
SALA DE
LECTURĂ

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Greva foamei declanșată de 30 de foști salariat/ de la BADPS, 

IN FOMIN, CEPROMIN și REMPES Deva în data de 15.01. 1998 
în fața Prefecturii a fost suspendată în seara zilei de vineri, 16.01.1998 
în urma încheierii unui protocol cu președintele Comisiei Consulta
tive de Dialog Social, subprefectul Nicolae Pavel Segesvari.

Greva foamei a fost suspendată „până la rezolvarea crizeipolitice 
cu care se confruntă actuala coaliție guvernamentală^ criză care 
împiedică dialogul între protestatari și reprezentanții Guvernului”.

GREVA FOAMEI DE LA SEDIUL ' 
PREFECTURII A FOST SUSPENDATĂ 

în termen de zece zile de la încheierea protocolului, „protestatarii 
au libertatea de a relua greva sau de a decide formele de protest pe 
care le consideră oportune soluționării revendicărilor”.

Președintele CCDS va interveni pentru mijlocirea dialogului, cu 
reprezentanții Guvernului. Orice alte speculații privind suspendarea 
grevei sunt neavenite și dăunătoare.

Dorina MILIAN, 
______________________________________ secretar CCDSj

' ÎN ZIARUL DE ASTĂZI: 
Ce trebuie sâ știm despre 

|X MEDICUL DE^' 
FAMILIE

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

mtțsit
t

In legătură cu situația 
conflictuală apărută 

între PNȚCD și PD, apreciată 
de către unii politicieni ca o 
reală criză politică, cu impact 
imediat, manifestat deja, 
asupra vieții economico- 
sociale în România și asupra
relațiilor și imaginii României 
în lume, a intrat în joc, așa cum
era normal și de așteptat, 
președintele țării, dl Emil 
Constantinescu.

Reproducem secvențe din 
mesajul radio - televizat al 
șefului statului, adresat 
sâmbătă seara națiunii 
române, mesaj care a stârnit

MESAJUL PREȘEDINTELUI - 
LA ȚINTĂ ȘI PE LÂNGĂ

interes, speranță, dar și reacții 
controversate:

•Nu este nici o criză 
politică, ci premisele unei 
crize guvernamentale. 
•Consecințele ei sunt 
îngrijorătoare asupra: mer
sului reformei, cursului leului, 
investitorilor străini, imaginii 
de stabilitate a țării. -Deci, nu 
e criză, e impas. El creează 
un blocaj artificial, nejustificat. 
•Există în România interese de 
grup, grupuri de interese, 
cercuri alarmate de lupta 
împotriva corupției, cercuri 
ostile colaborării și cooperării 
internaționale a României. 

•Opțiunile populației în 
reprezentanții puterii nu s-au 
schimbat. ’Le confirmă son
dajele de opinie.

•Este un conflict între 
politicieni, datorat unor ambiții 
și orgolii personale. "Un 
spectacol amplificat de presă. 
Guvernul s-a restructurat 
decisiv; să fie lăsat să lucreze. 
•Timpul acuzațiilor să devină 
timp de lucru. ‘Guvernele se 
schimbă în Parlament, nu la 
televizor. ’Cabinetul Ciorbea să 
funcționeze. «Mult mai eficient 
să lucreze și Parlamentul; să 
participe la ședințe, la 
elaborarea și votarea legilor. 

•Șeful statului nu a fost de 
acord ca primul ministru să- 
și prezinte demisia; ba chiar 
i-a cerut să nu și-o prezinte. 
•De ritmul reformei nu este 
răspunzător doar Guvernul, 
ci și Parlamentul. -Dacă se 
va continua tragica ndefctră 
tradiție medievală și inter
belică, de intrigi și scan
daluri, care nu țin seama de 
interesul național, șansele 
României se vor irosi pentru 
rrftiiți ani de acum încolo.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

■ Sesiune parla
mentară extraordi
nară.

în mesajul radiotelevizat 
adresat sâmbătă seara națiu
nii, președintele României, dl 
Emil Constantinescu, a cerut 
președinților Senatului și 
Camerei Deputaților să con
voace Parlamentul în sesiune 
extraordinară în ziua de 
miercuri, 21 ianuarie a.c., 
pentru a lua în dezbatere 
principalele legi pentru bunul 
mers al reformei șl situația 
conflictuală din guvern.

■ FMI va veni mai 
târziu.

Reprezentantul perma
nent al FMI la București, dl 
John Hill, a anunțat că 
echipa de experți a FMI, 
condusă de negociatorul șef, 
dl Poul Thomsen, nu va mai 
sosi la București pe 21 
ianuarie, cum fusese plani
ficat, ci va veni atunci când 
situația politică din România 
se va clarifica.

■ Președinte nou 
la Academia Română.

în urma numirii dlui 
Virgil Constantinescu intr-un 
post de ambasador, funcția de 
președinte al Academiei 
Române a rămas vacantă. 
Noul președinte a fost ales în 
cursul săptămânii trecute, în 
urma unor lungi dezbateri și 
controverse, în persoana 
criticului și omului de 
cultură Eugen Simion, fost, 
până la" acea dată, 
vicepreședinte al Academiei 
Române.

■ Legea salarizării 
demnitarilor - res
pinsă.

Președintele României, dl 
Emil Constantinescu, nu a 
promulgat Legea salarizării 

demnitarilor, întrucât, pe 
baza de calcul propusă (sala
riul secretarei-dactilografe) 
ar genera decalaje nedrepte 
și inacceptabile între parla
mentari și alte categorii 
sociale. Șeful statului a 
returnat legea celor două 
camere ale Parlamentului cu 
propunerea ca aceeași bază 
de calcul, realistă - salariul 
mediu brut pe economie - să 
fie avută în vedere și 
pentru demnitari și pentru 
salariațil din instituțiile 
bugetare: învățământ, cultu
ră, sănătate, administrație 
etc.

■ MApN se re
structurează.

Guvernul a adoptat o 
ordonanță de restructurare 
a Ministerului Apărării 
Naționale. Militarii și 
angajații civili care vor fi 
disponibilizați vor primi, în 
funcție de vechime, câte 6 - 
9 - 12 solde ori salarii 
lunare. Promovarea în 
grade superioare se va face 
după criterii mai exigente 
decât până acum, redu- 
cându-se numărul ofițerilor 
superiori.

■ Un consilier pre
zidențial a demisio
nat.

La cererea președintelui 
Emil Constantinescu, consi
lierul prezidențial Nicolae 
Constantinescu și-a dat 
demisia din funcție, pe 
motivul depășirii preroga
tivelor președinției în 
raport cu Executivul. 
Nicolae Constantinescu este 
profesor și medic la clinica 
de chirurgie a Spitalului 

.Colțea din Capitală, unde 
’ anul trecut a fost implicat 
într-o afacere dubioasă.

Conferința județeană a
Filialei P1ML Hunedoara

LA VREMURI NOI,
PREȘEDINTE NOU!
Noul președinte al Filialei 

Hunedoara a PNL este 
avocatul Ion Macovei. Dl 
Macovei a fost ales în această 
funcție sâmbătă, 17 ianuarie 
a.c., în cadrul conferinței 
județene ce a avut loc la Casa 
de cultură din municipiul 
Deva.

Conferința a fost deschisă 
de senatorul Constantin 
Blejan. Au fost prezenți: prim 
vicepreședintele PNL, dl 
Valeriu Stoica, ministrul 
justiției, Viorel Cataramă, 
vicepreședinte, Laurențiu 
Priceputu și Paul Damian, 
secretar general al PNL și, 
respectiv, secretar general 
adjunct al Biroului Permanent 
al PNL.

în rândul invitaților i-am 
remarcat pe dnii Pompiliu 
Budulan și Nicolae Segesvary 
- prefectul și subprefectul 
județului Hunedoara, dl 
Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului județean.

■ - . - 

De asemenea, la confe
rință au participat repre
zentanți ai PNTCD, PUNR, 
Partidului Socialist, Alianței 
Civice, Partidului Liberal, 
Alianței pentru România, 
gazetari, alți invitați.

Din cei 198 delegați 
înscriși pe liste, au participat 
185.

Conferinței i-au fost 
transmise mesaje din par
tea Prefecturii, Consiliului 
județean, PNTCD, UDMR și 
PAC.

în esență, în aceste 
mesaje s-a apreciat că 
respectiva conferință se 
desfășoară în condițiile 
crizei guvernamentale ge
nerate de disputele dintre 
țărăniști și democrați. Ea 
este provocată de orgolii 
personale și interese de 
partid și trebuie rezolvată 
foarte repede.

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)

FLASH
v Ședința Consi

liului local Deva
Astăzi, începând cu ora 

14.00, la sediul Primăriei 
Deva se vor desfășura 
lucrările ședinței^ ordinare a 
Consiliului local. între cele 18 
puncte aflate pe ordinea de 
zi figurează aprobarea 
rectificării bugetului de veni
turi și cheltuieli al RAGCL, 
reanalizarea Hotărârii Con
siliului local Dpva nr. 123/ 
1997 privind aprobarea 
salarizării personalului pri- 

\măriei, precum și comple-

CONFLICT DATORAT
OPINIILOR DIVERGENTE ?

“Suntem un grup de 
salariați de la Spitalul de 
Neuropsihiatrie Infantilă 
P.ăclișa, numit recent “Dr. 
Vasile llea”. Așa începe 
scrisoarea - memoriu, pe 12 
pagini, ce ne-a fost adusă la 
redacție. Ea conține acuzații 
grave la adresa conducerii 
spitalului. Acestea s-ar putea 
împărți în două mari categorii: 
pe de o parte, tratamentul 
inadecvat, cu “ nerespectarea 
drepturilor copilului", aplicat 
bolnavilor, iar pe de alta, 
atitudinea discriminatorie de 
care se .bucură personalul 
unității, în funcție de tabăra din 
care face parte ( oamenii 
directorului, ori grupul pro
testatar care bănuim că a 
redactat scrisoarea, întrucât 
nu este semnată). O parte 
dintre faptele menționate 

^necesită cercetarea orga-

■■■ ............... ... 1
tarea Hotărârii nr. 124/1997 
privind stabilirea unor 
impozite și taxe locale.(A.N.)

Controale
în anul 1997, Oficiul 

Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoara- 
Deva a efectuat 1-342 acțiuni 
de control, din care 235 în 
colaborare cu alte organe ale 
administrației publice. Va
loarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 144,35 
milioane lei. La 36 de agenți 
economici s-a dispus măsura 
de sistare tempora/ă a 
fabricației, importului sau 
prestării serviciului, iar la 9

nelor de anchetă penală (lucru 
care, de altfel, s-a făcut, din 
câte ni s-a spus în timpul docu
mentării).

Că lucrurile stau altfel decât 
fusesem obișnuiți la acest spi
tal, am remarcat chiar de la 

intrare, unde am fost nevoite 
să așteptăm 25 de minute, 
până la terminarea raportului 
de gardă. După ce am fost le
gitimate, am fost conduse la 
dl. director, dr. loan Marcu. N-a 
fost surprins de venirea noastră 
și nici de problema ridicată de 
noi. Fără să-i arătăm 
scrisoarea, fără să cităm vreun 

cazurile au fost transmise 
organelor competente pen
tru retragerea autorizațiilor 
de funcționare. (E.S.)

%> 40 de bolnavi de 
Trlchlnella Spiralis

Numărul bolnavilor de 
Trichineloză internați în 
Spitalul municipiului Hune
doara a ajuns la 40. Carnea 
infestată a provenit de la 
familia Lucaciu, din satul 
Răcăștie, și dintr-o localitate 
a județului Mehedinți. Bolna
vilor li se aplică tratamentul 
adecvat și starea lor se 
ameliorează treptat. (Tr. B.).

nume din conținutul 
acesteia, ci după numai o 
foarte succintă relatare a 
acuzelor din ea, dl director a 
început să ne povestească 
lucruri pe care deja le știam. 
Am înțeles, astfel, că este 
vorba de un conflict care a 
izbucnit în toamna anului 
trecut și s-a derulat în mai 
multe faze, la una dntre ele 
fiind prezenți și directorii 
Direcției Sanitare, dnii dr. 
loan Rău și dr. Petru 
Armeanu. Exista la nivelul 
conducerii spitalului spe
ranța că lucrurjle s-au 
aplanat și’ conflictul s-a 
încheiat cu acel prilej.

