
COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Trei Mari Ierarhi

4/asile, Grigore și loan

ANUL X ■ Nr. 2065 ■ Vineri, 30 ianuarie 1998 ■ ■ = 8 pagini n 500 LEI

Prăznuim pe marii ierarhi: 
Vasile cel Mare, Sf. Grigore 
de Nazians și Sf. loan Gură 
de Aur, “stâlpi ai bunei 
credințe”.

Sf. Vasile cel Mare (330 - 
379) s-a născut în Cezareea, 
Capadochia, din părinți foarte 
buni creștini, datorită bunicii 
sale Marinca și mamei Emilia. 
A studiat filozofia în Ceza
reea, Constantinopol și 
Atena, fiind un eminent elev. 
Cu averea moștenită de la 
părinți, Sf. Vasile a înființat 
primul spital, iar în timpul unei 

•mari secete a cumpărat 
bucate și le-a împărțit 
oamenilor. în jurul etății de 
35 de ani a fost hirotonit ca 
preot și, după aceea, a fost 
ales Episcop al Cezareei. 
El a pus stavilă aria
nismului care învăța greșit 
despre Divinitatea Fiului. 
Chiar împăratul Valeus, 
care era arian, l-a res
pectat.

Dr preot /. O.RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

UN GUVERN NUMIT... DECEPȚIE 
SAU SPERANȚĂ?

• Părțile nu au cedat • Intervenția președintelui țării 
- un eșec • Miniștrii PD au ieșit din guvern • Coaliția 
rămâne • Premierul Ciorbea își savurează victoria • 
Regrete și îngrijorare • Un guvern nu chiar minoritar: 
CDR - UDMR • Reforma - pas alergător

Ceea ce se prevedea 
s-a întâmplat. Criza 
guvernamentală s-a în

cheiat. Era clar că nici PD, 
nici PNȚCD nu vor ceda la 
presiunile reciproce pentru 
schimbarea sau menținerea 
în fruntea executivului a lui 
Victor Ciorbea. Intervenția 
șefului statului în rezolvarea 
situației n-a avut efectul 
scontat. Mai ales că dl Emil 
Constantinescu a încercat 
orice altă soluție numai 
înlocuirea premierului 
Ciorbea, nu. încrederea 
totală a șefului statului și a 
conducerii PNȚCD în dl Vic
tor Ciorbea a făcut ca gu
vernul să fie remaniat din 
nou. De data aceasta, numai 
cu reprezentanți ai PNȚCD, 
PNL, UDMR, PSDR.

îi vom cunoaște foarte 
curând pe cei care au preluat 
ștafeta de la pediști. Țara 
trebuie guvernată. Pleacă 
cinci miniștri ai PD. Al 
șaselea - Andrei Pleșu, 
propus de PD la externe, dar 
care nu este membru al

acestui partid - va rămâne. 
Vor veni în loc alții. Mai buni 
sau mai puțin buni, rămâne 
de văzut. Important pentru 
PNȚCD este că a rămas pe 
loc Victor Ciorbea. O 
consideră poate chiar o 
victorie. Amară iluzie. Dacă 
va conduce guvernul ca și 
până acum, dezamăgirea va 
fi cu atât mai mare. Și 
generală. Probabil că așa se 
va întâmpla, în cazul în care 
PNȚCD nu va învăța că 
trebuie să mai și cedeze și va 
ține morțiș în continuare la 
ideile sale țâfnoase de 
restaurație, la regimul 
ordonanțelor de urgență, la 
acțiunile de epurare politică, 
nepotism și clientelism.

Cum a anunțat, cum s-a 
angajat, Partidul Democrat 
rămâne în coaliția majoritară 
și va susține Executivul în 

parlament, îi va da girul 
pentru demersurile pe care 
le va considera importante, 
necesare, benefice pentru 
accelerarea reformei și 
însănătoșirea vieții sociale. 
Este greu de crezut că PD, 
ieșit din guvern dar rămas 
în parlament, se va mulțumi 
cu jumătăți de măsură, că 
va tolera superioritatea și 
actele de comandă ale 
PNȚCD, că nu se va bate în 
continuare pentru opțiunile 
sale, pentru promovarea 
politicii sale social- 
democrate. Ceea ce apare 
logic, normal, necesar.

Deși nu s-a găsit soluția 
cea mai bună pentru 
stingerea conflictului dintre 
cele două importante forțe 
politice și redarea speranței 
populației că lucrurile vor 
merge mai bine în țară, este 
totuși măsura preferată 
alegerilor anticipate. Poli
ticieni, experți, ziariști* 
regretă însă că nu s-a dat 
dovadă reciprocă de 
suficientă înțelepciune și 
responsabilitate patriotică, 
încât să nu se fi ajuns la 
formula de acum, care -

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Cea mai ridicată rată a
criminalității din tară> >

- Cum apreciați domnule 
colonel, din punct de vedere al 
activității polițistului, anul re
cent încheiat? A fost mai greu, 
mai ușor decât altă dată?

- în primul rând, înainte de a 
intra în problematica pe care 
dumneavoastră doriți să. o dis
cutăm, fiind și la începutul unui 
nou an, doresc să transmit 
tuturor cititorilor ziarului “Cuvân
tul liber” și colectivului redac
țional sincere urări de bine, multă 
sănătate și tradiționalul "La mulți 
ani!”

Anul 1997, privit prin prisma 
activităților desfășurate de 
polițiștii hunedoreni, îl apreciez 
ca un an greu, la fel ca și ceilalți 
ani începând cu 1990, poate 
chiar mai greu. Spun aceasta 
întrucât un element al realității în 
care trăim este faptul că ne-am 
confruntat cu greutăți inerente 
perioadei pe care o parcurgem, 
pornind de la insuficienta 
pregătire, instruire, capacitatea 
de a atinge anumite performanțe 
în activitatea noastră și conti
nuând cu greutăți logistice, în 
dotare, echipare, pentru a realiza 
performanțe și mai bune în 
activitate.

