tre
zit în primul rând, în plină 
lumină. Toți de la școală ve
neau să mă viziteze pentru 
că erau curioși să vadă cum 
trăiesc alături de acei hippie. 
Altor copii nu le venea să 
creadă în ce condiții locu
iam. Câteodată sufeream 
pentru că aș fi vrut și eu ca 
orice copil să am o casă, o 
mamă perfectă care să mă 
încalțe, să-mi spele șosetele 
și hainele și care să mă tre
zească blând aducându-mi 
o ceașcă caldă de cafea cu 
lapte. Acum totul a trecut. 
Profesorii nu au avut pro
bleme cu mine și de aceea 
mă lăsau liberă. La mate
matică și fizică, materiile 

mele preferate, veneam 
doar o dată pe săptămână. 
Primeam alte teme pe care 
le rezolvam până săptămâ
na viitoare. Aveam mult timp 
liber și astfel puteam să cânt 
sau să compun muzică".

Bjdrk a plecat de acasă 
și după ce a avut câteva 
slujbe s-a apucat din nou de 
muzică. în 1981 l-a întâlnit 
pe Einar On Benediktsson, 
cei doi s-au împrietenit rapid 
și au format o trupă punk, 
cântând la Montpelier. Cei 
doi se potriveau, ambii fiind 
niște visători. Einar credea 
că muzica este un mijloc de 
comunicare cu lumea, iar 
Bjdrk spunea că muzica este 
cel mai prețios și sincer lucru 
de pe lume.

- va urma -
Horia SEBEȘAN
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ANIVERSARI
• Cu ocazia aniversării zilelor 

de naștere a patronilor de la 
S.C.Combrut SRL Cristur, 
Drijman Etelka și Ovidiu, 
salariații le urează un călduros 
"La mulți ani!"

VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂK1

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

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

• Vând cabană Straja 
(Lupeni), apă curentă, energie 
electrică. Relații tel. 185 A, 
Aninoasa.

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

• Cumpăr apartament 3-4 
camere, zonă centrală. Tel. 
211290, int. 158 (9890)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, în Deva. Infor
mații tel. 718956 (9204)

• Vând urgent apartament 4 
camere, Orăștie, str. Mureșului, 
bloc 9, ap.16, etaj 1. Informații 
tel. 762102 (9805)

• Vând canapea extensibilă 
și două fotolii. Tel. 221431, 
seara. (9877)

• Vând societate toate acti
vitățile și mobilă combinată 
veche. Tel. 621798. (9879)

• Vând SRL, Mazda 626, preț 
2000 DM. Tel. 622551 (9711) '

• Vând S.R.L. Informații 
625069 (9887)

• Cumpăr miere de albine, 
salcâm și polifloră, plata pe 
loc. Tel. 058/817775, 058/ 
817952, (9886)

• Vând saivan foarte mare, 
pentru multiple activități. Tel. 
211290/158 (9890)

• Vând mobilă de bucătărie. 
Tel. 614334 (9888)

• Vând televizor alb-negru, 
diagonala 61 cm, Diamant, în 
stare de funcționare, func
ționabil și pe programe 
Devasat. Preț informativ 
600.000 lei. Informații tel. 
226348 (40505)

• Cumpăr cântar electronic 
și balanță.10 kg, stare bună. Tel. 
642234’(9276)

• Vând calculator HC 91 
(monitor) color, Floppy Disk, 
Joystik. Deva, tel 218075, după 
ora 18.

• Vând una pereche punți 
IMS plus huse blană Dacia 
1300, convenabil. Deva, str. Ion 
Slavici nr.2 (9713)

• Vând bibliotecă Luxor, 5 
corpuri, model 1992. Tel. 
212045 (9712)

• Vând videorecorder J.V.C. 
cu 12 casete, preț 2.000.000. 
Tel. 225575 (9896)

• Vând piese auto pentru 
camioane: Scania, Daf, Mann, 
discuri ambreiaje, cutii de viteză, 
motoare, caroserii, porți de 
aluminiu etc.și Toyota Corolla 
1985, neînmatriculată. Tel. 
094527697, 218814. (9903)