Viorica ROMAN 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 5)

Accident mor^ 
tal la Brad

S-a întâmplat pe strada 
Avram lancu din Brad, 
sâmbătă seara, pe la ora 
19,45. loan Feier, pensio
nar din Brad, s-a angajat în 
traversarea arterei de circu
lație prin fața unui 
microbuz aflat în staționare, 
pe loc nemarcat și fără să 
se asigure.

A fost surprins și 
accidentat mortal de auto
turismul condus de 
Gheorghe loan Avram din 
Ribița. (V.N.)_____________

FLASH
F

angajate de către primarul mu
nicipiului Deva, domnul Mir
cea Muntean, cu reprezentan
tul firmei americane “Archey 
Investment Corporation”, în 
persoana dlui Robert Hlld, 
pentru o evaluare cât mai co
rectă a datelor primare 
necesare evaluării proiectului 
de construcție de locuințe în 
municipiul Deva, este necesar 
să se cunoască numărul de 
solicitări, precum și opțiunea 
pentru tipul de locuință (cu 
două, trei sau patru camere, cu 
sau „fără garaj).

în acest sens, toți doritorii 
sunt rugați să depună cereri în 
timpul cel mal scurt, la 
Primăria municipiului Deva, 
zilnic între orele 7,30 - 15,30, 
biroul registratură.

Cererile trebuie să conțină 
cu multă claritate opțiunea 
solicitantului. Vor fi luate în 
considerare doar cererile la 
care se va atașa și dovada 
veniturilor nete disponibile pe 
familie șl care trebuie să nu 
fie mai mici de 1.000.000 de 
lei.

Informații suplimentare se 
pot obține la telefonul 216718.

Biroul Relații externe, 
mass media<______________________
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Ce trebuie sa știm despre
MEDICUL DE EAMILIIE

Județul................. Medic
I

Localitatea.-............. ....................
După cum s-a făcut cunoscut, de ta 11anuarie 1998, a 

Intrat in vigoare Legea nr. 145 din 24 iulie 1997, privind 
asigurările sociale de sănătate. Direcția sanitară a 
județului Hunedoara, care iși asumă rolul de Casă de 
asigurări de sănătate județeană, a făcut larg cunoscută 
în teritoriu Legea nr. 145, Ordinul Ministerului Sănătățiinr. 
1011 din 22 XH 1997, precum și metodologia propusă de 
înscriere a paciențiior pe listele proprii ale medicilor, 
precum, și formularele necesare și modul de completare 
a acestora.

Apoi, într-o consfătuire ia Prefectura județului ia care 
au fost invitate cadrele de conducere ale tuturor unităților 
spitalicești din județ, contabilii șefi, șefii birourilor de relații 
umane, reprezentanți ai Sindicatului “Sanitas" și ai 
Colegiului, cărora dr. loan Rău, directorul Direcției 
sanitare, dr. Petru Armeanu, ec. Ecaterina Cumpănașu, 
directori adjuncți, juristul loan iile, ec. Dorina Miciea, ing. 
ludit Marton, șefi de servicii ia Direcția sanitară, au 
reprezentat pe larg capitolele Legii nr. 145/97, au făcut 
precizări și au dat răspunsuri ia întrebările participanțiior.

Cu sprijinul Direcției sanitare, dorim să facem- 
cunoscute și in această pagină cine poate fi asigurat, 
drepturile lor, cum se fac înscrierile, cine poate fi medicul 
de familie și care sunt serviciile medicale în caz de boală.

\________________________________7

LISTA PACIENȚILOR ÎNSCRIȘI

Nr. 
crt.

Numele
Și 
prenumele 
pacientului

Categoria*)  
din care 
face parte 
pacientul

Vârsta 
la 
1.1.1998

Cod 
numeric 
personal

Adresa 
pacien
tului

Data 
înscrierii 
pe listă

Data 
ieșirii 
de pe 
listă

Semnă
tura 
pacien
tului

1
2

N
*) Se completează cu următoarele categorii de persoane, în funcție de sursa de finanțare a 
contribuției: salariat, pensionar, șomer, beneficiar de alocație de sprijin etc., conform Cap.V din 
Lenea asiaurărilor sociale de sănătate nr.145/1997
Listele se întocmesc în 2 exemplare din care unul va rămâne la medic, iar al doilea se va depune la Direcția sanitară. 
Datele din listă se vor completa cu litere de tipar.
Se vor întocmi liste separate pentru fiecare grupă de vârstă (0-1 an, 1-4 ani, 5-18 ani, 19-44 ani, 44-59 ani, peste 60 ani) 
și un centralizator privind recapitulația paciențiior înscriși.

' CIIXIE POATE FI 
ASIGURAT, CU 
CE DREPTURI?
In mod obligatoriu, sunt supuși 

asigurării: cetățenii români, cei străini și 
apatrizii care au reședința în România. 
Asigurații vor plăti. o contribuție lunară 
pentru asigurările sociale de sănătate.

Beneficiază de asigurarea de sănătate 
fără plata contribuției: copiii și tinerii, până 
la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, 
studenți sau ucenici și dacă nu realizează 
venituri din muncă; persoanele cu handi
cap care nu realizează venituri din muncă 
sau se află în grija familiei: soțul, soția, 
părinții și bunicii, fără venituri proprii, aflați 
în întreținerea unui asigurat; persoanele ale 
căror drepturi sunt stabilite prin Decretul - 
lege 118/90, Legea nr. 44/94, Legea nr. 42/ 
90 (articolul 2).

Calitatea de asigurat a salariaților se 
dobândește din ziua încheierii contractului 
individual de muncă al salariatului și se 
păstrează pe toată durata acestuia. Are 
calitatea de asigurat, fără plata contribuției 
pentru asigurările sociale de sănătate, 
persoana aflată în una dintre următoarele 
situații, pe durata acesteia: satisface 
serviciul militar în termen; se află în 
concediu medical, în concediu pentru 
sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului 
bolnav în vârstă de până la 6 ani; execută 
o pedeapsă privată de libertate sau arest 
preventiv; face parte dintr-o familie care 
beneficiază de ajutor social.

Calitatea de asigurat și drepturile de 
asigurare încetează odată cu pierderea 
cetățeniei. în cazul neachitării fa termen, 
potrivit legii, a contribuțiilor datorate 
fondului de asigurări sociale de sănătate, 
se va proceda la aplicarea măsurilor de 
executare silită pentru încasarea sumelor 
cuvenite și a majorărilor de întârziere.

în capitolul III al Legii nr. 145 se prevăd 
drepturile asiguraților la serviciile medicale, 
medicamente și materiale sanitare, care 
se stabilesc pe baza contractului - cadru 
elaborat de Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate și de Colegiul Medicilor din 
România, cu avizul Ministerului Sănătății, 
reglementându-se condițiile acordării 
asistenței medicale, drepturile asiguraților 
la îngrijire medicală în caz de boală sau 

^de accident. ,

CUM NE ÎNSCRIEM 
PE LISTE?

Conform articolului 15 (1) din 
Legea asigurărilor de sănătate, 
asigurații au dreptul să-și aleagă 
medicul de familie care le acordă 
serviciile medicale primare. Având 
sprijinul autorităților locale, medicii 
de familie - din dispensarele rurale 
sau urbane, inclusiv cabinetele pri
vate - respectând opțiunile 
paciențiior, pot organiza înscrierea 
asiguraților pe liste care se întocmesc 
în 2 exemplare și se depun la Direcția 
Sanitară a județului Hunedoara, din 
care unul se înmânează.medicului, 
iar al doilea exemplar rămâne la 
compartimentul de reformă a 
serviciilor și asigurări pentru sănătate.

Pe liste se pot înscrie numai 
persoane cu domiciliul în județul în 
care funcționează dispensarul 
respectiv. Cei domiciliați în alte județe 
se pot înscrie pe baza unei declarații 
din care să rezulte că nu figurează 
înscriși pe lista altui medic.

Asiguratul trebuie să prezinte 
buletinul de identitate cu codul nu
meric personal, iar pentru copiii 
minori certificatele de naștere cu 
codul numeric personal.

Lista pentru fiecare medic în parte 
va cuprinde toate datele prevăzute în 
“Lista paciențiior înscriși” (după 
modelul de mai sus), respectându-se 
întocmai rubricile prevăzute, pentru 
că toate datele se centralizează pe 
județ, pe calculator. Lista constituie 
unul dintre documentele principale ce 
vor sta la baza încheierii contractului 
de asigurare a serviciilor medicale.

Orice modificare față de lista 
inițială, determinată de plecări sau 
sosiri în localitate ale paciențiior, 
nașteri sau decese, schimbarea 
opțiunii pentru alt medic,- se înscrie 
lunar în “Lista privind mișcarea 
paciențiior”. De subliniat că asiguratul 
va putea schimba medicul de familie 
ales după expirarea a cel puțin 3 luni 
de la data înscrierii sale la medic. 
Cererea de modificare a opțiunii se 
va face la medicul pe lista căruia 
urmează să se facă înscrierea, cu 
menționarea numelui medicului de la 
care pleacă.

înscrierea pe lista medicului de 
familie se poate face până la 15 
aprilie 1998.

' CINE POATE FI ' 
MEDICUL 
FAMILIEI?

Așa cum prevede Ordinul 
Ministerului Sănătății nr. 1011 din 
22 decembrie 1997, serviciile de 
asistență medicală prjmară se 
acordă fiecărei persoane asigurate 
de către un medic de familie, ales 
de aceasta în mod liber. Funcția 
de medic de familie o poate 
exercita medicul de medicină 
generală care optează pentru 
aceasta și are drept de practică în 
conformitate cu Legea nr. 74/1995. 
în termen de 90 de zile - începând 
de la 1 ianuarie 1998 - medicii de 
medicină generală care își 
desfășoară activitatea în cabinete 
medicale de medicină generală din 
cadrul dispensarelor medicale 
rurale și urbane autorizate, inclusiv 
medicii generaliști din cabinetele 
private, își vor întocmi listele 
proprii, după opțiunea paciențiior.

Până la 31 ianuarie a.c., 
medicii de medicină generală care 
își desfășoară activitatea în județ, 
în unități publice, sau sunt medici 
angajați la agenți economici, în 
baza Ordinului Ministerului 
Sănătății nr. 439/97, pot opta 
pentru activitate de bază ca medic 
de familie sau să-și continue 
activitatea unde se află acum.

Pentru acordarea serviciilor de 
asistență medicală primară medicii 
de familie se pot asocia în grupuri 
de practică, medici generaliști și 
medici pediatri. Deci se creează 
posibilitatea ca, în aceste condiții, 
copiii asiguratului să poată fi- 
înscriși pe lista unui medic de 
medicină generală pediatru, care 
este asociat cu medicul generalist 
la care s-au înscris părinții. Unde 
este posibil copiii pot fi, însă, 
înscriși pe lista medicului 
generalist, acesta fiind obligat să 
coopereze cu medicul pediatru, 
atunci când este necesar.

<___  _  _________ /

SGRVICIILG 
MGDICRLC D€ 

PREVENIRE SRU 
ÎN CRZDE RORlfi

Așa cum prevede legea, toți asigurații au 
drepturi la serviciile medicale de prevenire a 
îmbolnăvirilor și păstrarea sănătății, de depistare 
precoce a bolii, precum și în caz de boală. Se 
prevăd, de asemenea, tratamentul medical la 
domiciliu, dar și posibilitatea acordării asistenței 
medicale de specialitate ambulatorie, pe baza 
biletului de trimitere el medicului de familie, cu 
respectarea liberei alegeri a medicului specialist 
acreditat. Serviciile medicale ambulatorii cuprind: 
stabilirea diagnosticului, tratament medical, 
îngrijiri medicale, recuperare, medicamente și 
materiale sanitare.

în cadrul serviciilor de asistență medicală 
primară ce le acordă medicul de familie, la cabi
net sau domiciliul pacientului, amintim: stabilirea 
diagnosticului și tratamentul îmbolnăvirilor acute, 
urgențe medico-chirurgicale, prevenirea, 
diagnosticul și tratarea bolilor cronice, 
transmisibile ș.a.

Tratamentul în spital se acordă prin spitalizare 
integrală sau parțială și cuprinde consultații, 
investigații, stabilirea diagnosticului, tratament 
medical, chirurgical, îngrijire, medicamente și 
materiale sanitare, cazare și masă. Aici, paciențri 
pot beneficia de toate serviciile medicale de bază, 
cu profil medical: îmbolnăviri ale căilor respiratorii, 
tubului digestiv, aparatului locomotor, cardiologie, 
neurologie, oftalmologie etc.