Numărul mare al infrac
țiunilor descoperite în anul 1997, 
mai ales al celor din sfera delinc- 
venței economico-financiare, 
pentru care au fost necesare 
activități investigative deosebite 
și de amploare, cât și menținerea 
la un nivel ridicat a procentului 
de identificare a autorilor, în cazul 
infracțiunilor îndreptate împotriva 

persoanei, în special al celor cu 
violență, subliniază efortul 
profesional și organizatoric, cât 
și implicarea susținută a cadrelor 
de poliție în activitățile de 
prevenire și combatere a 
criminalității, știut fiind faptul că 
fără o mobilizare serioasă, de 
înalt profesionalism, vom scăpa 
de sub control criminalitatea, or
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Interviu 
cu domnul colonel 

Ioan-Dumitru 
Arsenie, șeful 

Inspectoratului de 
Poliție al Județului 

Hunedoara
x_________________________ y

acest lucru nu este permis să se 
întâmple sub nici o formă.

Am dorit și dorim ca toți 
cetățenii să aibă în instituția 
poliției o protectoare pe măsura 
investiției de încredere care s-a 
făcut.

- S-au produs modificări în 
fenomenul infracțional din 
județul Hunedoara în ultima 
perioadă?

- .Dinamica fenomenului 
infracțional în anul 1997 și a 
evenimentelor produse a scos în 
evidență un început de mai bună 
stăpânire a problematicilor ope
rative și o tendință de așezare a 
infracționalității, deci putem chiar 
vorbi de o reiativă stabilizare a 
fenomenului și de menținere a 
acestuia sub control, așa cum 

spuneam.
Și în anul care s-a încheiat 

ca și în cei precedenți în 
județul Hunedoara s-a 
înregistrat cea mai ridicată 
rată a criminalității din țară, 
respectiv 2.359 de infracțiuni 
la 100 de mii de locuitori.

- Care sunt infracțiunile 
cu efectele cele mai dău
nătoare asupra societății 
civile din județ?

- Anul trecut, polițiștii 
hunedoreni au descoperit 
12.828 infracțiuni, dintre aces
tea 4.529 fiind de natură 
economică, 5.019 fapte judi
ciare și 3.280 de altă natură.

Concret, ca să răspund la 
întrebare, vă pot spune că 
toate infracțiunile comise sunt 
dăunătoare pentru societate, 
atât pentru autori cât și pentru 
victime. De aceea trebuie 
tratate la fel, păgubitoare fiind 
atât cele îndreptate împotriva 
avutului public cât și cel privat. 
Deosebite sunt infracțiunile 
care au la bază violența, dar 
spre satisfacția noastră 
numărul acestora a scăzut fată 
de 1996.

- Ce se poate spune 
despre corupție și marea 
criminalitate economico- 
financlară din județ?

A consemnat
Valentin NEAGLL

(Continuare în pag. 2)
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Ucigașul a fost prinși
Ministerul învățământului 

se numește de câtva timp 
Ministerul Educației Națio
nale, ca pe vremuri, in illo 
tempore, când într-adevăr își 
onora menirea educativă. 
Acum, cel puțin deocamdată, 
Măria și-a schimbat doar 

pălăria, căci, până la a-și 
intra în atribuțiile educative, 
ministerul trebuie să se depa
raziteze întâi pe sine însuși 
de mentalitatea retardată pe 
care i-a inculcat-o funcțio
nărimea fosilă a defunctului 
regim. Până atunci însă (și 
întotdeauna de altfel), o 
pondere decisivă în educație 
ar trebui s-o aibă familia. Dar 
familia se află pretutindeni în 
pragul disoluției. Cel puțin 
familia tradițională. La noi, 
criza e mai gravă decât 
aiurea, pentru că aici ea a 
suferit și efectul destructiv al 
comunismului: încurajarea 
delațiunii intrafamiliale, 
risipirea familiilor prin 
arestări, deportări, detașări, 
repartiții profesionale, nave- 

tism, propaganda ateistă 
au adâncit aici și mai mult 
criza, până la a deveni una 
dintre cauzele deter
minante importante ale 
crizei morale care devas
tează întreaga societate 
românească, spulberând 

toate miturile narcisiste 
despre cumsecădenia ro
mânului, despre blândețea, 
toleranța și omenia sa. E 
statistic constatat că avem 
un număr alarmant de copii 
și bătrâni abandonați. Deci 
vârstele cele mai vul
nerabile sunt victimele 
predilecte ale vârstelor 
active, adică tocmai ale 
celor educați în comunism. 
“Principala noastră dramă, 
baza crizei noastre este 
educația”, scria Iordan 
Chimet în Momentul ade
vărului, excepțională carte 
care a trecut, bineînțeles, 
aproape neobservată. Roa-

________Radu CiOBANU
(Continuare în pag. 2)

în comuna Dobra pacienții se înscriu zilnic pe liste
sanitare județene, a Primăriei, se 
află unul dintre dispensarele 
reabilitate, bine apreciate pentru 
ordinea și curățenia ce domnesc 
în incintă, dar și prin calitatea 

prioritățile în aplicarea legii mai , actului medical prestat de dr. 
sus amintite, un amplu material - 
Asigurările de sănătate pe 
înțelesul tuturor - 9 întrebări 
despre medicul de familie -, și o 
pagină specială pe tema “Ce 
trebuie să știm despre medicul de 
familie", zilele trecute, Redacția 
ziarului “Cuvântul liber” a 
întreprins primul raid - anchetă 
dintr-un ciclu programat pentru a 
relata cititorilor noștri cum se 
desfășoară înscrierea pe liste a 
cetățenilor la medicul de familie, 
cum se aplică prevederile legale 
la dispensarele din comune și 
orașe. Primul nostru popas a fost 
în comuna Dobra.

Aici, prin grija Direcției
<_____ ___ _______ _

După publicarea câtorva 
capitole din Legea asigurărilor 
sociale de sănătate, un interviu cu 
dr. loan Rău, directorul Direcției 
sanitare județene privind 

Daniela Bena, 
sosită în loca
litate în anul 
1992, după un 
stagiu de 3 ani 
și jumătate la 
spitalul din 
Deva, dr. Na
talia Corceac, 
cele 4 asistente și un igienist. O 
dată pe săptămână se 
deplasează o zi la Lăpușnic, una 
la Roșcani unde există câte un 
punct sanitar. Lunar, se întreprind 
vizite medicale și în centrul de 
comună Bătrâna, când se efec
tuează și cuvenitele vaccinări. 
Acum, pe timp bun ajunge și

în barul „Melody Rodi Corn” 
SRL din Slmerla, polițiștii au 
Identificat un Individ pe care îl 
căutau în întreaga țară.