V PIERDERI 1

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Moga Doina. II declar 
nul. (9203)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriat spațiu 
ultracentral (în clădirea SC. 
"Condor" amenajat pentru 
birouri, suprafață 50 mp. Tel. 
215729, 056/201616 (9883)

• închiriez apartament 2 
camere, mobilate integral, 
Deva, zona centrală. Tei. 
660983 (9895)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm vânzători (vân
zătoare) pentru difuzare presă. 
Condiții avantajoase. Tel. 
233511 (9851)

• 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)

DIVERSE

• Gligor losif, cu ultimul 
domiciliu în Deva, Aleea Ro
manilor, bloc 80, apartament 10, 
este citat în procesul de divorț. 
Dosar 7100/97, în 16.01.1998.

• Din Asociația Familială 
Bican (autorizația nr.12287 din 
19.08.1996) se radiază aso

X.

ciații: Bican Cristian Florin, 
Bican Adrian Costel, Bican 
Marioara Nicoleta, cu data de 
12.11.1997. (894)

• Cu autorizația 14120/97 s- 
a înființat Asociația Familială 
"Airimițoaie" Lăpugiu de Jos, cu 
activitate de comerț și prestări 
servicii. (9889)

• U.M. 01099 Brad orga
nizează în data de 23.12.1997, 
ora 10, licitație publică des
chisă pentru aprovizionarea 
pe anul 1998, a următoarelor 
produse: pâine -64.000 kg, 
carne 18.500 kg, -preparate 
carne, 3600 kg,- slănină 1800 
kg, ouă - 92.000 buc.- brânză 
2500 kg,- unt,(margarina im
port) 1800 kg. Informații privind 
organizarea și desfășurarea 
licitației, caietele de sarcini se 
primesc de la sediul unității 
sau la tel. 054/651440, int. 38, 
3.4. (03689)

• Soția Mariana și fiicele 
Carmen și Cristina anunță 
cu adâncă durere trecerea 
în neființă a iubitului lor soț 
și tată

FLOREA PETRE, 52 ani

înmormântarea va avea loc 
azi, 17 decembrie 1997, ora 
13, de la Casa Mortuară. 
(9896)

• Colectivul Societății "Mu
reșul" Socom Deva deplânge 
trecerea prematură în eter
nitate a celui care a fost 
președinte

FLOREA PETRE

și transmite familiei îndoliate 
sincere condoleanțe. (9896)

COMEMORĂRI

• Anunțăm cu sfâșiere în 
suflet comemorarea a șase 
săptămâni de la trecerea la 
cele veșnice a celui care a fost 
însăși viața noastră și pe care 
l-am mai fi dorit printre noi

IOSIVUȚ IOAN

de 47 de ani,soț, tată și socru 
de neînlocuit. Mulțumim 
tuturor care au fost alături de 
noi în marea noastră durere. 
Maria soție, Paul-Cosmin fiu, 
Simona noră. (9880)

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

OANCEA PARASCHIVA

în vârstă de 74 ani, o mi
nunată mamă, soacră și 
bunică. Corpul neînsuflețit 
este depus în Deva, str. E. 
Văcărescu, nr.44. înmor
mântarea are loc în 17 de
cembrie 1997, ora 13,1a 
Cimitirul Bejan. Nelu și Va- 
sile fii, Lucreția și Mana - 
nurori, Adi, Marius, Mirela și 
Monica - nepoți. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace! 
(9902)

DECESE

• Colectivul Pepsi-Cola 
Deva este alături de colega lor, 
dna Anișoara Laszlo la du
rerea pricinuită de pierderea 
bunicului. Sincere condo
leanțe. (9901)

binele
lăzi frigorifice; 

camion;
>£> vinuri Blaj en gros

- preț fără adaos;
X£> medicamente veterinare

- fără adaos.
Program:

luni - vineri: orele 8 -15.
621544. (9774)

z ■ ■ ■ — .......... ==?

în perioada 1 dec.-30 dec. achiziționând 
echipament complet (centrale termice și materiale) 

pentru o instalație de încălzire de Ia magazinul

ECONOMIC al SX. UNIVERSAL Imp-Exp. S.A. 
firma vă asigură proiectarea și execuția 

instalației gratuit fiind un cadou pentru luna 
decembrie.

Beretta, Vaiilant, Junkers, Wolf, Riello, 
Omnitech,Ferolli, Lambourghini, Veissmann. 