Atunci când este necesar (să se apeleze la 
servicii medicale de specialitate) medicul special
ist poate fi ales de pacient sau recomandat de 
medicul de familie. Pentru unele afecțiuni sau 
cazuri deosebite de îmbolnăviri asigurații 
beneficiază de supraveghere medicală gratuită 
din partea medicului specialist, cum ar fi: diabetul 
zaharat, până la obținerea unei stabilizări a bolii; 
infarct miocardic în primele trei luni de la 
externarea din spital; insuficiență renală cronică 
ce necesită epurare extracorporală; unele forme 
de cancer în primii ani de la depistarea 
îmbolnăvirii; tulburări de personalitate și de 
comportament ș.a.

Asigurații beneficiază și de asistență 
stomatologică dacă - în acest scop - se înscriu pe 
lista unui medic de profil.

.. —J

Pagină realizată de Sabin CERBU
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Tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului

Duminică, 18 ianuarie, la 
Grand (Belgia), a avut loc 
tragerea la sorți a grupelor 
preliminarii ale Campiona
tului European de fotbal, edi
ția 2000, al cărui turneu va fi 
organizat pentru prima oară 
în două țări - Belgia și Olan
da. La tragerea la sorți au 
participat un număr record 
de echipe reprezentative, din 
49 de țări.

De această dată, Româ
nia a fost cap de serie - pen
tru prima oară la un Campio
nat European -, alături de 
reprezentativele Germaniei, 
Spaniei, Rusiei, Angliei, Iu
goslaviei, Scoției, Italiei și 
Norvegiei. O nouă dovadă a 
aprecierii fotbalului româ
nesc și pe bătrânul conti
nent. Publicăm alăturat com
ponența celor 9 grupe preli
minarii ale CE ce se va des
fășura în anul 2000.
......................... .............................■ .. —

European de fotbal "2000"
GRUPAI

ITALIA
DANEMARCA
ELVEȚIA
ȚARA GALILOR
BELARUS

GRUPA a ll-a
NORVEGIA 
GRECIA 
GEORGIA 
LETONIA 
SLOVENIA 
ALBANIA

GRUPA a lll-a GRUPA a V-a GRUPA a Vll-a GRUPA a IX-a

GERMANIA
TURCIA
FINLANDA
IRLANDA DE NORD
MOLDOVA

GRUPA a IV-a
RUSIA
FRANȚA
UCRAINA 
ISLANDA 
ARMENIA 
ANDORRA

ANGLIA 
BULGARIA
SUEDIA 
POLONIA 
LUXEMBURG

ROMÂNIA
PORTUGALIA 
SLOVACIA 
UNGARIA 
LIECHTENSTEIN 
AZERBAIDJAN

GRUPA a Vl-a GRUPAaVIII-a
SPANIA 
AUSTRIA 
ISRAEL 
CIPRU
SAN MARINO

IUGOSLAVIA
CROAȚIA 
IRLANDA 
MACEDONIA 
MALTA

SCOȚIA
CEHIA 
LITUANIA 
BOSNIA -

HERȚEGOVINA 
INSULELE FEROE 
ESTONIA

Se califică direct ocupantele pri j 
mului loc în cele 9 grupe preliminarii I 
la ocupantele locului doi din clasa
mentele grupelor se iau în conside
rare punctele obținute în întâlnirile cu 
echipele care au terminat pe locurile 
1,3 și 4. Lidera echipelor situate pe 
locul 2 se califică direct. Celelalte opt 
formații urmând să susțină (tur-retur) 
4 meciuri de baraj - prin tragere la 
sorți. Echipele învingătoare (4) se 
califică pentru turneul final.

CU PROFESION 
GIMNASTELE NOASTR1

NALISM ȘI DĂRUIRE
K SE PREGĂTESC

MECIURILE PENTRU BARAJ, DE 
PROMOVARE ÎN DIVIZIA C

- Die profesor Belu, anul 
competițional 1997 a fost unul 
deosebit de bun pentru gim
nastele din lotul național, care 
au reușit să cucerească cel de
al treilea titlu mondial, conse
cutiv, pe lângă o serie de alte 
medalii și locuri pe podiumul 
competițiilor internaționale. Noul 
an 1998 se anunță la fel de im
portant prin prisma participării 
românești la întrecerile inter
naționale.

- Am început acest an cu 
multă muncă, în cantonamentul 
din Poiana Brașov, pe pârtia de 
schi, nefăcând schi, ci numai 
pregătire fizică. Anul nou 1998 
ne-a găsit la lucru, pregătind 
sezonul competițional, cu câte 2 
antrenamente zilnic, astfel încât 
fetele să-și reîncarce bateriile, 
ca să le țină un an întreg. Com
parativ cu 1997, noul an compe
tițional, la prima vedere, ar pă
rea mult mai ușor; deoarece 
avem doar o singure competiție 
de mare anvergură - CE de juni
oare și senioare, pe echipe și la 
individual, programate în luna 
mai la St. Petersburg. La aceas
ta aș adăuga și Cupa Mondială 
programată la Sabae, în luna 
iulie. Mai important este desigur 
Campionatul European, deoa
rece reprezintă primul moment 
de selecție pentru anii 1999 și 
2000. Anul acesta este foarte 
greu dacă ne gândim la schim
bul de generații: rezultatele din 
1997 au fost strălucitoare prin 
contribuția gimnastelor consa
crate: Gina Gogean, Simona 
Amînar, Claudia Presecan. Este 
puțin probabil că vom reuși să 
încheiem cu bine anii 1999 și 
2000 cu concursul lor. Nu cred 
că mă va contrazice cineva da
că afirm că în 2000 și chiar în 
1999 nu vom mai găsi în loturi 
gimnaste dintre cele consa
crate. Cu tot regretul viața mer
ge înainte și așa cum Lavinia 
Miloșovici a făcut pasul de a ieși
din lumea performanței sportive, 
ca sportivă, o va face curând și 

ina Gogean, apoi Simona A-

mînar, Claudia și celelalte.
De aceea, Campionatele 

Europene vor reprezenta startul 
pentru cele care vor reprezenta 
România în 1999 și apoi în anul 
2000. Sunt niște candidate fără 
nume, numele lor nu spune încă 
nimic nimănui. Ele încearcă să- 
și facă un nume la Europenele 
de junioare unde noi vom încer
ca să prezentăm o echipă capa
bilă să se lupte pentru un loc’pe 
podiumul de premiere. La se
nioare, Simona Amînar va fi 

Convorbire cu 
prof. OCTAVIAN BELLI, 

antrenor emerit coordonator al lotului 
național de gimnastică feminină

noul lider al echipei și în ea ne 
punem speranțe în obținerea de 
medalii la individual. Așteptăm 
ca și Maria Olaru să confirme la 
junioare.

- în ceea ce privește, dom
nule profesor, acest contestat 
cod de punctaj, credeți că viito
rul ne poate oferi surprize?

- Chiar dacă acest cod es
te contestat , vjitorul se leagă 
tot de prestația fiecărei gim
naste. Va fi important cât de 
"voluminos” este bagajul de 
cunoștințe al fiecărei gimnaste 
pentru fiecare exercițiu, de 
modul în care sportiva își "vin
de marfa" contând desigur și 
personalitatea proprie. Pro
blema este că la acest cod se 
aduc încă amendamente lunar, 
primim de la federație tot felul 
de schimbări de noi interpre
tări, ceea ce dovedește că a- 
cest cod a fost gândit pripit, nu 
au fost analizate toate aspec
tele legate de cerințele pentru 
fiecare gimnastă, așa cum pri
pită a fost și decizia de ridicare 
a vârstei de participare a spor
tivelor la competițiile inter

naționale. Așa a fost la 
Lausanne, când cele mai bune 
gimnaste au rămas acasă, nu 
numai la noi ci și la alții, deoa
rece erau prea mici ca vârstă 
pentru ca să participe la CM și 
probabil vor fi prea bătrâne pen
tru a fi prezente la Sydney (JO 
din anul 2000). Sper să nu se 
confirme ceea ce se scrie în 
presă și că dl.Bruno Grandi, 
președintele FIG, se va răz
gândi în ceea ce privește ridica
rea vârstei de participare la 18 

ani. Atunci, gimnastica artistică 
se va confunda cu ritmica sau 
cu altceva, iar noi vom fi proba
bil nevoiți să ne apucăm de 
altceva.

- Die profesor, am aflat deci 
că totul este într-o continuă 
schimbare, așa cum este și a- 
cest cod de puncte. Ce ne puteți 
spune referitor la colectivul teh
nic?

- Colectivul tehnic nu s-a 
schimbat și nici nu se poate 
schimba după 3 titluri mondiale. 
Este un colectiv care s-a dorit 
capabil să muncească în con
dițiile acestea pe care le cu
noașteți. li felicit public pe toți 
colegii mei pentru tot ceea ce au 
făcut și oricât de greu ne este, 
eu sunt sigur că rezultate bune 
vor mai fi. Suntem din nou la 
început de drum cu o generație 
de sportive. Chiar dacă mă veți 
întreba, pot să vă spun că sunt 
niște gimnaste anonime și nu 
vom da nume chiar dacă mi-au 
fost prezentate unele care au 
ceva rezultate. Nu vom mai face 
greșeala de a evidenția pe unele 
în defavoarea altora. Timpul va 

cerne valorile, iar colegii mei 
știu acest lucru. Vom reuși cu 
siguranță să canalizăm spre 
obținerea de medalii pe cele mai 
bune sportive.

- Ce spuneți despre noua 
decizie a guvernanților de a 
impozita sumele de peste 5 mili
oane de lei? Ați fost întotdeauna 
un luptător al drepturilor sporti
velor pe care le pregătiți?

- La câte s-au spus și s-au 
scris pe marginea acestei de
cizii ar fi ridicol. Dau dreptate 
tuturor celor care au luat poziție 
față de această decizie înce
pând chiar cu secretarul de stat, 
Emerich Jenei, președinte de 
federație, de cluburi și asociații. 
Eu spun doar atât că suntem 
prea săraci ca să ne permitem 
să impozităm până și sportivii. 
Nu ne putem permite să pier
dem și mănunchiul ăsta de 
sportivi care muncesc aici și pe 
care îl mai avem. în Guvern și 
Parlament există oameni în care 
eu am încredere că vor rezolva 
amiabil această problemă. Exis
tă fel de fel de variante de rezol
vare mai nuanțată a acestei 
situații.

- Vă mulțumesc pentru a- 
cest interviu și vă adresez în 
humele cititorilor noștri urări de 
noi succese în 1998, atât dvs 
cât și colegilor cu care cola
borați, gimnastelor din lotul re
prezentativ.

- Mulțumesc! Sperăm să 
avem ocazii cât mai fericite în 
1998 ca să analizăm activitatea 
fetelor de aici din Deva. Sperăm 
să fie mai bine în 1998, să avem 
bani, bucurii, sănătate. Să în
chei însă prin a le mulțumi încă 
o dată tuturor celor din Deva, 
celor din jurul nostru, care și-au 
adus contribuția la menținerea, 
supraviețuirea acestui lot dacă 
vreți, crearea în jurul lui a unei 
atmosfere de bună dispoziție și 
liniște necesară bunei perfor
manțe. Ei trebuie să se simtă 
părtași la aceste performanțe 
obținute de gimnastele noastre. 

 Nicolae GAVREAj

* Campioana județu
lui Hunedoara din Divizia D 
își va disputa meciul de 
baraj cu campioana jude
țului Bihor.

> Partida se va dis
puta la Arad.

Comitetul executiv al FRF 
de miercuri a stabilit împere
cherea județelor pentru susți
nerea jocurilor de baraj în vede
rea promovării în Divizia C, edi
ția 1998-1999.