Profitând el de neatenția 
barmanei, a furat dlntr-un sertar 
139.500 de lei.

Surpriza a fost atunci când 
s-a constatat că el se numește 
Ionel Bumba, are 31 de ani, Iar 
de loc este din Hunedoara.

Tot el este autorul unei 
tâlhării asupra unei femei 
comisă la sfârșitul anului trecut.

De fapt, urmărit pe țară era 
pentru omorul comis asupra 

salvarea în caz de urgență. în 
sala de așteptare (unde era cald 
și bine) 9 pacienți își așteptau 
rândul să intre la dr. D. Bena. 
Până la urmă, găsim o “fereastră" 
și discutăm cu doamna doctor.

Așa aflăm că 
| II după participa-

L rea la instruirea
■■ ce a avut loc la

«T ■ — Centrul de sănă- 
1/111 I (State din Ilia, a 
W/l I !■! Si primit și listelepi mill țl I3.CIC 

^Impacienților în

scriși, pe teren 
și la dispensar continuă să facă 
cunoscute cetățenilor, pacienților 
ceea ce trebuie să știe fiecare 
despre medicul de familie. 
Procedând așa, înscrierea pe 
liste a început de mai multe zile și 
se desfășoară în bune condiții.

- în comunele Dobra șl lila 
sunt cu puțin peste 4000 de 

Marandel Barbu la locuința el 
din Hunedoara în data de 21 
Ianuarie 1998. Supărat că nu 
a găsit bani, criminalul a 
Incendiat casa șl a dispărut.

După patru zile de la corni- . 
terea faptei, criminalul (vecin 
cu victima) a fost arestat.

Lucrători al serviciului 
Poliției Criminale, împreună 
cu Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, 
continuă cercetările pentru a 
stabili întreaga activitate 
infracțională a ucigașului. 
(V.Neagu) 

locuitori, ar veni în jur de 
2000 de locuitori la flecare 
medic, în funcție de opțiuni. 
Câți avșți înscriși până acum 
dnă doctor?

- La 10 zile de la 
deschiderea listelor s-au înscris 
peste 400 de pacienți.

- Șl colega dumnea
voastră?

- Dânsa se află în concediu 
medical...

- Spuneți-ne, vă rugăm, 
câteva păreri despre medicul 
de famllid, cum înțeleg 
pacienții noua relație ce o 
creează legea între medlc- 
paclent?

- Sunt câteva neclarități și 
în rândurile pacienților, dar și

Cristina CÎNDA 
_________ Sabin CERBU 

(Continuare în pag. 8)
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Vasile, Grigore și loan
” (Urmare din pag. 1)

Hetescep

Sf. Grigore Teologul sau 
de Nazians (329 - 390) s-a 
născut în satul Nazians din 
Capadochia, o aleasă 
educație primind din partea 
mamei sale Nana. A studiat 
filozofia. După terminarea 
studiilor a fost botezat de 
tatăl său Grigore și se retrage 
într-o mănăstire din Pont. A 
fost hirotonit preot pentru a fi 
de ajutor, dar din nou se 
retrage în singurătate. Mai 
târziu a fost hirotonit episcop. 
A fost chemat la Con- 
stantinopol pentru a apăra 
ortodoxismul de arianism.

Sf. loan Gură de Aur 
“HRISTOSTOMUL” (344 - 
407) s-a născut în Antiohia, - 
tatăl său fiind un conducător 
militar care a murit de tânăr. 
O pioasă educație a primit de 
la mama sa Antusa - rămasă 
văduvă la 20 de ani. A învățat

DREPTATEA, ONOAREA 
Șl IUBIREA

(Urmare din pag. 1) 

dele educației comuniste se 
culeg acuma, ca în bancul 
acela: '■ Ce urmează după 
“anii lumină"? - Plata luminii”. 
Asta facem acum: plătim 
“lumina"roșie sub care ne era 
interzis totul, până și scrierea 
cuvântului Dumnezeu. Iar cel 
mai greu simte această 
povară a scadenței familia, ca 
instituție constitutivă a 
societății, a comunității. în 
anul trecut s-au înregistrat 
1000 (una mie) infracțiuni pe 
zi la nivelul întregii țări. 
Enorm. Dintre acestea, o 
pondere semnificativă o au 
violența în familie, violul in
cestuos, pruncuciderile, adică 
cele mai abjecte fărădelegi. A 
apărut hoțul universal, care 
fură tot, de la europubela din 
care-și face putină de 
murături, până la marcajele 
rutiere ori veșmintele morților 
pe care nu ezită să-i 
dezgroape. A apărut categoria 
paradoxală a “copiilor 
ticăloși", care umblă în haite, 
tâlhăresc și se dau la omul 
slab și lipsit de apărare. De 
vină nu e sărăcia, cum de 
obicei se spune, pentru că 
sunt oameni săraci care-și 
cresc copiii în cinste și dem
nitate în ciuda tuturor greu
tăților. De vină e lipsa de 
educație a părinților, fragi
litatea familiei în primul rând 
sau/și acuplările întâmplă
toare, animalice, în afara 
familiei.

Familia de azi e tot mai 
puțin motivată de iubire. Ea se

VINERI
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fixl 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) 
13.00 Conviețuiri 13.30 Magazin 
sportiv 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. 
în limba germană 17.10 Portret 
în oglindă: Al. Mandy 17.35 Casă 
de piatră (s) 18,OOOra Warner: 
Batman, Looney Tunes (d.a); 
Treptat-Treptat (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 141) 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 
Dispărută fără urmă (thriller SUA 
1993) 23.10 Jurnalul de noapte 
23.25 Reflecții rutiere 23.40 
Planeta Cinema.