Primele locuri la capitolul calitate 
a ..................... - -

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

EST. 1963

te Pastă de tomate La Peria

Ciuperci Limburg
Maioneză Blue Plate

Mazăre conservată
Conserve de carne 
Insecticid SUPER A-Z

Sâpun de toaletă G/V 
Spaghete Chirico 
Ceai Tea Break
Conserve de pește 
Compot de ananas 
...și multe altele,

...în orice cantităti, si, mai nlcs» r 7

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

Pentru informații și comenzi,sunați la tel.!

01-231.38.68/9 
018-62.91.62 
092.31.11.11

mA SPECIALA CU OCfc 
SĂHBĂYOKILOH DE IARNĂ 

ÂîulvulcLvciK îiupdiuuiiU 
XviimiuuLIk

' licitk hniuiincnlu |! lviva

Vâ așteptom la sediu) firmei sau 
la telefoanele: 213915 sau 214718,

MODEX CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

La noi găsiți întotdeauna
îmbrăcăminte sortată de cea mai bună calitate:

* pulovere * fuste * rochii * sacouri * pantaloni * îmbrăcăminte copii.

în atentia
ATELIERELOR MECANICE, TIPOGRAFIILOR:
* lavete din bumbac - cu reducere de preț în funcție de cantitatea 
cumpărată.

TOATE SORTIMENTELE DE SEZON DE CALITATE 
SUPERIOARĂ LA PREȚURI EXCELENTE f

TELEFON: 018-623482 sau 064-193493 •
Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj
Orar: zilnic 08-20; Sâmbătă 08-16.

ORĂȘTIE
Vinde la 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, autoizoterniă RABA 1021 S, 
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 Geoagiu, 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 647565

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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BANCA AGRICOLA SA 

SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDOARA DEVA

B-DUL DECEBAL, BL. B - PARTER

Valorifică prin licitație publică 
autospecială de transport valori AM 3, 

aflată în stare de funcționare. :

A

Preț de pornire 17.700.000 lei.
Licitația se va organiza în data de 19 

decembrie 1997, ora 9,00, la sediul Băncii Agricole 
SA ■ Sucursala județeană Hunedoara-Deva.

Ofertele de participare la licitație se vor 
depune la bancă cu cel puțin 48 ore înainte de data 
fixată pentru organizarea acesteia, fiecare ofertant 
achitând la casieria băncii o sumă egală cu 10% din 
valoarea fixată pentru începerea licitației.

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bl.R parter

Oferta lunii
DECEMBRIE!!!

' Cumpărînd 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
I echipat cu placă de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80 W PMP0

k Sunat/acum la tel. 211261^

Reprezentanța Aleea Ptopikx, bloc 8, el. I, ap.17 TebTax. 0S4-e21 ES3DEVMI
INSTALEAZĂ
Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
la efracție și incendiu;

T Sisteme de televiziune cu circuit închis;

Geamuri termoizolatoare și securizante;Gr

Sisteme de control al accesului prin cartele; 
ty Sisteme de interfonie și videointerfonie;

Alarme auto;

Relaxare 
nu înseamnă
deconectare
Relaxare, 
înseamnă
conectare

HUNEDOARA

S.C.
COMPPIL
S JL Deva

\
I
I
I
I
I
I
I
I
I

z 
I
I 
I
I 
I 
1 
I 
I 
I
J Achiziționează pici bru- J 

| tc ovine, caprine, poi | 
| cine, cabaline, bovine și | 
liană la prețurile cele I 
I mai mari din județ și I 
I IJ din țară.