De asemenea, au fost fixate 
și localitățile de disputare a 
meciurilor. Astfel, la Constanța 
vor juca reprezentantele județe
lor Tulcea și Ialomița, la Slobo

Lăcătuș rămâne .. stelist
La sfârșitul săptămânii 

trecute, a făcut vâlvă plecarea 
lui Lăcătuș de la Steaua la 
echipa Antalya din Turcia care 
îi oferise 450.000 dolari pe an. 
Vineri, fiind ceață mare la 
Otopeni, avionul n-a putut

Complexul sportiv "Li«i 
Manoliu"

Așa după cum s-a a- 
nunțat, Ministerul Tinere
tului și Sportului a decis 
(prin Ordinul din 15 ianu
arie 1998) ca în viitor Com
plexul Național Sportiv din 
București să se numească 

< PRONO
REZULTATELE CONCURSULUI DIN

13 IANUARIE '93
1. ATALANTA - UDINESE 1-1 X
2. BOLOGNA - JUVENTUS 1-3 2
3. FIORENTINA - LAZIO 1-3 2
4. INTER - BARI 0-1 2
5. LECCE - SAMPDORIA 1-3 2
6. NAPOLI - BRESCIA 0-3 2
7. PARMA - MILAN 3-1 1
8. ROMA - PIACENZA 1-1 X
9. VICENZA - EMPOLI 1-0 1
10.GENOA-RAVENNA 1-0 1
11. PESCARA - CHIEVO 3-1 1
12. REGGINA - PADOVA 3-0 1
13. TREVISO - LUCCHESE 3-0 1

zia: Constanța - Călărași, la j? 
Buzău: Brăila - Prahova, la Foc j 
șani: Galați - Buzău, la lași: 
Vaslui - Botoșani, la Bacău: 
Vrancea - Neamț, la Piatra 
Neamț: Bacău - Suceava, la i 
Suceava: lași - Harghita, la Elra-1| 
șov: Sibiu - Covasna, la Ploiești: I 
Brașov - Ilfov, la Bistrița: Mureș 
Maramureș, la Cluj: Bistrița 
Năsăud - Sălaj, la Zalău: Satu 
Mare - Cluj, la Arad: Bihor - 
Hunedoara, la Hunedoara: Arad 
- Gorj, la Reșița: Timiș - Mehe
dinți, la Tr. Severin: Caraș Seve
rin - Dolj, la Sibiu: Vâlcea - Alba, 
la Alexandria: Argeș - Giurgiu, la 
Pitești: Dâmbovița - Olt, la Giur
giu: Teleorman - Mun. București.

decola și Lăcătuș a reluat 
discuțiile cu conducerea clu
bului militar asupra negocierii 
contractului și sâmbătă a l 
semnat contractul cu Steaua 
și a fost mare bucurie de am
bele părți.

Complexul Sportiv “LIA MA
NOLIU", ca o recunoaștere 
a'activității îndelungate a 
uneia dintre cele mai mari 
sportive a țării noastre, 
fostă campioană la Jocurile 
Olimpice din 1968.



Cuvântul liber 20 IANUARIE 1998

4

Nu-ti vine sa crezi ce poate face un copil
Unul dintre fenomenele 

Infracționale din ultimii ani, 
cu un impact social deosebit, 
mai ales într-o perspectivă 
nu prea îndepărtată, este cel 
din rândul minorilor șl tine
rilor. Se vorbește destul de 
puțin despre acest "produs" 
post-decembrist dar, ceea 
ce este mult mai rău, se face 
prea puțin sau aproape ni
mic pentru a -l stăvili în vreun 
fel.

Auzim destul de frecvent 
de fapte antisociale comise 
de minori, fapte care pur și 
simplu te lasă perplex ori nu- 
ți vine să crezi că un copil 
poate să omoare cu sânge 
rece alt copil, că un minor 
violează o bătrână ori își 
omoară mama etc.etc.

Fără îndoială că județul 
Hunedoara nu face excepție 
de la ce s-a petrecut la nivel 
național - proliferarea fără 
precedent a infracționalității 
juvenile.

Argument în acest sens 
este și faptul că în anul care 
a trecut, în județ, 1116 minori 
au săvârșit 1319 infracțiuni. 
De remarcat că cele mai 
multe sunt furturile în dauna 
avutului pubiic și privat. 772 
idintre acestea au fost săvâr- 
V------------- -------------------------

N

Mic dicționar juridic
Eroare judiciară. Are loc cu 

prilejul judecării unei cauze 
penale, constând în greșita sta
bilire a faptelor, ceea ce a avut 
ca urmare pronunțarea unei 
hotărâri nedrepte.

Potrivit legii procesuale pe
nale, în astfel de situații există 
posibilitatea reparării pagubei în 
cazul condamnării sau al luării 
unei măsuri preventive pe ne
drept.

Dubiu. îndoială, nesiguran
ță - determinate de faptul că 
probele administrate într-o cau
tă pera'ă tu conduc la conclu- 

„ertă a existenței infracțiunii 
ori a vinovăției făptuitorului.

în această stare de îndoială, 
de dubiu cu privire la aspectele 
esențiale ale cauzei penale se 
aplică regula “in dubio pro reo" - 
“în caz de îndoială, în favoarea 
infractorului”, acesta neputând fi

• —------------- ■ --------------

Deja o simplă altercație, la crimă
Un alt exemplu grăitor a ceea 

ce se poate întâmpla atunci când 
nu există un sâmbure de rațiune 
este recenta nenorocire de la 
Lupeni. Cum s-o numim altfel, 
când un om în floarea vârstei își 
pierde viața ? Și totul a pornit de 
la o simplă altercație...

Ne aflăm la Lupeni de data 
aceasta. La domiciliul Iul Adrian 
Claudlu Volna. Aici s-au adunat 
mal mulți prieteni. Șl, ca de 
obicei, în asemenea momente 
băieții se pun pe băute.

Sunt puși serios pe treabă, 
din moment ce între el apar 
discuții contradictorii. Iar de aici 
până la crimă, nu a fost decât 
un pas.

La un moment dat, Cristian 
Alin Bezna- unul dintre musafiri 
- scoate un cuțit șl îi aplică lui 
Volna mal multe lovituri. Una 
dintre ele secționează artera 

șite de tineri între 14 șl 18 
ani.

Ceea ce trebuie să dea 
însă foarte serios de gândit 
este că 244 de infracțiuni au 
fost săvârșite de copii până 
la 13 ani.

Delincvența Juvenilă - 
ÎNCOTRO?

Localitatea în care s-au 
produs cele mai multe infrac
țiuni este municipiul Hune
doara. Aici, în 1997, numărul 
acestora a ajuns la 225. Ur
mează Deva, cu 170, Petro
șani - 167 și orașul Lupeni 
cu 134.

Nici localitățile rurale nu 
au scăpat de un astfel de 
fenomen. Nu mai puțin decât 
183 infracțiuni s-au comis la 
sate. Cele mai multe în acest 
mediu sunt furturile din lo
cuințe și unități economice.

Să vorbim acum câte ce
va despre infractori. Din da
tele existente-la poliție re
zultă că cei mai mulți infrac
tori minori s-au înregistrat la 
Hunedoara - 174. Desigur, 
vorbim de anul 1997. Muni-

tras la răspundere penală.
Instigare - acțiune prin care 

o persoană determină, cu in
tenție, pe o altă persoană să 
săvârșească o infracțiune. Este 
o formă a participației penate. 
Instigarea poate fi simplă, cali
ficată directă, indirectă etc. Este 
simplă atunci când față de insti
gat s-au folosit rugăminți, în
demnuri sau alte mijloace de 
convingere. Calificată - când 
mijloacele folosite sunt de coru
pere (promisiuni de daruri ori 
alte foloase). Când se indică 
instigatului ce anume infracțiune 
să săvârșească, ea este directă, 
iar indirectă, atunci când nu se 
spune în mod direct și explicit 
ideea săvârșirii faptei, provo- 
cându-se la cel instigat o stare 
de spirit care face să se nască 
hotărârea de a săvârși infrac
țiunea.

femurală. Nici ceilalți "prieteni" 
nu se lasă mai prejos. Ei sunt 
trei la număr șl lovesc cu pumnii 
șl picioarele în cel ce i-a primit 
în casă. Este vorba de Gheor- 
ghe Daniel Bezna, 24 de ani, din 
Lupeni, fără ocupație, Ion Mare, 
26 de ani, din Urlcanl șl Ion 
Prlsecan, 35 de ani, tot din Lu
peni, fost condamnat, fără ocu
pație. De remarcat că ultimul, 
după ce a lovit cu pumnii șl 
picioarele,.a furat mal multe 
bunuri din casă.

După toată această treabă, 
musafirii pleacă șl îl lasă pe 
Volna în plata Domnului. Or, s-a 
constatat că dacă era dus la 
spital, cel care abia împlinise 30 
de ani, putea fl salvat.

Acum Cristian Bezna va 
răspunde pentru " lovituri cau
zatoare de moarte”.

El are doar 19 ani... 

ciplul Deva a avut 152, Pe
troșani - 144, iar la Lupenl, 
119 minori au încălcat legea.

Nici copiii de la sate nu s- 
au lăsat mai prejos, pe raza 
comunelor județului 137 de 
minori săvârșind infracțiuni.

Dacă ar fi să facem o a- 
nume clasificare a infrac
țiunilor, după cum am mai 
amintit, cele mai multe sunt 
furturile. în anul care recent 
s-a încheiat, minorii au co
mis 916 furturi. Urmează 
infracțiunile la Legea circu
lației - 71, majoritatea dintre 
acestea fiind conducerea 
fără permis și a unor mașini 
neînmatriculate.

De o gravitate aparte 
sunt cele comise cu violență. 
Ne referim la omoruri, tâl
hării, violuri, tentative de 
omor ș.a. 38 de asemenea 
fapte au fost săvârșite de 
minori în județul nostru în 
1997.

înainte de a trece la alte 
chestiuni, trebuie să mai

t x

"Când vrem să 
dojenim cu folos și să 
arătăm altuia că se 
înșaiă, trebuie văzut sub 
ce latură privește ei 
lucrul, pentru că de o- 
bicei ei e adevărat sub a- 
cea latură, și să-i recu
noaștem acest adevăr, 
dar să-i descoperim 
latura sub care lucrul 
este greșit".

Pascal
\__________________________________ /

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU 

FLAGRANT! FLAGRANT ÎFLAGRANT! 25 OOO OOO de lei
într-o căruță

9
Crima de la IXlany Fan

O tragedie cu totul neobiș
nuită s-a petrecut într-o recentă 
noapte la Crlsclor. Mal exact, la 
Barul hțany Fan.

Mal erau puține minute pâ
nă la miezul nopții. în local se 
afla la acea oră șl Mlrcea Lun- 
can, un șomer de 27 de ani, din 
Deva. De serviciu în unitate era 
prezentă Nlcoleta Mariana Fru- 
ja. Are 27 de ani, Iar de loc este 
din Lunca, comuna Băița. De o 
vreme, cel doi sunt prieteni.

La acea oră din noapte, Mir
cea era sub Influența alcoolului. 
Mai era șl foarte gelos. între cel

"Musafirul" a devastat casa
Mal să nu-ți vină șă crezi ce 

fel de musafir a avut recent 
Mlhal Andrleșescu din Petro
șani.El se numește Marlus Râul 
Huzum, are 33 de ani, recidivist, 
nici o ocupație. Fiind în stare de

spunem câ din totalul de 
1116 minori infractori, 429 
sunt elevi, Cei mai mulți lo
cuiesc la Deva, Hunedoara 
și Petroșani. Să mai remar
căm apoi că alături de mi
nori, la săvârșirea infrac
țiunilor au pus umărul și 29 
de studenți.

Din datele poliției reiese 
că o mare parte dintre infrac
țiuni s-au săvârșit de minori 
constituiți în grupuri. De ase
menea, multe fărădelegi s- 
au comis de minori îm
preună cu majori.

Cei mai mulți copii in
fractori provin din familii dez
organizate, dintre cei scăpați 
de sub supravegherea pă
rinților sau care frecventează 
anturaje dubioase.

De aici necesitatea acor
dării unei mult mai mari a- 
tenții din partea familiilor față 
de adevăratele probleme ale 
minorilor, ale elevilor și atra
gerea lor la ceea ce înseam
nă învățătură, muncă, cinste 
și respect.

Material realizat cu 
sprijinul Compartimentului 

Prevenire din cadrul iPJ 
Hunedoara

-flag PE MINE
VOR

I

-•s

doi au apărut discuții contra
dictorii.

Singurul lucru care nu tre
buia să se mal întâmple, s-a 
întâmplat totuși. Mlrcea scoate 
cuțitul șl îl înfige de mal multe 
ori în zona inimii prietenei sale. 
Nlcoleta moare.

Imediat după ce șl-a ucis 
prietena, cu același cuțit, Mlrcea 
încearcă să se sinucidă. îșl a- 
pllcă două lovituri în zona inimii. 
A fost Internat la Spitalul Muni
cipal Brad.