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf (si 

filozofia și retorica la cel mai 
mare retor al timpului - 
“dibaniu” - care se gândea 
să le lase urmașului său, dar 
a fost atras de învățătura 
creștină. După ce s-a 
botezat s-a ocupat foarte 
mult cu studiul Sf. Scripturi și 
s-a retras într-o mănăstire. 
Hirotonit diacon și apoi 
preot, Sf. loan Gură de Aur a 
desfășurat o bogată acti
vitate combătând pe critici, 
în anul 397 a fost ales 
Patriarh de Constantinopol.

Cei trei mari ierarhi ai 
Bisericii noastre Vasile, 
Grigore și loan strălucesc 
prin credința lor tare și prin 
sfințenie, unul mai strălucitor 
ca altul și, la un loc, formând 
trinitatea deplinătății lor.

Să ne ridicăm și noi spre 
culmile pe care s-au ridicat 
Sf. Trei Ierarhi.

întemeiază pe interese - și 
acelea de cele mai multe ori 
de conjunctură - ori exclusiv 
pe atracția fizică. De aici și 
durata ei mai mult sau mai 
puțin efemeră. Nunta mai e 
cultivată doar pentru dar și 
spectacol și tot mai puțin 
pentru împărtășirea cuplului 
din Sfânta Taină a Nuntirii. 
Ea devine astfel mai curând 
o împerechere decât o 
căsătorie. Legați astfel 
printr-o convenție profană ce 
poate fi oricând reziliată, în 
absența oricărei implicări a 
iubirii ca manifestare a 
sacrului, cum vor ști cei doi 
să-și educe copiii? Care sunt 
principiile în numele cărora îi 
vor crește? Acestea n-ar 
trebui să fie mai mult de trei, 
atotcuprinzătoare: dreptatea, 
onoarea și iubirea. Puține și 
totuși necunoscute atâtor 
părinți și, prin aceasta, 
inaccesibile odraslelor lor. 
Scrie Adrian Popescu în 
memorabilul său roman 
Cortegiul Magilor; "Drep
tatea fără Iubire e tiranie și 
cruzime, Iubirea fără 
Dreptate devine slăbiciune și 
compromis. Copiii trebuie 
educați în acest spirit, unind 
simțul dreptății neșovăitoare 
cu o iubire discretă”. Aceasta 
ar fi misiunea familiei, 
întregită apoi de Biserică și 
Școală. Dar câte dintre 
familiile românești mai au 
încă trează conștiința aceste) 
datorii?

r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 în fla
grant (r) 10.25 Cultura în lume 
(r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Timpul Europei (r)
14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Limbi 
străine pt. copii. Engleză șl 
italiană 15.35 Omer (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 
19.10 Tenis Openul Australiei. 
Primul rezumat al zilei 20.20 
Pasiuni (s, ep. 25) 21.50 Vânare 
de vânt (div.) 22.30 Lumea 
sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 11)

ANTENA I
7.30 Dragoste cu năbădăi (s) 

8.00 Sfântul (s/r) 9.00 Un câine 
cu imaginație (s/r) 9.40 Cronici 
paranormale (s/r) 10.30 Un 
trecut perfect (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s) 13.10 Vise și 
oglinzi (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Model Academy (s) 14.50 
Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 16.30 Un câine cu

Cea mai ridicata rata a 
criminalității din tară I I

(Urmare din pag. 1)

- Criminalitatea economico- 
financiară și-a păstrat tendința 
manifestată în cursul anilor 
anteriori, de a penetra și a se 
dezvolta în toate sferele vieții 
economico-sociale, perturbând 
serios efortul statului de a 
depăși situația de criză în care 
se află societatea românească. 
Actuala etapă este puternic 
marcată de procesul de 
privatizare, de efectele negative 
generate de liberalizarea vieții 
economice și financiar bancare 
și, nu în ultimul rând, de 
consecințele produse de ceea 
ce numim "economia sub
terană”, puternic alimentată de 
contrabandă, evaziune fiscală, 
corupție și alte forme care 
afectează grav evoluția 
economiei naționale și implicit 
nivelul de trai al populației.

Modificările înregistrate în 
dinamica și structura crimi
nalității, creșterea gradului de 
agresivitate asupra proprietății 
publice și private, amplificarea 
actelor de corupție în cele mai 
importante și semnificative 
domenii au impus lucrătorilor de 
poliție o implicare mai accen
tuată pe linia identificării și 
cunoașterii metodelor diver
sificate practicate de elemente 
infractoare, adoptarea mij
loacelor specifice de acțiune și 
intervenție pentru depistarea cu 
operativitate a acestora.

- Dar corupția?
- Ajungem’și la ea, nu 

înainte de a spune că în acest 
context, o preocupare prioritară 
a constituit-o demararea unor 
activități preventive eficiente, 
menite pe de o parte să prevină 
producerea unor prejudicii 
economiei județului, iar pe de 
altă parte să constate faptele 
care au determinat asemenea 
prejudicii și tragerea la răspun
dere penală a făptuitorilor.

Actele de corupție au 
continuat să constituie prin
cipala pârghie de "soluționare 
rapidă și eficientă” a pro
blemelor în mediu infracțional, 
cu consecințe grave asupra 
funcționării normale a unor 
instituții de bază ale statului. Noi 
am înțeles această necesitate 
imperativă și am intervenit prin 
toate mijloacele pentru 
eficientizarea luptei contra 
corupției. Astfel, în anul 1997, 
Poliția județului Hunedoara a 
descoperit 1.341 infracțiuni de 
corupție, comise de 744 
persoane, din care 638 dare de 
mită, 364 luare de mită, 296 
trafic de influență și 43 primiri 
de foloase necuvenite. Vă 
asigur că și în continuare vom 
acorda atenția cuvenită 
combaterii actelor de corupție 
și a criminalitețjheconomico- 
financiare.