I De asemenea, scoate la I 
I vânzare sau închiriază I 
J active (clădiri) din j 

jOrăștic, Hunedoara, | 
| Hațeg, Petroșani și De-1 
I va. Informații la telefon I 
• 213117; 21430.5. 1
I I
S_________________ ✓

KAIIER

IMPORT 
AUSTRIA

Yel”0W5T5477
tel. 247129

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

Lotus
GSM E O IM MO NO EAT OHM si

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

DEALER AUTORIZAT

EIUCSSON

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSHT

S.QSCORHON COMPANII SRL 
cu sediul în Hunedoara 

la cele mai avantajoase prețuri:
BANANE-------- t
PORTOCALE-^

MANDARINE-4. ™rrTA
LA MAI------—I F
GRAPEFRUIT^

KIWI-------------
V__________ - Aste-___________ ■- — -•

CEAPĂ ROȘIE- import GRECIA ’
CEAPĂ ALBĂ ■ import UNGARIA 

USTUROI
ULEI 
OUA

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

- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) . 0
- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus

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

J E)E EȚkZ sr& deva 
! JUDEȚUL HUNEDUARA
1 ’ . ..
| Asigură paza și supravegherea societăților comerciale, regiilor autonome, 
|| instituțiilor, magazinelor, însoțirea unor transporturi de valoare deosebită. 
| Societatea asigură pe bază de contracte PAZA ÎN COMUN a magazinelor 
| particulare și de stat în toate orașele din județul Hunedoara, precum și în 
|| județele limitrofe, la prețuri negociabile.
I Angajăm paznici

Contactați-ne la telefonul: 054-216617, sau la sediul societății din Deva, 
I strada Andrei Șaguna, nr. 1.

s
1
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I 

✓
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Funcțiile nu au creat și nu 
vor crea vreodată valori. Ele 
potențează doar și consacră 
o sumă de capacități 
dovedite înainte. Oameni 
care până la învestire nu au 
clintit un deget și nu au 
produs măcar un gând în 
serviciul domeniului lor, au 
rămas și pe mai departe 
aceiași mediocri și obscuri 
membri ai colectivului din 
care fac parte.

Funcțiile'nu schimbă, nu 
modelează și nu repară în 
vreun fel caractere. Oameni 
care, până la încredințarea 
unei răspunderi, s-au dovedit 
nestatornici, ipocriți și du
plicitari în raporturile cu 
semenii lor, au rămas și după 
înscăunarea mult râvnită 
aceiași farisei afectați și 
surâzători. Cu deosebirea, 
însă, că forța și dimensiunea 
răului de care sunt capabili 
pot fi mult mai mari și mai pri
mejdioase.

Funcțiile și valorile nu 
sunt întotdeauna și în chip 
necesar mărimi echivalente. 
Oameni mult prea dotați în 
sfera activității și a 
performanțelor individuale 
pot deveni cu totul inoperanți 
în planul atribuțiilor de 
conducere. Și invers. Mulți 
dintre cei care o vreme au

ii
trecut neobservați în spațiul 
restrâns al profesiunii și al vieții 
proprii s-au remarcat puternic 
de îndată ce au fost numiți într- 
un post de conducere. Căci 
funcția nu este inteligență 
pură, ea este, înainte de toate, 
capacitate de reprezentare și 
de cuprindere colectivă, 
viziune globală în diacronia și 
sincronia faptelor, intuiție și 
putere de previziune, spon
taneitate în soluții și decizii, 
ambiție lucidă și curaj 
ponderat.

Cum spuneam, funcțiile pot 
să descopere și să pună în 
valoare resurse potențiale 
nebănuite ale celor în cauză ori 
să le infirme existența vreuneia 
dintre ele. Căci aprioric, foarte 
mulți din cei cărora li s-a 
încredințat o anumită răspun
dere nu pot avea garanția că 
însușirile și calitățile lor vor 
satisface exigențele funcției. Ei 
știu că doar experiența și 
practica nemijlocită le vor oferi 
datele reale asupra gradului 
de compatibilitate dintre 
posibilitățile proprii și 
dimensiunea răspunderii. 
Numai spiritele mediocre 
trăiesc momentul învestirii ca 
pe un eveniment inevitabil și 
de mult meritat ca pe o șansă 
unică pentru colectivul lor, ca 
și cum viața și norocul

instituției în care lucrează ar 
începe și s-ar încheia o dată 
cu mandatul încredințat. 
Dimpotrivă, oamenii de bună 
credință, cei cu capacități 
reale și cu merite 
recunoscute, acceptă cu 
greu ideea și sugestia unei 
funcții, sentimentele 
dominante fiindu-le acelea 
de circumspecție și de 
neîncredere, de ezitare și de 
îndoială, de luptă continuă 
cu sine și cu speranțele celor 
din jur. Chiar și mai târziu, 
după acumularea câtorva ani 
și fapte de experiență, acești 
oameni se arată mereu 
nemulțumiți de randamentul 
și performanțele proprii, 
succesele obținute repre
zentând pentru ei doar 
puncte de pornire și nici
decum nivele la care trebuie 
să se oprească. Și para
frazând o idee care nu ne 
aparține, ei știu că numai 
insuficientul este creator, că 
numai lupta și neîmpăcarea 
cu sine sunt dintotdeauna 
productive și generatoare de 
mari satisfacții.