Așa s-a terminat o poveste 
de dragoste. Păcat, mare păcat.

ebrietate, într-o seară, pe la ora 
22, "musafirul" a spart ușa locu
inței Iul Mlhal șl a Intrat. Nu a 
vrut să mai lasă nici Tn ruptul 
capului. Mal mult, a început să 
distrugă bunuri din apartament.

Răspundem 
cititorilor

Iulian Toncea din 
Hunedoara întreabă dacă 
sunt noutăți în ceea ce 
privește violarea secretului 
corespondenței.

Răspunsul este DA. Co
dul penal prevede că "Des
chiderea unei coresponden
țe adresate altuia ori inter
ceptarea unei convorbiri sau 
comunicări efectuate prin 
telefon, telegraf sau prin alte 
mijloace de transmitere la 
distanță, fără drept, se pe
depsește cu închisoare de la 
6 luni la 3 ani".

Se pedepsește, de ase
menea, sustragerea, distru
gerea sau reținerea unei co
respondențe, precum și di
vulgarea conținutului unei 
corespondențe, chiar dacă a 
fost trimisă deschisă sau a 
fost deschisă din greșeală.

Nu constituie infracțiune 
deschiderea corespondenței 
de către tutore, educator, 
profesor sau alte persoane 
care se ocupă de educația 
unui tânăr.

Când corespondența es-

Polițiștii din Petroșani au 
recuperat un prejudiciu de 
25.000.000 de lei creat de doi 
indivizi la S.C.UPSRUEEM Pe
troșani. De remarcat că cel doi 
- Cornel Muntean, fost condam
nat șl Vlorel Radu, doar de 17 
ani, au pătruns de mal multe ori 
în Incinta unității prin escala-

Trei au fost la număr șl s-au 
prezentat la S.C. "Dla Exlm"SRL 
din Deva cu file CEC false.

Au ridicat domnii de aici 
gresie, faianță șl mochetă de 
import în valoare totală de 
27.297.500 de lei.

Lucrătorii Biroului de Poliție 
Criminală din municipiu l-au 
Identificat, deși la respectiva 
firmă s-au prezentat sub Iden- 

te deschisă în temeiul unei 
rezoluții sau ordonanțe a 
procurorului, în vederea sta
bilirii adevărului într-un dosar 
aflat în anchetă - nu mai este 
vorba de infracțiune.

Vasi/e Tudorache, 
Deva, și-a pierdut pașaportul, 
întreabă ce trebuie să facă.

în primul rând trebuie 
plătită la CEC o amendă de 
15.000 de lei. Apoi, se dă o 
declarație din care să rezulte 
împrejurările în care ați pier
dut actul.

Pentru obținerea unui 
nou pașaport trebuie să 
completați cererea și fișa- 
anexă ( pe care le obțineți de 
la formațiunile de pașapoar
te), să achitați taxele de 
70.100 lei și să vă prezentați 
la ghișeele serviciilor de pa
șapoarte aflate pe raza de 
domiciliu cu aceste acte. 
Evident, și cu buletinul de 
identitate, în care trebuie să 
aveți înscris codul numeric 
personal, precum și două 
fotografii color 3,5/4,5.

darea gardului, de unde au furat 
motoare electrice și piese pen
tru acestea în valoarea mai sus 
amintită.

Pe toate acestea le-au în
cărcat într-o căruță șl le-au 
transportat la S.C."Casa 
Blanca" SRL Petroșani pentru a 
le vinde ca deșeuri.

tități false. Este vorba de Gheor- 
ghe Dorin Matieș, 36 de ani, 
Dorel Adrian Popa, 26 de ani, 
ambii din Deva și Constantin 
Zavastln, 25 de ani, din Arad.

Toți urmează să dea soco
teală pentru comiterea infrac
țiunilor de înșelăciune în dauna 
avutului privat, fals șl uz de fals. 

. Prejudiciul a fost recuperat 
în proporție de 40 la sută.
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CURSURI DE 8A2Â 
PENTRU AGRICULTORI

Dl Ing, Brutus Bocănlclu, 
șeful serviciului pentru dezvol
tare rurală din cadrul Direcției 
generale pentru agricultură șl ali
mentație a județului Hunedoara, 
ne-a furnizat câteva informații în 
legătură cu organizarea, în 
perioada 9-20 februarie a.c., a 
unor cursuri de bază pentru 
agricultori. După cum am reținut 
din discuție, aceste cursuri care 
se vor desfășura la Sighișoara 
sunt organizate de către Socie
tatea Producătorilor Agricoli din 
Zona Montană a județului Hune
doara, durata lor fiind de zece 
zile, perioadă în care cursanților li 
se asigură masă și cazare, 
condițiile pentru desfășurarea 
cursurilor fiind din cele mai bune.

De menționat faptul că lectorii 
care susțin teme cu un larg profil 
- privind zootehnia, legumicultura, 
pomicultura, planificarea gospo
dărească, mecanizarea agricul
turii - sunt oameni cu o bogată 
experiență practică în domeniu, 
această colaborare - aflată la cel 
de-al treilea ciclu - fiind stabilită în 
baza înțelegerilor convenite cu 
organizații similare din Austria.

< Pe marginea unei audiențe 
IDEEA UNUI OM ÎN ETATE

Dl Nicolac Banciu - om de 
vârstă înaintată din sattil 
Cărăstău, comuna Baia dc Criș, și- 
a făcut vreme și a venit la redacția 
ziarului nostru în audiență. A venit 
cu o problemă ce interesează mult 
oamenii din localitate. Să-i dăm 
cuvântul:

- în sat la noi s-au construit o 
școală nouă și un cămin cultural 
nou. Așa că vechea școală și 
vechiul cămin au fost părăsite - 
ne-a spus.

- Cât de vechi sunt?r_---------------- !
i In stare de i
i funcționarei

In același timp mal facem 
precizarea că producătorii 
agricoli care doresc să 
participe la un asemenea tip de 
cursuri de bază au, în con
tinuare, posibilitatea să par
ticipe la cursurile ce se orga
nizează periodic, cu durata de 
3-5 zile - pe diferite profile de 
specialitate.

Evident, este important să 
se rețină și faptul că orga
nizarea acestor cursuri este 
de un real folos pentru par
ticipant, având în vedere că 
lectorii sunt toți producători 
agricoli dlrecțl, el asigurând 
transmiterea unor informații 
bazate pe propria experiență 
în organizarea și conducerea 
activității agricole.

Pentru doritorii și potențialii 
cursanți este de reținut că 
aceștia se pot adresa la ser
viciul zonă montană din cadrul 
DGAA a județului Hunedoara, 
telefon 218762. Cu cât vom 
avea mai mulți astfel de 
cursanți, cu atât va fi mai bine 
pentru agricultura hunedo- 
reană și pentru noi toți. (N.T.)

- Școala datează din 1900, 
iar căminul din 1933. Clădirile 
stau să se prăbușească.

- Și ce propunere aveți?
- In amândouă clădirile sunt 

materiale ce mai pot fi folosite 
- țigle, lemn ș.a. Astea ar putea fi 
vândute prin licitație, iar cu banii 
obținuți s-ar putea tcncui școala 
cea nouă pe din afară sau cine 
știe altceva.

Idcca dlui N. Banciu nu este 
dc lepădat, dimpotrivă. Cine o 
bagă în scamă?

HAȚEG
PREOCUPAM PENTRU 

MAI HUNA GOSPODAAIAE Șl 
ÎNFRUMUSEȚARE A ORAȘULUI

Din dialogul purtat cu dl 
Nlcolae Timiș, vlceprlmar, 
referitor la gospodărirea șl 
modernizarea orașului 
Hațeg, redăm succint câteva 
din împlinirile șl Intențiile 
edililor în vederea realizării 
scopului propus.

• Zonele verzi vor fi 
înfrumusețate șl împros
pătate în primăvara acestui 
an cu 1000 buc. trandafiri (pe 
lângă cele 5000 buc, 
existente). De asemenea, se 
vor planta cca 20.000 de 
diferite specii de flori.

• Pentru modernizarea 
iluminatului public, pe 
străzile Mihai Viteazul, I.L. 
Caragiale și Râu Mare se vor 
monta 50 lămpi marca 
Philips. în plus, se vor activa 
șl lămpile ornamentale din 
zona centrală a orașului.

• Tuturor agenților eco
nomici din oraș, care nu 
dețin tomberoane, le revine 
obligația ca până la data de 
1 februarie 1998 să se 
doteze cu astfel de 
materiale.

• Proiectul tehnic de 
introducere a apei potabile 
în satul Silvașu de Jos se 
află acum în faza finală. Cu 
această ocazie, se pune la 
încercare o soluție unică pe 
țară pentru filtrarea apei 
potabile.

• De la 1 ianuarie 1998,

Primăria orașului a preluat 
de la SC Prestatorul SA 
întreaga activitate de 
gospodărire sub forma de 
Serviciul de gospodărire 
comunală șl locatlvă.

* Câinii vagabonzi, din ce 
în ce mai numeroși, pre
zintă un real pericol pentru 
cetățeni. Primăria Hațeg, 
împreună cu Prestatorul SA 
au demarat acțiunea de 
ecarisaj. Astfel, câinii sunt 
prinși și transportați la 
unele firme care le asigură 
îngrijirea necesară. 
Locuitorii care și-au făcut 
din aceste animale prieteni 
de nădejde sunt rugați pe 
această cale să nu mai 
opună rezistență în 
înfăptuirea acestei acțiuni.

• Printre multele preo
cupări și proiecte ale 
Primăriei pentru anul în 
curs se numără și transfor
marea unei mașini de 
pompieri casată în mașină 
de stropit zona centrală a 
orașului precum și asfal
tarea a aproximativ 3 km din 
străzile Hațegului. Se speră 
într-o finalizare, la finele 
lunii septembrie, a lucrărilor 
de canalizare. Investiția se 
ridică la 2.700.000.000 lei, 
dintre care s-au folosit până 
în prezent 1.700.000.000 
lei.

Cristina CÎNDA

O MÂNCARE CALDĂ '
PENTRU COPIII

MANI Al HAȚEGULUI
• * * 9

I Pentru a face față soliei- |
■ tărrlor venite din partea pro- ■ 
I prietarilor de pământ din zonă, I 
| la S.C. Agromec Hunedoara s- | 
. a acordat întreaga atenție . 
I efectuării reviziilor și reparațiilor I 
I la tractoare și la mașinile I 
' agricole din dotare. în ciuda
I unor dificultăți de ordin fi- I 
I nanciar, când unii beneficiari nu i
• și-au onorat datoriile față de j 
| Agromec, s-au pus în stare de | 
I funcțiune cele 11 tractoare, i 
' plugurile, grapele, semănătorile 1 
| și celelalte utilaje, unele fiind |
■ chiar cu durata expirată, deoa- i 
I rece investiții pentru noi dotări I 
| nu s-au mai făcut de peste | 
. zece ani. Important este însă . 
I faptul că există preocupare I 
I pentru ca pământul să nu ră- I 
J^mână nelucrat. (N.T.).

De aproximativ un an de zile 
în orașul Hațeg funcționează o 
Cantină de Ajutor Social aflată 
sub patronajul Primăriei. De la 
dna Ana llioni, administrator al 
cantinei, am aflat că aici 
mănăncă 155 de copii, marea lor 
majoritate fiind elevi ai claselor I 
- VIII. Se servește doar masa de 
prânz care constă din trei feluri 
de mâncare, iar costul meniului 
nu depășește 5500 lei.

Administrația preconizează 
ca de la 1 februarie a.c. întreaga 
activitate a cantinei să se 
extindă. Astfel, vor putea 
beneficia de serviciile acestei 
unități și pensionarii, precum și

PATRONI CARE 
SFIDEAZĂ LEGEA

SI OMUL
Obținerea unui loc de 

muncă permanent într-o țară cu 
o economie în tranziție nu este 
de cele mai multe ori posibilă, 
lată de ce slugăria astăzi la 
sfârșit de secol și început de 
mileniu în România este 
realitate. Tot mai mulți renegați, 
pentru un salariu mizer, neavând 
loc de muncă sigur, muncesc la 
așa-ziși,,patroni de duminică” 
ca angajați temporar fără statut. 
Truda lor pentru pâinea de 
fiecare zi în condițiile tranziției 
la economia de piață fără 
contracte care prevăd condițiile 
generale de muncă, ca de pildă 
timpul de lucru, negocierea 
retribuțiilor, concediul anual,

Z 
I 
I
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I 
I
I 
I
I

fascina fie pe aneafit
Pașii se înlănțuie într-o 

curgere unduitoare, alunecând 
neîntrerupt pe întinderea albă a 
gheții. Mișcările se nasc una din 
alta, parcă fără început și fără 
sfârșit, când acoperind 
mângâietor gheața, cântic, 
înălțându-se mult deasupra 
ei.