- Domnule colonel, să 
trecem acum la un alt capi
tol, la fel de important, cel al

imaginație (s) 17.00 Onyx Music 
- pentru îndrăgostiți 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observațor/Din lumea afacerilor 
19.45 îngropați-mă lângă 
Niagara (co. SUA 1993) 22.30 
Anna Pavlova (f. biogr. Anglia 
1983)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.15Tânărși neliniștit (s/r) 10.00 
Vărul din străinătate (s/r) 10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 Beverly Hills 
(s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 
16.15 Marimar (s, ep. 36) 17.00 
Știrile PRO TV 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Riști și câștigil (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X 
(s, ep. 98) 21.15 Povestea unui 
soldat (dramă SUA ’84) 23.15 
Știrile PRO TV 23.45 La limita 

infracțiunilor comise prin 
violență și vă întreb unde se 
situează județul la acest gen de 
delicte penale?

- Actele de violență cunosc o 
recrudescență, atât pe plan 
național cât și mondial. în anul 
1997 pe raza județului s-au comis 
230 infracțiuni cu violență, 
acestea reprezentând 12 
omoruri, 13 tentative de omor, 2 
lovituri cauzatoare de moarte, 23 
vătămări corporale grave, 47 
violuri, 99 tâlhării și 31 ultraje. 
Totuși față de anul 1996, 
infracțiunile cu violență scad într- 
un procent de 25%, iar din 
categoria acestora tâlhăriile s-au 
redus substanțial.

- Cauze?
- Ca principale cauze ale 

infracționalității cu violența sunt 
consumul exagerat de alcool, 
accentuat de fondul lipsei cronice 
de instruire, de educare, șomajul 
tinerilor, pierderea sensului 
autorității și al disciplinei, 
dezacordurile familiale, con
flictele spontane și unele neîn
țelegeri mai vechi, cronicizate, 
care se încheie cu deznodământ 
tragic. în ceea ce privește zonele, 
cele mai multe infracțiuni de 
violență s-au înregistrat în 
localitățile din Valea Jiuldi, în 
municipiile Hunedoara și Deva.

- Este suficient de bine 
pregătită și dotată poliția 
pentru a contracara crimi
nalitatea în județul nostru?

- Pentru asigurarea unui 
climat corespunzător de ordine și 
liniște publică pe raza noastră de 
competență, în vederea prevenirii 
faptelor antisociale și, implicit, de 
menținere sub control a crimi
nalității, am acționat permanent 
cu toate mijloacele materiale și 
umane de care dispunem. Am 
întâmpinat, așa cum vă spu
neam, și unele greutăți inerente, 
cu care, de altfel, se confruntă 
întreaga Poliție Română. Mă re
fer la imposibilitatea de a asigura, 
datorită bugetului auster, toate 
nevoile logistice. Polițiștii noștri 
au fost mult mai prezenți în teren 
decât în anii anteriori, cu 
precădere în locurile și mediile 
infracționale, realizând o cola
borare viabilă și eficientă cu 
efectivele de jandarmi și gardieni 
publici.

- Se simte die colonel vreo 
schimbare în atitudinea 
cetățeanului față de poliție?

- Noi am insistat permanent 
pentru îmbunătățirea climatului 
de legalitate, moralitate și 
responsabilitate în executarea 
atribuțiilor de serviciu ale 
polițiștilor. Desigur, nu putem 
spune că am făcut totul în 
această direcție, însă vă pot 
spune că dispunem de un 
potențial polițienesc capabil, 
competent și buni profesioniști. 
Este însă necesar ca în lupta 
noastră pentru adevăr și dreptate 
să simțim mai mult sprijinul și

Imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s)

PRIMA TV .
7.00 F^esh - știri 7.30 

Pretutindeni cu tine (s/r) 8.30 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 9.30 
Apel de urgență! (ep. 7/r) 10.30 
Celebrj șl bogați (ep. 31/r) 11.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 
13.00 Lexic (cs/r) 13.30 Ele- 
fănțelul (s, ep. 31) 14.00 Lumea 
lui Eric (s, ep. 24) 14.30 Xuxa 
(Show pentru copil, ep. 30) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 32) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s, ep. 
32) 17.00 Prietenul nostru Jake 
(s, ep. 32) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 32) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Focus: știri 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 32) 20.00 Christy (ep. 7) 
21.00 Dezbaterea (Canada, 1991, 
dramă) 22.45 Zonă periculoasă 
(do, ep. 26) 23.00 Focus: știri
23.30 Mercenarii durerii 1.00 
Focus - emisiune de știri 

solidaritatea cetățenilor 
județului, pentru că poliția 
singură, oricât de performantă 
ar fi, nu poate face față 
fenomenului infracțional. Rog 
să fiți încredințați că poliția 
hunedoreană dispune de 
capacitatea și forța de a-și 
îndeplini cu succes misiunile și 
de a fi în serviciul societății într- 
o notă sporită de transparență, 
fermitate și eficiență.

- Sunt multe voci care 
reproșează poliției cât și 
justiției nesoluționarea 
promptă și temeinică a unor 
dosare. Comentați, vă rog, 
această chestiune.

- Astfel de reproșuri au fost 
și probabil vor mai fi la adresa 
poliției. Vă asigur însă că noi 
am insistat pemanent pentru 
creșterea operativității și 
rezolvarea temeinică și legală 
a tuturor cauzelor și lucrărilor 
penale. Activitatea de cer
cetare penală a fost marcată 
de un volum fără precedent, 
căruia a trebuit să-i facem față 
cu efective modeste din punct 
de vedere numeric. Dacă au 
existat și unele situații de 
prelungire a termenelor de 
soluționare, acestea s-au 
datorat unor motivații obiective, 
în special în cauzele în care s- 
a depins de efectuarea unor 
expertize medicale, tehnice, 
verificării financiar-contabile și 
alte mijloace de probă cu 
dificultăți în administrare. Nu 
am avut cazuri de tergiversări 
ale cercetărilor sau să se fi 
administrat probatorii dis
cutabile, iar în situația în care 
au mai fost întârzieri 
nejustificate în soluționare, 
comanda inspectoratului a 
intervenit operativ. Am realizat 
o bună cooperare cu parchetul, 
pe baza criteriilor de 
competență stabilite prin lege 
pentru fiecare instituție în parte 
și am înțeles prin aceasta 
formarea unui front comun 
împotriva criminalității, 
documentarea întregii activități 
infracționale a persoanelor 
cercetate în scopul aflării 
adevărului și a bunei înfăptuiri 
a justiției.