Rămâne totuși între
barea deschisă și perpetuă 
de ce ierarhiile funcționale 
coincid atât de rar cu scările 
valorice.

Sabin SELAGEA

SĂRĂCIA
SAU

IIOTIA?...
în seara zilei de 1 

Decembrie 1997, între orele 
19,10-19,45, în municipiul 
Hunedoara, bdul Libertății, 
bl.13, s-a produs un furt 
dintr-un autoturism Dacia 
1300 de Alba lulia, din care 
s-a sustras o geantă cu 
documente ale unei biserici 
în construcție din orașul 
Sebeș, județul Alba. Rugăm 
“găsitorul" să abandoneze 
geanta cu documentele spre 
a fi găsite și predate poliției, 
iar banii din servietă și pal
tonul să-i folosească după 
cum îi va dicta conștiința. 
Probabil sărăcia și lipsurile 
l-au împins la astfel de fapte 
reprobabile. Să știe însă că 
nu aceasta este soluția cea 
mai bună pentru ieșirea din 
sărăcie, ci munca cinstită și 
demnitatea.

Cu speranță, păgubașul.

OT/PE ;
I 
I 
I
I
I
■I
I
I 
I
I 
I

i
I

Chiar înainte de a veni 
la putere, actuala 

coaliție care guvernează țara, 
critica dur, ori de câte ori 
avea ocazia, statistica guver
nanților predecesori, punând 
sub semnul întrebării cifrele 
care se vehiculau. Și pe bună 
dreptate, pentru că, într- 
adevăr, statistica Văcăroiului 
atâta sucea cifrele încât nu 
mai înțelegeai nimic. Omul de 
rând simțea cum devine mai 
sărac pe zi ce trece, dar sta-

Timpul a trecut, alegerle 
au adus alte partide la putere, 
doar statistica, deși și-a 
schimbat “capul”, a rămas la 
fel de manipulată. Căci și 
noua putere a început să cos- 
metizeze cifrele, astfel încât 
pauperizarea continuă a 
maselor să nu pară chiar 
catastrofală, cum o califică

alimente, prețurile au luat-o 
razna. La lapte - 3000 litrul, 
la telemea 20.000 kg, la 
mezeluri între 20.000 și 
80.000 kg, la cartofi 2500- 
3000 kg, la ceapă 4000- 
5000 kg. etc. în general, 
prețurile au crescut cu 30-

iI 
I
I 
I 
I
I 
I

> Andrei tâlharul
Andrei Teodoru este din 

Hunedoara și are 21 de ani. Nu 
are ocupație stabilă, dar recidivist 
este.

Mai nou s-a apucat de tâlhărit. 
Pe o stradă din municipiu el a 
acostat o femeie căreia i-a smuls 
geanta de pe umăr și a fugit. 
Femeia avea in geantă bunuri in 
valoare de 382.000 de iei. Acum 
este din nou arestat.

| tistica găsea procentele de 
| creștere a nivelului de trai ca 
! să le pună în gura oficia- 
1 lităților. Omul de rând simțea 
I pe punga lui cum cresc 
| prețurile de la o zi la alta, dar 
| statistica vorbea despre o 
. anume stopare a inflației. Și 
1 chiar primul ministru de 
I atunci se străduia, prin inter- 
| mediul televiziunii, să ne con-

50 și chiar sută la sută. i 
în noiembrie inflația ■ 

zice-se că a scăzut la 5,4 la ! 
sută, față de octombrie. în > 
decembrie vom afla luna |

| vingă că așa stau lucrurile, 
■ prezentându-ne diferite cifre 
! și grafice, în care, până la 
I urmă, și el se încurca.