însoțiți de acordurile 
învăluitoare și de ritmul 
inegal al muzicii, patinatorii se 
dezlănțuie într-o cascadă de dans 
și acrobație, sfidând tărâmul 
înșelător al gheții: acum un suav 
fâlfâit de aripi, peste câteva clipe 
o piruetă amețitoare și, mai apoi, 
un salt neașteptat, pe care blitzurile 
înfometate ode aparatelor de 

| fotografiat îl imortalizează fără 
întârziere. Patina își prelungește 

| desenul abia perceptibil pe 
^uprafața sticloasă, pregătindu-se 

persoanele care primesc 
ajutor social.

Mobilierul existent aici 
provine de la fostul restaurant 
‘‘Țara Hațegului". Achizițio
narea fețelor de masă șl tacâ
murilor a fost sponsorizată de 
Societatea "Humanitas" 
PRODEO din Oțelul Roșu. 
Printre sponsori se mai numă
ră și dl ing. Ștefan Toth, dl 
loan Vasiu și, nu în ultimul 
rând, Crucea Roșie care 
acordă un sprijin deosebit 
Cantinei de Ajutor Social și 
implicit copiilor pentru care 
masa servită aici este, poate, 
unica din zona respectivă.

Cristina CÎNDA .

plata salariului în caz de boală, j 
asigurărilor sociale 
condițiile de muncă în cadrul 
unor norme legale bine 
stabilite, cum este cazul 
protecției muncii, aduc profit 
ilicit celor care vor să se 
îmbogățească peste noapte, 
sfidând legea și omul. I 
Demnitatea umană este I 
călcată în picioare de oameni 
fără suflet, fără scrupule, sub 
privirea îngăduitoare a celor 
care trebuie să aplice legea. 
Dacă legea îngenunchează 
înaintea patronului, atunci! 
dreptatea va fi devorată de câini 
și omul slugă la Dârloagă.

Virgll BUTAȘ j
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pentru o nouă mișcare hotă
râtoare; dar preț de-o fracțiune 
de secundă se simte ezitarea și 
...totul se prăbușește. Patinatorul 
se ridică însă aproape in- 

stantaneu și își urmează 
imperturbabil „traseu!” 
fiindcă spectacolul trebuie 

' </w.v până la capăt, Și spec-
A * % ^\tacolul continuă: alte și alte 

costume strălucitoare, noi 
sărituri și piruete, eleganță 
impunătoare, grație, frumusețe, 
toate foarte aproape uneori de 
perfecțiune. E spectacolul pe 
care ni-l oferă, deopotrivă, 
sportul și arta. E privilegiul de 
care am avut parte urmărind 
ultima ediție a Campionatului 
European de patinaj artistic de 
la Milano, finalizată duminică 
seara. (G.B.)

Z CONFLICT DATORAT OPINIILOR DIVERGENTE ?
(Urmare din pag. 1)

Obișnuim ca, în asemenea 
cazuri, să stăm de vorbă cu 
toate părțile implicate. Am 
exprimat această dorință 
directorului, însă dumnealui n- 
a fost de acord să discutăm cu 
alți salariațl din unitate, fără 
acceptul conducerii Direcției 
Sanitare. Repetatele încercări 
de a lua legătura telefonică cu 
unul dintre cei doi directori au 
fost sortite eșecului. Așa că am 
părăsit spitalul după două ore. 
Intre timp am discutat și cu 
dnele Doina Vonvea, psiholog, 
dr. Alexandra Munteanu și 
asistenta Szanto Elena.

Am aflat despre alte inci
dente și insulte, nepomenite 
în scrisoare. între acestea se 
numără întâmplarea care a 
declanșat conflictul, izbucnit 
însă pe o stare tensionată, 
care mocnea de mai multă 
vreme, după cum ne-am putut 
da sea ,a. Pe scurt, este vorba 
de act '•'disciplină al unei 

asistente șefe de secție, care 
a ascuns internarea la Spitalul 
Hațeg a unui copil, intoxicat cu 
medicamente, în loc să-l 
informeze pe medicul de 
gardă. Directorului instituției i 
s-a adus la cunoștință acest 
lucru abia atunci când 
externarea copilului era 
iminentă. Că acesta este 
adevăratul motiv al izbucnirii 
conflictului, susțin și dnii lullus 
Lăpădătoni, primarul comunei 
șl dr. loan Rău. Am consemnat 
și părerea dlui primar al 
comunei Totești ( și dumnealui 
pasibil să fie considerat 
părtinitor, întrucât soția lu
crează în spital, iar dl director 
afirma că, întâmplător, este o 
asistentă bună). Dl Lăpă
dătoni susține că participă 
doar la ședințele consiliului de 
administrație în care se 
discută cheltuirea banilor, în 
calitatea sa de principal 
ordonator de credite. Cât 
privește conflictul, ne-a 
mărturisit că i-a spus-o și dlui 

prefect, că personal susține 
actuala conducere, iar pe cei 
din spital i-a îndemnat să se 
liniștească, întrucât de aici 
foarte mulți localnici câștigă o 
pâine, iar dacă cuiva i-ar veni 
ideea unei restructurări a 
acestei instituții mari (în urma 
valurilor care se fac acum -

n.n.), aceștia ar avea de suferit.
Pentru că doar directorii 

Direcției Sanitare au avut 
posibilitatea să vorbească cu 
ambele tabere implicate în 
conflict, era firesc să aflăm 
părerea dumnealor. Dl dr. Rău 
ieșise din operație și primise, 
până să ajungem noi, și 
telefon de la Păclișa. Regreta 

că n-am putut obține toate 
informațiile dorite, întrucât 
singura interdicție, cum afirma 
dumnealui, a fost aceea de a 
nu permite unor posturi TV să- 
i filmeze pe pacienți. 
Dumnealui apreciază că una 
din tabere ( autoarea scrisorii- 
reclamație) a greșit grav, 

întrucât medicul de gardă 
trebuia anunțat de incidentul 
cu copilul care a avut o tendință 
de suicid. Dar, mal adăuga că 
era suficientă o singură 
pedeapsă pentru asistenta în 
cauză ( în speță, schimbarea 
ei). Despre medicul care este 
un fel de lider al grupului 
disident afirmă că este bine 

pregătit profesional și se află 
aproape tot timpul în spital, 
dar are stare de inadap
tabilitate. In situația creată, 
considerând că aspectele nu 
se confirmă, s-a hotărât 
susținerea actualei conduceri, 
alături de care se află majo
ritatea salariaților și care 
stăpânește problemele. Mai 
ales că, “deși dl Marcu este un 
om sever, comportamentul 
său nu e barbar1’, Iar metoda 
"porților deschise" ar merge 
doar într-un alt sistem de 
organizare, nu într-un spital de 
proporțiile celui din Păclișa. Dl 
director Rău ne-a mai precizat 
că, în cazul în care spiritele nu 
se potolesc, se va proceda la 
transferarea celor care 
lucrează aici în alte spitale din 
județ.

O imagine exactă asupra 
dimensiunilor conflictului n- 
am avut cum să ne formăm, 
chiar dacă ni s-a spus că 
grupul nemulțumiților este 
foarte restrâns în comparație 

cu numărul personalului. Ne
am putut da seama, în 
schimb, de tensiunea în care 
oamenii lucrează aici, cei 
câțiva interlocutori fiind vizibil 
marcați de starea conflictuală 
din spital. Referitor la 
reproșurile privind modul 
său autoritar de conducere, 
dl dr.Marcu spunea că i-ar 
plăcea să fie conciliant, 
îngăduitor, dacă acest lucru 
ar fi posibil. Dar cum să lași 
nesupravegheați niște copil 
șl adolescenți cu tulburări 
comportamentale, gata 
oricând să fugă, să comită 
infracțiuni sau să se 
sinucidă? Este răspunzător 
pentru soarta acestor copii în 
fața familiilor lor și a societății. 
Nu-și poate permite să facă 
rabat de la disciplină. Iar 
această disciplină este 
deopotrivă valabilă nu doar 
pentru internați, ci și pentru 
personal, altfel ar domni 
haosul.



Telemobil Cel măi extins serviciu de telefonie mobilă celulară

CAUTĂ DISTRIBUITORI
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DEVA, HUNEDOARA
Se oferă condiții avantajoase de colaborare

Vă așteptăm la agenția Telemobil din Arad, Piața Avram lancu 8, mobil: 018621092
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• Vând acordeon Weltmeister 
120 bașl, stare foarte bună. 
Criscior, Zarandului, nr. 98, tel. 
656170 (40082)

• Caut de închiriat aparta
ment două camere central, 
mobilat, cu telefon, Deva. Tel. 
092716125 (4016)

Asociația Naționala a
9 9

Universităților Populare 
Universitatea Populară Ueva

6 Anunță

ospătar barman 
bucătar 
fochiști medie presiune 
laboranți operatori 
secretar dactilograf 
coafură 
balet copii 
croitorie
gimnastică ritmică copii 
foto color

înscrieri pentru următoarele cursuri de 
pregătire profesională:

□
O
O
c
o
o
o
o
o
o

înscrierile se fac la Casa de Cultură, . 
zilnic, între orele 8-13; 17-19.

Cursurile încep în data de 1 februarie 1998.
Anunțăm, de asemenea, că examenele pen

tru autorizare cu 1SCIR Sibiu, pentru fochiști 
medie presiune și laboranți operatori, au Ioc 

^înzilelede27-28-29ianuariel998^^^^^^^^^

• Vând teren arabil 2900 mp, 
Deva, zona uzina de apă. Tel. 
223013 (40105)

• Vând casă, gaz, curte. 
Deva, str. Gh. Doja, nr. 30 
(40090)

• Vând casă Deva, central, 
vad comercial, cu teren aferent. 
230954 (9044)

• Vând garsonieră, motor 
barcă, măsuță șah, vergi pes
cuit. Tel. 217441 (40104)

• Vând casă cu 4 camere, 2 
băi, loc comercial 120 mp, cu 
încălzire centrală, curte. Totul 
aparține unei case, cu suma de 
150.000.000 lei, negociabil. 
Hunedoara, str. Dragoș Vodă 
nr.4, tel. 718145 (9240)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună. Tel. 219547, orele 
17 - 19 (9054)

• Vând BMW 316, înma
triculat, an fabricație 1985, cu 
genți aluminiu, în stare bună, 
preț 5200 mărci, negociabil, tel. 
718145. (9240)

• Vând dormitor, 8 piese, 
preț 3.000.000. Deva.str. Zam- 
firescu, bl. A.61, sc.4,etaj 4, ap. 
77, zilnic (40109)

• Vând mobilă de bucătărie. 
Tel. 213153 (40107)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potentă, 
afrodisiace.01/6376273, 092/ 
342628 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. 
(MP47)

• Cumpăr talon Volkswagen/ 
Transporter 1985, Diesel, 
tel.229447 (3657)

1 PIERDERI

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Bogdana Starcompex 
angajăm confecționere în con
fecții textile cu și fără calificare. 
Angajăm trei tehnologi, str. Vâ
nătorilor, nr. 27, tel. 231330 
(40050)

• SC Somar Promet cu sediul 
în Șoimuș, ferma nr. 8 Avicola 
angajează : 10 lăcătuși, 8 sudori 
electrici. Informații zilnic între 8 
- 15 la tel. 233266 (40081)

• Efectuez transport marfă 
1,5 tone, 1200 lei/km. Tel. 
223224 (40096)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează tineri 
dinamici, dornici de promovare, 
minim 30000 lei pe zi. Tel. 
215390 (40113)

• Cumpăr palete mixer (tip 
DDR apărut pe piață înainte 
de 1989), ofer preț foarte 
atractiv. Tel. 215729.