- Care sunt pentru 
polițiștii hunedoreni obiec
tivele în anul 1998?

- Desigur că obiectivele 
activității noastre în acest an 
sunt numeroase. Concret le-aș 
structura pe următoarele 
capitole: protecția exercitării 
drepturilor și libertăților 
individuale ale cetățenilor, 
apărarea proprietății publice și 
private, limitarea fenomenului 
criminalității, asigurarea clima
tului de ordine și siguranță 
civică, atât de necesare 
societății în actualele condiții 
socio-economice.

ANTENA b DEVA
08.00-08.15 Știri (r) 
09.30-10.15 Actualitatea (r)
10.15- 10.30 Muzică, pu

blicitate
17.30- 17.45 7 zile fără 

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

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program co

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

mercial PRO TV Deva
17.00-18.25 „Ghici cine bate 

la ușăl?” - talk show cu Alin 
Bena

23.15- 23.30 Știri locale 
 y
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3 Berbec
Ca să vă susțineți 

punctul de vedere în fața 
partenerilor de afaceri 
trebuie să duceți niște 
tratative. Dacă vreți să 
faceți impresie bună 
controlați-vă.

O Taur
Relațiile cu partenerul 

de afaceri sunt bune, dar 
nu insistați să vă accepte 
ideile. De ia partenerul de 
viață aflați o veste sur
prinzătoare.

O Gemeni
Preocupați-vă de afa

cerile familiei și nu faceți 
investiții spectaculoase 
oricât ar insista alții. 
Faceți cu succes o 
mulțime de drumuri 
pentru chestiuni minore.

Ș Rac
într-o reuniune familială 

veți dezbate o problemă 
profesională foarte im
portantă pentru dv. Vedeți 
lucrurile într-o nouă 
lumină după schimbul de 
opinii avut.

3 Leu
Persoana care vă pro

pune o afacere foarte 
rentabilă nu vă inspiră 
încredere. Ar fi bine să vă 
urmați intuiția și deo
camdată să nil luați nici o 
inițiativă.

□ Fecioara
Conștiinciozitatea dv. 

lașa de dorit. Noroc că 
mai dregeți câte ceva cu 
inventivitatea de care dați 
dovadă. Relațiile din 
familie vă nemulțumesc, 
dar n-o arătați.

O Balanța
Ati putea câștiga niște 

bani. In timpul unei vizite 
vi se cere părerea într-o 
chestiune profesională. 
Partenerul de viață do
rește să vă facă o 
surpriză.

O Scorpion
Partenerul de afaceri vă 

face o încurcătură. Fiți pe 
fază ca să rezolvați totul 
cât mai repede. Repro
șurile mai amânați-le. în 
schimb vă avantajează 
speculațiile.

O Săgetător
Unul dintre prieteni are 

o problemă mai deo
sebită. Lăsați totul baltă și 
ajutați-l, căci e puțin 
probabil să se descurce 
singur.Atenție să nu supă- 
rați vreun șef la serviciu.

3 Capricorn
Intuiția vă avertizează 

să nu vă asumați riscul 
reluării unei afaceri la 
sfatul unei rude. Norocul 
vă e blocat de neglijența 
unei rude, așa că aveți 
nevoie de răbdare.

O Vărsător
Doar întâlnirea cu fa

milia vă mai calmează 
irascibilitatea. Nu plecați 
într-o călătorie căci riscați 
să pierdeți bani.O relație 
nouă vă entuziasmează 
peste măsură.

O Pești
Astăzi perseverența 

nu vă avantajează. Se 
impune o adaptare rapidă 
la condițiile nou-apărute. 
Atenție că puteți să vă 
pierdeți ritmul dacă 
rămâneți în urmă.

netesecp
<__________ J
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12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 Memo
ria exilului românesc (r) 16.00 Emi
siune în limba maghiară 17.35 Casă 
de piatră (s, ep. 72)18.00 Arhive româ
nești 18.30 Camera ascunsă 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 142) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.15 Baywatch 
(s, ep. 134) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de noapte 
23.30 Scena 0.00 Canary Wharf (s, ep. 100)

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)13.00 Credo (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.30 Ecclesiast ’98 
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 143) 
19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 
Zorba grecuf (dramă Grecia/SUA 
1964) 23.40 Jurnalul de noapte 23.55 
Universul cunoașterii (do) 0.45 Canafy 
Wharf ’

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.30 Club 2020 (r) 
14.00 Conviețuiri - magazin 15.10 
Limbi străine. Engleza 15.35 Omer 
(d.a) 16.00 Micaela 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
20.10 Pasiuni (s, ep. 26) 21.10 Credo 
(em. religioasă) 22.00 Vânătoarea de 
fantome (f.a. SUA '94) 23.40 
Ecoturism (mag. turistic) 0.00 O 
șansă muzicii

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 8.30 Ecclesiast ’98 (r) 8.55 
Baywatch (s/r) 9.55 Scena politică (r)
10.30 Efecte secundare (s/r) 11.30 
Gigi Sfârlează (d.a) 11.55 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.15 
Față în față cu autorul (r) 14.15 
Conviețuiri 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Omer (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 118) 16.50 Cristal 
(s,ep. 205) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 20.10 Pasiuni (s, ep. 27) 
22.00 Faust la Opera Națională 23.30 
Pelerinaje

1
ANTENA 1

12.15 O iubire de neuitat (s, ep. 
62) 13.10 între prieteni (em. pt. 
tineri/r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Sfântul (s, ep. 5) 15.20 Un câine 
cu imaginație (s, ep. 39) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 Coun
try Club 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.00 Cafea cu parfum 
■de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Pompierul (dramă SUA ’87) 21.30 
Viitorul începe azi (s, ep. 21) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Onyx - culorile muzicii 7.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.40 Viitorul începe 
azi (s/r) 10.30 Pompierul (f/r)
12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 
63) 13.15 Mileniul III (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Sfântul (s)
15.20 Un câine cu imaginație (s, 
ultimul episod) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Granița (f.a. SUA 1985) 
21.30 Știri 21.40 Legea lui Burke 
(s. p, ep. 21) 22.30 Milionarii de la