presa în ultima vreme. Și așa, 
rămânem surprinși să aflăm 
că în octombrie, de exemplu, 
inflația a fost doar de 6,5 la 
sută, în timp ce cetățeanul 
mediu, după ce i s-a indexat 
salariul sau pensia, a simțit 
cum banii îi trec prin buzunar 
fără să lase urme. Fără să 
amintim prețul cărnii de porc 
care a urcat mereu, depășind 
chiar jumătatea sutei de mii, 
vom aminti că, în special la

viitoare, când statistica ne | 
va comunica cifra liniștindu- ■ 
ne că n-a fost prea mare. , 
între timp, însă, noi trecem • 
prin sărbătorile de iarnă, iar I
producătorii și comercianții | 
nu pierd prilejul să ne mai | 
jupoaie! un pic. (

Noroc că s-a ieftinit ■ 
benzina. Puțin, dar ne-a mai I 
dat curaj să trecem și peste | 
■sărbătorile de iarnă. Câți | 
vom mai rămâne pe urmă, ■ 
vom vedea.

I
Gheorghe PAVEL |

J

>A furat blana prietenei
Pentru că nu o să ghiciți 

pentru ce este cercetat Petru 
Fioruța din Brad, o să vă spunem 
noi: pentru că i-a furat haina de 
blană prietenei iui.

Folosind cheia originală pe 
care o avea de ia casa femeii, 
Petru a intrat și a furat blana în 
valoare de 10.000.000 de iei. A 
fost obligat să o restituie.

> Beat și fără permis 
de conducere la volan

loan Mircea din Orăștie a fost 
depistat de poliție conducând 
autoturismul în stare de ebrietate. 
Mai mult, ei nici nu avea permis 
de conducere!

Mașina i-a fost încredințată 
de prietenul Aurei Gagea, tot din 
Orăștie, care știa că Mircea nu are 
permis.

Cercetările au mai stabilit că 
și Gagea a condus autoturismul 
în stare de ebrietate. Ambii sunt 
cercetați de poliție.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

U) INCHIDCRCR €DITI€I
u___  » j

Vizită oficială în Germania^

Filiala Județeană de 
Cruce Roșie, prin subfilialele 
sale, pregătește daruri 
pentru sărbătorile de iarnă. 
Pachetele vor conține ali
mente sau dulciuri și sunt 
pregătite pentru mai multe 
categorii de persoane.

Darurile sunt destinate 
asistaților cantinelor sociale 
din Deva (150) și Hațeg 
(160), micuților de la Creșa 
1 Deva (40), de la casele de 
copii nr. 2 Deva (50) și Brad 
(62), membrilor echipajelor 
„Sanitarii pricepuți” din 
Hunedoara (100), Deva 
(100) și Călan (25), cât și 
pentru 40 de familii ne
voiașe din Simeria.

Valoarea darurilor 
pentru sărbători oferite de 
Crucea Roșie este de circa 
15 milioane de lei. Oferirea 

îl,--------------------------------------------

acestor pa
chete este 
posibilă atât 
prin efor
turile finan
ciare proprii ale filialei cât 
și prin bunăvoința unor 
societăți comerciale: Tim 
Ateca Company Impex 
SRL Hunedoara, Phoenix 
Prod Impex Deva, Lazăr 
SNC Deva, Gutenberg SA, 
Servcomp Central SRL, 
Margo Prod Impex. Filiala 
Județeană de Cruce Roșie 
mulțumește acestor 
sponsori, prin a căror 
generozitate mai multe 
persoane defavorizate sau 
incluse în activitățile sale 
specifice vor avea o 
bucurie de Moș Crăciun. 
(V.Roman)

.„CJZkRE GARB”, 
ftizii tinaj'.â.

Joi, 18 decembrie, la 
Timișoara se desfășoară faza 
finală a concursului „Care pe 
care", orgpnizat de TVR 
Timișoara. Echipajul Cole
giului Național „Decebal” 
Deva, câștigătorul fazelor 
precedente, se va întrece cu 
formația unui liceu din Reșița.

La această fază devenii 
vor participa cu același 
echipaj, numărul susținătorilor 
fiind însă mai mare decât la 
Arad. De astă dată 350 de

elevi decebaliști își vor 
încuraja concurenții. Cum 
se apropie sărbătorile de 
iarnă și ținuta de concurs va 
fi adecvată, mai mulți Moși 
Crăciuni străduindu-se ca 
victoria să revină din nou 
devenilor.