• Pierdut certificat de acționar 
nr. 3655361 eliberat de Casial 
Deva pe numele Farca Ana. Se 
declară nul. (40103)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 3628515 aparținând SC Fo
rum 22 T Hunedoara. Se de
clară nul. (40107)

• Pierdut autorizație A.l. Pogea, 
nr. 2691. O declar nulă. (40114)

• FARES Orăștie angajează, 
în condiții foarte avantajoase, 
ingineri chimiști, cu vârsta 
maximă 30 ani. Relații tel. 
247570, 241941 sau la sediul 
firmei, Orăștie, str. Plantelor, nr. 
50. (0457) 

• Farmacia Viafarm din 
Deva, str. Dorobanți, nr. 34, 
parter, transportă la domiciliu 
medicamente, fără a percepe 
comision celor care sunt în 
imposibilitate de a se deplasa, 
din motive de sănătate, sau 
vârstă înaintată, între orele 8 
20, sâmbăta 8 -■ 14. Tel. 
221909 (3654)

• Doriți să comandați un 
MONUMENT deosebit din GRA
NIT NEGRU ce își păstrează 
luciul și peste 200 de ani ? Sau 
o FOTOGRAFIE APLICATĂ PE 
PORȚELAN ? Veniți acum, 
vedeți și comandați. Execută 
ireproșabil maistrul cu expe
riență îndelungată BURCI TRA
IAN, str. 1 Mai, nr. 24, Simeria. 
Tel. 261108 (40091/92)

• Angajăm agent comercial 
cu experiență. Tel. 233593, 
orele 8-18. (0648)

• Doriți să micșorați consu
mul de gaz și să măriți sigu
ranța în exploatare ? Folosiți la 
sobele de teracotă și cazanele 
de încălzite centrală arzătoare 
automatizate pentru gaz metan' 
"Corizza". Tel. 216968 (40089)

IMCOMEX ■ LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

• Pierdut carnet file CEC 
barat (pentru marfă) seria K- 
003 00129255 - 00129275, 
eliberat de BRD Filiala Hune
doara, pe numele SC DYNE 
FLORI TRANS SRL Hune- 
doara. îl declar nul. (9241)

Vă oferă la cele mai mici prețuri:

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTT

• Pierdut permis conducere 
pe numele Botoș Nicolae 
Eugen. îl declar nul. (0301)

• Pierdut trei caiete evidență 
contabilă. Le declar nule. (0302)

• Jurist, pensionar, ofer asis
tență juridică societăților comer
ciale, pe bază de contract civil. 
Tel. 223207, zilnic orele 17-22 
(40101)___________________

• SC ATLASSIB SRL pfin 
Agenția de Turism Atlas Rei- 
sen vă oferă excursii în Un
garia - marți Bekescsaba, 
vineri Budapesta, excursii în 
Cehia, Franța - Campionatul 
Mondial de Fotbal, programe 
de schi în Austria, excursii în 
Austria. Informații la sediul 
firmei b-dul Libertății, bl. B.1, 
ap. 23 iel/fax.232478 (40070)

• 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!!!

SUCURSALA DEVA

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

<b PLATA ÎN 24 RATE
rAKA AVAnîS :::
MAGAZINELE NOASTRE:

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

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

Vinde la licitație publică 
următoarele mijloace de transport:

• B.C.R. SA, Sucursala Hune
doara, anunță vânzarea prin 
licitație publică a următoarelor 
active aparținând SC Cemafruct 
SA Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. Panait Cerna 

•nr.4: Fabrica de răcoritoare și 
Fabrica de gheață. Activele sunt 
dotate cu utilaje performante. 
Licitația va avea loc în data de 
23.1.1998, ora 10, la Judecătoria 
Hunedoara, Biroul Executorului 
Judecătoresc. Informații supli
mentare la sediul SC Cemafruct 
SA Hunedoara, str. Carpați 
nr.92, tel. 054/715482, la BCR 
Sucursala Hunedoara, tel.054/ 
712494 și Judecătoria Hune- 
doara.executor judecătoresc, 
tel.054/712438. (9239)

• Asociația familială ȘTEFAN 
"LUCO" anunță că funcționează 
în baza autorizației nr. 14341, 
din 09.12.1997, având sediul în 
Criscior, str. Sălciei, bloc FIL 1, 
sc.1, ap.8, având ca obiect 
desfacerea produselor ali
mentare, nealimentare și agri
cole. (0399)

O autoturism DAEWOO Espero -1 bucată 
O camion Avia-2 buc.
toate în termen de garanție

Licitația va avea loc în Deva, str. 
Mărăști (Cuibul Veseliei), în data de 
21.1.1998, ora 11,00.

Informații la executorul judecătoresc 
de pe lângă Tribunalul județean.

■ —

|-1; j DECESE

• Soția Dochița cu familia 
anunță cu profundă durere 
încetarea din viață, după o 
lungă și grea suferință, a celui 
care a fost

CONSTANTIN 
CEPREAGA 

înmormântarea va avea loc 
azi, 20 ianuarie 1998, ora 16, la 
Cimitirul Bejan, de la domiciliu. 
(40127)

i
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Direcția Sanitară a Județului Hunedoara 
CALEA SPRE O SĂNĂTATE MAI BUNĂ

/

7

MEDICUL DE FAMILIE

FAMILIA TA ARE MEDICUL El?
r

7
7
7

în vederea asigurării condițiilor de aplicare a reformei 
sanitare și a noului sistem de asigurări de sănătate, invităm 
populația să înceapă înscrierea la medicul la care dorește, pe 
listele de înscriere care se găsesc la fiecare dispensar 
medical.

La înscriere trebuie să aveți asupra dvs buletinul de 
identitate sau pentru copii certificatul de naștere.

Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul Direcției 
Sanitare Hunedoara - Deva, Biroul de relații cu publicul, zilnic 
între orele 8 -12, telefon 211776.

V

V
/7 //

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
/AR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

■■ . -

Societate comerciala
z

|61

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

Z
Consiliul de Administrație 
al Societății Comerciale 

“SIDERMET’SA Călan
OFERTA!

SUCURSALA FRACOM DEVA

BEREîfAs
SILVA 1/2 

BEGUN 1/2
 9

Apă minerală

BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică
• Zărnești
• Petrești

v • Prundul Bârgăului 
r_______y

Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

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

cu sediul în Călan, str. Furnalistului, 
nr.17, jud. Hunedoara, telefon 054/ 

730303, înregistrată la Registrul 
Comerțului Deva cu nr. J20/50/1991

convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor 

pentru data de 16.02.1998, ora 11,00, la 
sediul societății cu următoarea

cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, 
nr. 4, tel./fax 054/211027

Livrează pe bază de comenzi ferme:

ORDINE DE ZI:

Rețtli snccfjnlul!

/icfttncc vtcee- ete, 
IMPRIMANTE SI COPIATOARE

Deva, Bdul Decebal, bl. P
S 212726; 218205

ÎN ORICE 
OCAZIE, 

publicitate 
PRIN 

CUVÂNTUL 
USER”!

Vinde la licitație publică, ce va avea 
loc în data de 22.01.1998, la sediul 
Credit Bank Deva, b-dul Decebal, bl.8, 
parter:

® izotermă lOt, fabricație 1991;
® autofurgon, an fabricație 1984;
® agregate frigorifice;
® ARO 10/4, an fabricație 1988.

Informații suplimentare la telefon 
211853 sau la sediul Credit Bank Deva. 

y . -------
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. 1, Aprobarea divizării SC "SIDERMET" SA 
Călan

2.. Aprobarea statutelor societăților 
comerciale care rezultă din divizarea SC 
"SIDERMET" SA Călan

3. Aprobarea structurii acționariatului la 
societățile care rezultă în urma divizării.

4. Diverse
în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile 

privind legalitatea adunării generale, a- 
ceasta se va întruni în același loc și la aceeași 
oră după 8 zile.

TOM BANKCOOP SA
I • 1

Vinde la licitație publică casă, curte și 
grădină situate în Călanu Mic, nr.48, preț de 
pornire licitație 18.500.000 lei. Licitația va 
avea loc în data de 23.01.1998, ora 10,00, la 
sediul Judecătoriei Hunedoara, Birou 
executori judecătorești.

- Filiala Hunedoara

A
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
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E> mijloace și materiale pentru stin
gerea incendiilor;

[E> materiale igienico-sanitare, deter- 
genți, echipament de protecție și de lucru;

E> pături de lână 100%, prosoape, 
costume de corp, treninguri, cămăși și 
pijamale;

[x> radiatoare cu halogen, calorifere cu 
ulei, aparatură electronică și electrocas- 
nică mărcile DAEWOO și PHILIPS;

E> utilaje agricole și piese de schimb.

Primim comenzi pentru bilete de trata
ment balnear și odihnă în toate stațiunile 
din țară pentru întreg anul 1998.

Comisionul de agenție este de 5% pen
tru toate serviciile prestate.

< _______________✓

y y
cu sediul în Călan, 

str. rurnalistului, nr.17,
Reamintește celor interesați că orga

nizează licitații pentru vânzarea fondurilor 
fixe disponibile în fiecare a 3-a vinere a 
lunii.

Informații: telefon 730560 sau 730561, 
int. 554.

MAGAZINUL GENERAL
situat în Deva, str. 1 Decembrie, nr.13 (lângă Teatrul de Estradă, vizavi de hotelul 

Bulevard), oferă en-gros unităților de alimentație publică, 
la prețuri minime:

• Cești pentru cafea și ceai; * Pahare de sticlă între 50 și 300 ml;
• Halbe pentru bere; • Servicii de masă din porțelan; • Pahare și lingurițe 

plastic de unică folosință.
Informații suplimentare la tel.: 212057. y

—

X X
> PRELATE
CHMIOHNE
> ACOPERIRI
TERASE

tel./fax: 054/211128
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LA VREMURI NOI, PREȘEDINTE NOUL

NEVOIA DE CUNOAȘTERE 
Șl DE SOLUȚIONARE A 

PROBLEMELOR
Vinerea trecută, la 

Geoagiu-Băi, a avut loc 
un veritabil sfat al agrarienilor din 

județul nostru. într-o organizare 
ireproșabilă, au fost supuse 
discuției, în cadrul lucrărilor 
prilejuite de întâlnirea agrarienilor 
pentru a analiza activitatea din 
anul trecut și a jalona 
coordonatele esențiale pentru 
1998, principalele probleme 
economico-sociale care vizează 
mersul reformei și, implicit, 
reflexele acesteia legate de 
nivelul de trai. Așa cum a subliniat 
președintele Filialei Hunedoara a 
PDAR, dl Gheorghe Dreghici, 
pentru a se putea implica eficient, 
atât primarii cât și consilierii, în 
abordarea problemelor specifice 
fiecărei localități este necesar, 
înainte de toate, să fie cunoscută 
temeinic legislația în vigoare, 
direcțiile prioritare de acțiune 
stabilite în fiecare domeniu, 
obiectivele cu care se confruntă 
serviciile publice de la nivel 
județean, ce răspunderi revin 
administrației locale în luarea 
deciziilor și susținerea inițiativelor 
pentru propășirea localităților. în 
acest context larg de preocupări 
s-a înscris și prezentarea de 
către specialiștii invitați (amintim 
că la prima parte a lucrărilor a fost 
prezent cu intervenții și prefectul 
județului) a principalelor obiective 
ce trebuie înfăptuite, cu accent pe 
cele prevăzute pentru acest an, 
excepție făcând sănătatea și 
învățământul, care n-au răspuns 
invitației, de parcă aici totul ar 
merge strună și n-ar mai fi nimic 
de făcut.

între altele, în intervenția sa dl 
prof.dr.ing. Mihai Berea, 
președintele PDAR, a arătat că 
reforma în agricultură se 
desfășoară anevoios și în condiții 
grele impuse de un buget de 
austeritate, care alocă abia 4000 
de miliarde lei ca sprijin produ
cătorilor agricoli (sub formă de 
cupoane sau dintr-un împrumut 
extern), în timp ce nevoile reale 
sunt calculate undeva la 40 de mii 
de miliarde lei cheltuieli anuale 
pentru producție. Argumentând că 
nici guvernele anterioare și nici cel 
actual nu au acordat atenția 
cuvenită agriculturii, ca sector 
care poate relansa întreaga 
economie națională, atât în aval cât 
și în amonte, dl Berea a relatat și

MARȚI 
IANUARIE

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 
Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Em. pt. persoane cu 
handicap 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în flagrant (do) 18.30 
Camera ascunsă 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 133) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Femeia cu noroc 
(co. SUA 1975) 23.20 
Jurnalul de noapte 23.35 
Universul cunoașterii (do): 
„Lumi dispărute” 0.25 Ca

faptul că într-o discuție pe care 
a avut-o cu premierul Victor 
Ciorbea, acesta s-a arătat 
oarecum surprins de insistențele 
ce se fac pentru revigorarea 
agriculturii românești, deoarece 
după calculele și afirmațiile dlui 
Ciumara de pe timpul când 
conducea finanțele țării acest 
sector ar fi neprofitabil, fiind 
tratat, deci, ca atare. De 
asemenea, având în vedere 
necesitatea obținerii producției 
agricole cu cheltuieli mai reduse, 
a fost subliniat rolul însemnat pe 
care îl are integrarea producției, 
ceea ce ar asigura și o scădere 
a TVA, care s-ar plăti numai 
pentru produsul final.