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Super (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Sculptorița (s/r) 14.45 Lumea filmului (r)
15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 37) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Malcolm (co. 
Australia 1986) 22.00 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 33) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Audiență națională 
(talkshow) 0.15 Nemuritorul (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H (s) 11.00 
Malcolm (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 38) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul 
din străinătate (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. 21) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 17) 22.00 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 34) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Profesiunea mea - cultura 
0.45 Nemuritorul (s)1.45 Știrile PRO TV

6.30 Show-ul de dimineață 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.00’Celebri 
și bogați (s/r) 13.00 Din culisele modei 
(r) 14.00 Lumea lui Eric (s, ep. 25)
14.30 Xuxa (show pentru copii) 15.00
Rocky Bullwinckle (d.a) 15.30
Pretutindeni cu tine (s, ep. 33) 16.30 
Frecvența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 33) 19.00 Focus 
19:știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 33) 
20.00 Un alt început (s, ep. 7) 21.00 
Christine Cromwell Misteries (f.p. SUA 
1990, p. I) 22.45 Zonă periculoasă (do) 
23.00 Focus 23: știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

6.30 Show-ul de dimineață 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.0Q Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea d? veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Lumea lui Eric (s, ep. 26) 14.30 Xuxa 
(show pentru copii) 15.00 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.30 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 34) 16.30 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
34) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Focus 19: 
știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 34) 
20.00 Contralovitura (s, ep. 7) 21.00 
Keeping the Promise (dramă SUA 
1997) 22.45 Zonă periculoasă
(do)23.00 Focus 23: știri
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pasiuni (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) 18.00
Medicina pt. toți 1Ș.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 
21.15 Teatru TV prezintă „Frumoșii 
nebuni ai marilor orașe", „Trăsura cu 
vrăbii desenate" 23.20 Jurnalul de 
noapte
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 
Actualitatea editorială 15.30 Pompierii 
vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 Timpul Europei (mag. politic) 
18.30 Camera ascunsă 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 145) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Dr. Quinn (s, 
ep. 11) 22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
23.10 Jurnalul de noapte 23.55 Canary 
Wharf (s, ep. 102)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 9.45 
Portrete în acvaforte (r) 10.15 Tele- 
enciclopedia (r) 11.35 D.a. 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Arhive româ
nești (r) 14.00 Em. în Ib. maghiară
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 206) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 2020 
19.40 Dreptul la Cronica cenzurii 
românești 20.10 Pasiuni (s, ep. 28)
21.10 Avocatul poporului 22.00 
Lovitură de maestru (dramă SUA 
1989) 23.35 Meridianele dansului

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf 8.55 Universul cunoașterii (r) 
9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Magazin 
sportiv 13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 120) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5... (div.) 19.10 
Față în față cu autorul 20.20 Pasiuni 
(s,ep. 29) 22.00 Jack cel chior (dramă 
SUA ’61)

6.30 Onyx - culorile muzicii 7.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.40 Legea lui Burke 
(s/r) 10.30 Granița (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10 Clubul 
„Hai România” (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Sfântul (s) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.30 Telerebus 
(joc interactiv) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Războiul spionilor (f. răzb. 
SUA 1985) 21.40 Doctor Bramwell 
(s, ep. 20) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții
6.30 Onyx - culorile muzicii 7.30 

Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.00 Rățoiul Huey 
(d.a) 9.40 Doctor Bramwell - o 
femeie ambițioasă (s/r) 10.30 
Războiul spionilor (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Sfântul (s) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie 19.00 Obser
vator/Din lumea afacerilor 19.45 
Moon 44 (f. SUA 1990) 21.30 Știri 
21.40 Cronici paranormale (s, ep. 
22) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s) 12.00 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea - cultura (r) 14.30 
Nemuritorul (s) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 The Man 
in the Moon (dramă SUA ’91) 22.10 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 34) 23.15 
Pro și contra cu O. Paler 0.15 
Nemuritorul (s)
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 

și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Vocile (r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro 
și contra cu Octavian Paler (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 61) 21.15 Doctor în Alaska 
(s, ep. 59) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 35) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa

6.30 Show-ul de dimineață 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Lumea lui Eric (s, ep. 27) 14.30 Xuxa 
(show pentru copii) 15.00 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.30 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 35) 16.30 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep.
35) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Focus 19: 
știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 35) 
20.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 7) 
21.00 The Pompatus of Love (co. SUA 
1996) 22.45 Zonă periculoasă (do) 
23.00 Focus 23: știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)
6.30 Show-ul de dimineață 9.00 

Pretutindeni cu tine (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Lumea lui Eric (s, ep. 28) 14.30 Xuxa 
(show pentru copii) 15.00 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.30 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 36) 16.30 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep.
36) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Focus 19: 
știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 36) 
20.00 911: Apel de urgență! (s, ep. 8) 
21.00 Sarah’s Child (dramă SUA ’94) 
22.45 Zonă periculoasă (do) 23.00 Fo
cus 23: știri 23.30 Stare de veghe 
(talkshowj^^^^^^^>^^
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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) 13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 De la lume 
adunate... 15.30 Em. în limba 
germană 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Ora Warner: Batman, Looney 
Tunes (d.a); Treptat-Treptat (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Stark (f. p. 
SUA 1986) 23.05 Jurnalul de noapte 
23.20 Planeta Cinema 0.10 Despărțire 
la Las Vegas (dramă SUA ’95) 2.00 
Jocurile Olimpice de Iarnă, Nagano ‘98

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 în 
flagrant (r) 10.25 Cultura în lume (r) 
10.55 Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. 
Engleză și italiană 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
207) 17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 19.55 Clepsidra în imagini
20.10 Pasiuni (s, ep. 30) 21.50 
Vânare de vânt (div.) 22.30 Lumea 
sportului 23.00 Berlin Alexanderplatz 
(s, ep. 12) 0.00 Varietăți internaționale