După concursul „Care 
pa care" formația repre
zentativă și olimpicii co
legiului își vor petrece 
sfârșitul de săptămână într- 
o excursie în Ungaria. (V.R.)

Fundația
1) O N A T I E

9
,,Caritas”, filiala Deva a donat Școlii

Generale nr. 3 Deva mobilier școlar în valoare de peste
12,5 milioane de lei. Donația a constat în bănci, pupitre, 
scaune, suporturi de hărți și table, lucruri utile unei 
instituții școlare. Pentru această donație beneficiarii săi 
sunt recunoscători Fundației ,,Caritas” și îi transmit 
mulțumiri și pe această cale. (V.R.)

PROMISIUNI ONORATE
Ca priorități cu care s-a 

angajat în campania elec
torală la alegerile de anul 
trecut din iunie pentru funcția 
de primar, dl loan Bașa a avut 
pe agenda de lucru con
struirea a două poduri ce 
traversează râul Crișul Alb. 
Unul în centru de comună 
pentru locuitorii din zona 
Bunei, celălalt la Liceul 
Industrial din Gura Barza, 
urmare a deteriorării celor 
vechi care produceau multe 
dureri de cap locuitorilor prin 
strangularea albiei râului 
când primăvara topea zăpe
zile sau cădeau precipitații 
bogate. După întocmirea 
documentațiilor necesare cu

sprijinul nemijlocit al 
Consiliului județean, care a 
acordat fondurile necesare, în 
mai puțin de un an cele două 
obiective de o importanță 
majoră au fost inaugurate și 
date în folosință. Acest act s- 
a produs vineri, 12 decembrie 
a.c., în prezența repre
zentanților Consiliului jude
țean, ai Consiliului local și a 
constructorilor care au înfăp
tuit lucrările: S.C. Hidro- 
construcția S.A. București, 
Sucursala Râu-Mare Retezat, 
S.C. Doimar SA Deva și a 
numeroși locuitori. Valoarea 
lucrărilor a fost la Crișcior de 
530 milioane de lei iar la Gura 
Barza de 480 milioane lei.

Președintele României, 
dl Emil Constantinescu, și- 
a început ieri vizita de două 
zile în Germania. Cu acest 
prilej, oaspetele român va 
avea convorbiri cu pre
ședintele Roman Herzog și 
cu cancelarul Helmuth 
Kohl. i

Șeful statului a fost 
primit cu onoruri militare la 

reședința șefului statului 
german.

în convorbirile cu can
celarul Helmuth Kohl, 
președintele Emil Constan
tinescu a abordat problema 
relațiilor româno-germane 
precum și probleme inter
naționale de interes comun, 
inclusiv aderarea țării la 
structurile euro-atlantice.

Având în vedere faptul 
că Germania ocupă un loc 
important în relațiile econo
mice cu România, preșe
dintele României s-a întâlnit 
la Camera de Comerț și 
Industrie cu oameni de afa
ceri germani, în fața câtorva 
a rostit o amplă alocuțiune. 
Cu acest prilej, au fost 

prezentate facilitățile pe 
care le oferă țara noastră 
investitorilor, oamenilor 
de afaceri germani.

Dl Emil Constanti
nescu s-a întâlnit, de 
asemenea, cu repre
zentanți ai formațiunilor 
politice din Germania. 

Minei BODE A 
y

MITING D€ PROTEST
Ieri, în fața sediului S.C. Condor din Deva a avut loc un 

miting de protest organizat ca urmare a faptului că echipa 
managerială nu a răspuns unei petiții adresate anterior. Dl 
Alexandru Marcu, liderul sindicatului constructorilor, ne-a spus 
că, în esență, a fost vorba despre șapte revendicări care, în 
final, s-a convenit să fie soluționate. între acestea amintim: 
asigurarea fondurilor bănești necesare plății așa-zisei vacanțe 
de Iarnă și a primei de vacanță, plata dividendelor pentru anul 
1996, vânzarea locuințelor din fondul societății, asigurarea unei 
contribuții din partea societății la pomul de Crăciun. (N.T.).
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