Fără a intra în detalii, impor
tant de relevat este că s-au pus 
întrebări și s-au dat răspunsuri 
în cadrul dezbaterilor fructuoase 
ce s-au purtat, la probleme 
referitoare la legislație, fondul 
funciar, reproducția, selecția și 
sănătatea animalelor, buget- 
finanțe, cultură. Au fost 
prezentate, de asemenea, de 
către dl Alecu loan Nicolae, prim- 
vicepreședinte al PDAR, 
probleme de ordin organizatoric 
care preocupă, la nivel central 
și în teritoriu, organizațiileacestui 
partid.

în finalul dezbaterilor s-au 
supus la vot și au fost adoptate 
propunerile de alegere a 
Comitetului județean al ligii 
primarilor, viceprimarilor și 
consilierilor PDAR. Funcția de 
președinte al ligii a fost obținută 
de către dl Mircea Pătrânjan, 
primarul comunei Romos, care 
este și vicepreședinte al ligii 
primarilor pe țară a PDAR, având 
în coordonare activitatea din 
județele Hunedoara, Alba și 
Bistrița Năsăud.

De menționat caracterul 
pragmatic al măsurilor privind 
activitatea de viitor a filialei. 
Delegația permanentă a stabilit 
ca până la sfârșitul acestei luni 
să se întâlnească în comuna 
Criscior (apoi în altele unde 
există primari din rândul 
membrilor PDAR), conform 
programului de lucru adoptat, la 
fața locului putându-se interveni 
concret pentru perfecționarea 
activității.

Nicolae TfRCOBj

nary Wharf (s, ep. 95) 0.50 
Tenis 1998 Ford Australian 
Open.

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.55 

Baywatch (s/r) 10.30 Efecte 
secundare (s/r) 11.30 D.a. 
11.55 Sunset Beach (s/r)
12.40 Scena (r) 14.00
Conviețuiri. Sărbători iudaice 
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 193) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei - 
Rap! (cs) 19.10 Tenis Aus
tralian Open (rez.) 20.20 
Pasiuni (s, ep. 17) 21.10 
Sensul tranziției 22.00 Teatru 
TV: „Patima de sub ulmi”
23.40 Pelerinaje

(Urmare din pag. 1)

Reprezentantul UDMR 
bunăoară, Nicolae Seges- 
vari, sublinia că depășirea 
crizei nu trebuie să se facă 
prin sacrificarea, unei 
persoane ( Victor Ciorbea 
n.n.)” pe care noi o consi
derăm cea mai potrivită 
pentru a fi în funcție”.

S-a arătat, de asemenea, 
faptul că anul 1998 va fi unul 
foarte greu pentru județul 
Hunedoara, speranțele 
îndreptându-se spre sfârșitul 
lui când, probabil, se vor 
vedea și primele rezultate 
ale reformei.

Din mesajul dlui Virgil 
Boca - PAC, am reținut că 
situația existentă în acest 
moment în țară cere alianța 
forțelor liberale și că “sperăm 
să ne regăsim într-un mare 
partid liberal".

încă de la începutul 
prezentării raportului, sena
torul Constantin Blejan a 
subliniat că actuala con
ferință are două caracteristici. 
Prima: este o conferință a 
unui partid la putere, spre 
deosebire de celelalte care 
erau ale unui partid în 
opoziție. A doua: ea se 
desfășoară într-un climat de 
calmitate.

Tot din raport am reținut

MESAJUL PREȘEDINTELUI - | 
LA ȚINTĂ ȘI PE LÂNGĂ
(Urmare din pag. 1)

Cum era firesc, mesajul 
președintelui țării a generat 
deopotrivă aprecieri și reacții 
controversate. Președinții 
PNȚCD, PNL, PAR și UDMR 
au considerat mesajul 
necesar și corect, și-au 
exprimat sprijinul. pentru 
Guvernul Ciorbea. La rândul 
său, PD a dezagreat poziția 
șefului statului, care a neso
cotit opțiunea sa. Partidele din 
opoziție au fost mai dure. 
Liderii PDSR și PUNR l-au 
acuzat pe Emil Constan
tinescu de părtinire a PNȚCD 
în dauna PD, reproșându-i că 
mutarea rezolvării problemei 
din Guvern în Parlament este

,

ANTE bl A1
6.30 Viața sălbatică (do) 

7.00 Tele Dimineața 9.00 Un 
câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) $0.30 
O hotărâre dificilă (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s, ep. 54) 
13.15 Millennium (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 
15.20 Un câine cu imagînație 
(s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Jazz Onyx
17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Ai încredere 
în mine (f.p. SUA 1994) 21.30 
Legea lui Burke (s.p, ep.19)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții 

că în perioada anterioară s-au 
făcut și greșeli care au dus la 
dezbinare, dar că au fost 
strădanii pentru a exista un 
echilibru în mișcarea liberală 
din județ, rezolvându-se o 
parte dintre ele.

Cu toate că se dorește ca 
în fiecare comună să existe o 
organizație PNL ( în prezent 
sunt în 38) s-a precizat că este 
de preferat un număr mai mic 
de membri, dar de calitate, 
decât o masă de oameni în 
care foarte mulți greșesc.

S-a mai arătat apoi că " ne 
așteaptă vremuri foarte grele. 
Tocmai de aceea, oamenilor 
noștri puși în funcții trebuie să 
le cerem să-și facă datoria”.

Conferința nu a fost lipsită 
și de unele momente mai 
tensionate. Unul dintre 
acestea a fost discursul 
avocatului Cornel Mihăescu, 
membru al fostului birou al 
Filialei județene. La sfârșitul 
demersului său, C.Mihăescu 
și-a depus cererea de demisie 
din PNL în mâinile dlui Valeriu 
Stoica.

între altele, demisionarul a 
spus că nu s-au realizat prea 
multe din ceea ce s-a promis 
electoratului, că în Statutul 
PNL există disfuncționalități, 
greșeli grave de legalitate și 
nu este în totalitate conform cu 
Constituția.

o eroare a lui Emil 
Constantinescu, o fugă de 
răspundere. în stilul său 
caracteristic, C.V. Tudor l-a 
„desființat” din nou pe Emil 
Constantinescu, avertizându-l 
că-i va arăta el în curând 
(bardul se și vede șef al statului 
- n.n) cum se conduce o țară.

în ce ne privește, apreciem 
mesajul președintelui țării ca 
pozitiv și extrem de necesar, 
dar inegal în evaluarea acestui 
grav conflict politic, guver
namental, precum și a 
cauzelor care l-au generat. Ni 
se pare corect și legal ca 
Parlamentul să dea mai întâi 
verdictul în această situație, ca

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Bur
glar (r) 12.25 Știrile PRO TV 
13.00 Tatulici - talkshow (r)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 28) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Spitalul 
de .urgență (s, ep. 19)^21.15 
De partea legii (s, epT 15) 
22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 26) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Pro
fesiunea mea cultura 0.15 
Nemuritorul (s)

“Noi pentru ce mai 
existăm” - întreba la un mo
ment dat, dacă toate se 
dispun de la centru. A fost 
criticat și modul în care 
reprezentanții PNL participă 
în Guvern sau alte organe 
centrale, spunându-se 
totodată că partidul nu are un 
lider puternic, că filiala 
județeană nu a fost ajutată 
și conducerea centrală este 
dezinformată.

De fapt, în afară de 
acestea, accente critice față 
de activitatea desfășurată s- 
au auzit mai puține. S-au 
spus însă foarte multe lucruri 
sub forma unor recoman
dări, a unor sfaturi blajine 
pentru ceea ce trebuie făcut 
în continuare.

O seamă dintre vorbitori 
s-au referit la calitatea oa
menilor aleși în funcții de 
conducere în PNL. S-a 
accentuat faptul că ei trebuie 
să fie adevărați profesioniști, 
să fie oameni'tineri, întrucât 
istoria a demonstrat că 
reforma au făcut-o în general 
tinerii. în perioada de pro
funde transformări pe care le 
parcurge societatea româ
nească este nevoie, de 
oameni tineri, a căror forță 
să fie coordonată înspre 
realizarea obiectivelor și 
intereselor partidului.

și îndemnul președintelui la 
muncă intensă și eficientă, 
și a Guvernului și a Parla
mentului, la înțelegere și 
soluționare grabnică a 
situației, redându-se oame
nilor încrederea în politicieni 
și guvernanți, asigurându-se 
consolidarea democrației și 
accelerarea reformei, refă- 
cându-se imaginea Româ
niei în ochii străinătății. Mai 
ales dacă e să se 
împlinească promisiunea 
primului ministru Victor 
Ciorbea că ne va oferi 
„reformă pe pâine". Numai 
să nu fie reformă fără pâine...

PRO TV * DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 „Vorbiți 

aici!” - realizator Alin Bena 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 Sportul 

hunedorean (r) 
10.15-10.30 Muzică, 

publicitate
17.30- 17.45 Program 

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

____  J

Marți, 20 ianuarie

3 BERBEC 
(21.111 - 20.IV)

Azi e o zi cum n-ați mal 
avut de mult, în care vă 
simțiți în stare de orice. 
Totuși ar fi mai bine să stațl 
liniștit, căci nu totul vă iese 
cum doriți.
O TAUR 
(21.IV - 21.V)

La birou, aveți o zi 
încărcată. întâlnirea cu 
cineva mai tânăr poate 
schimba în bine cursul 
evenimentelor. Vă sosește 
o invitație de departe.
O GEMENI
(22.V - 22.VI)

O mulțime de drumuri șl 
de lucruri mărunte aveți de 
rezolvat. Sunteți hotărât să 
finalizați totul în timp 
record, ca să demonstrați 
unei persoane de ce 
sunteti în stare.
O RAC
(23.VI - 23.VII)

E posibil să aveți unele 
discuții lămuritoare cu 
partenerul de viață. Ideile 
lui v-ar putea ajuta în 
rezolvarea unor probleme. 
O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Ați putea semna un nou 
contract. Rudele nu s-au 
decis să vă acorde ajutorul 
solicitat. S-ar putea să găsiți 
pe altcineva Interesat de 
acest proiect.
O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Ar fi bine să plecați de 
acasă în compania per
soanei iubite. Dispoziția dv 
romantică și o asemenea 
ieșire v-ar putea aduce 
nesperate realizări în plan 
sentimental.
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Sunteți tensionat din 
cauza neînțelegerilor cu 
șefii. Dar chestiuni urgente 
vă distrag atenția de la 
aceste neplăceri. Iar o 
veste din străinătate vă 
binedispune.
O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Sunteți căutat de multă 
lume dar nu aveți chef să-i 
ascultați pe toți' Telefonic 
primiți o veste plăcută. 
Chiar’ șl un cadou de la 
cineva din familie e posibil 
să primiți azi.
O SĂGETĂTOR

(22.XI - 20.XII)
Relansați afaceri aban

donate îr» trecut. Nu 
așteptați să fiți somat 
pentru a vă plăti datoriile. 
Faceți tot posibilul să ajutați 
un ' prieten care are 
necazuri la serviciu.
O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

E posibil să intrați în 
legătură cu cineva care să 
vă ajute să vindeți ceva. 
Partenerul de viață devine 
suspicios, așa că e bine să- 
i dați detalii dar să nu-i 
ascultați sfaturile.
O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Vă ia prin surprindere 
rapiditatea cu care se 
succed evenimentele la 
serviciu. Noroc că reac
ționați prompt. E momentul 
realizării unui bilanț a ceea 
ce ati făcut până acum.
O PEȘTI 
(19.11-20. III)

Ați putea face o călătorie 
în interes de serviciu în 
străinătate sau să obțineți 
o bursă. Aveți mari șanse 
de a evolua spiritual și 
profesional, chiar dacă 
drumul este greu.

k_______________________ /
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