6.30 Onyx - culorile muzicii 7.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.00 Rățoiul Huey 
(d.a) 9.40 Cronici paranormale (s/ 
r) 10.30 Moon 44 (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat, (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Model Academy (s)
16.30 Rățoiul Huey (d.a) 17.00 
Onyx music - pentru îndrăgostiți 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 The Buddy Factor 
(co. SUA 1995) 21.30 Știri 22.30 
Georgia (dramă SUA 1995)

4.00 Jocurile Olimpice de Iarnă - 
Nagano '98. Festivitatea de des
chidere 6.00 Retrospectiva olimpică a 
schiului 7.00 Bună dimineața... de la 
lași! 9.05 Ba da. Ba nu! Emisiune con
curs pentru copii 10.05 Viata ca în 
viață (s, SUA 1989) 10.50 Serile 
Moscovei (f Rusia, 1994) 12.30 Mork 
și Mindy (s, ep. 35) 13.00 Ecranul 
13.30 Mapamond 14.10 Video- 
Magazin 15.55 Rugby: Franța - Anglia, 
în turneul celor 5 Națiuni 17.35 Scena 
politică 18.00 D.a Povestirile lui 
Donald Rățoiul 18.30 Hollyoaks (s, ep. 
52) 19.00 Teleencidopedia 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
Meteo 20.45 Jocurile olimpice de iarnă 
- Nagano '98 22.15 Antologia Umorului 
23.05 Dna King, agent secret (s, ep. 6)

8.00 Euronews 8.30 Pe muchie de 
cuțit - Sporturi extreme 8.55 Arată-mi 
orașul tău! 9.25 Filmele săptămânii 
9.30 Pas cu Pas 10.35 Cinema
tograful vremii noastre Robert 
Bresson (Arte 1994) 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Căderea vulturilor (Ep. 1 Valsul 
morții, BBC, 1974) 15.10 Tradiții 15.35 
Dennis Pericol (d.a., SUA, 1994) 
16.00 Micaela (s, ep. 122) 16.50 
Cristal (s, ep. 208) 17.35 Moment 
folcloric 17.45 Serata muzicală TV 
19.45 Jurnal muzical 20.00 Mini-serie 
Ani de glorie (SUA, 1987) 21.25 Stop- 
Cadru 21.35 Ani de glorie (ultima 
pacte) 23.30 Conviețuiri 24.00 
Festivalul internațional „Archaeus”

7.00 Știri/Revista presei 7.10 
Puterea banilor (f.s/r) 8.00 O iubire 
de neuitat (s, ep. 66/r) 8.45 Rățoiul 
Huey (d.a/r) 9.20 Ultimele 5 
minute (ep. 6)13.00 Viață sălbatică 
(ep. 29) 13.30 Model Academy 
(ep. 75) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Viață de la zero (ep. 8) 16.30 între 
prieteni 17.30 Club Hawaii (ep. 76) 
18.00 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 
18) 19.00 Observator/Sinteză 
știrii 9.45 Ambulanța (thriller, SUA,
1990) 21.30 A treia planetă de la 
Soare (seria a ll-a, ep. 22) 22.00 
Arliss (ep. 16) 22.30 Beavis & 
Butthead (ep. 53) 23.00 Jocuri 
periculoase (acțiune - erotic SUA
1991)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 12.00 Melroșe Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 întâlnire cu 
presa (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 41) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit și 
români fericiți 17.35 Urmărire generală 
18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 99) 
21.15 Jucăria 3 (horror SUA 1992) 23.15 
Știrile PRO TV 23.45 La limita impo
sibilului (s) 0.30 Zona Crepusculară (s)

7.00 PRO TV Junior: D.a.: Aventurile lui 
Teddy Ruxpin (ep. 4) D.a.: Agenția pentru 
distrugerea extratereștrilor (ep. 10) 
Povestea magică 9.00 Superboy (ep. 26) 
9.30 Tintin - Lacul Rechinilor 11.00 PRO 
Motor 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe i. 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pauly (ep. 1) 13.30 Baby Boom (ep. 4) 
14.00 Generația PRO 16.00 Xena, 
prințesa războinică (ep. 48) 17.45 PRO 
Fashion 18.15 Fete de bani gata (ep. 15) 
18.45 Te uiți și câștigi! 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Nemuritorul III - Vrăjitorul 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Millennium (ep. 21) 
23.00 Știrile PRO TV 23.30 N.Y.P.D. 
BLUE - viață de polițist (ep. 20) 0.15 
Semințele minciunii (dramă, SUA, 1994)

6.30 Show-ul de dimineață 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s /r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r)14.00 
Lumea lui Eric (s, ep. 29) 14.30 Xuxa 
(show pentru copii) 15.00 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.30 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 37) 16.30 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
37) 18.30 Lexic (cs) Prezentator S. 
Biriș 19.00 Focus 19: știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 37) 20.00 Cristy 
(s, ep. 8) 21.00 The Ice Runner (thriller 
SUA 1992) 22.45 Zonă periculoasă 
(do) 23.00 Focus 23: știri 23.30 Ce
remony (horror SUA ’95)

7.15 Flash - știri 7.30 Lumea lui Eric 
(ep. 25) 8.00 D.a Prieteni la cataramă 
(ep. 2) 8.30 Bailey Kipper (ep. 8) 9.00 
D.a. Nemuritorul (ep. 8) 9.30 D.a 
Gașca lui Betty (ep. 8) 10.00 D.a.: 
Inspectorul Gadget (ep. 6) 11.30 
Campionul (ep. 2) 12.00 Un cuplu 
irezistibil (d.a ep. 9) 12.25 Flash - știri
12.30 Aventurile lui Rocko (d.a, ep. 9) 
13.00 Formidabilii (ep. 2) 13.30 1999 
(ep. 6) 14.30 în căutarea dreptății (ep. 
2) 15.25 Flash - știri 15.30 Emisiune 
sportivă 17.30 Universul cunoașterii
18.30 Lumea lui Dave (ep. 9) 19.00 
Focus 19: știri 19.30 Incursiuni în 
imprevizibil (ep. 8) 20.00 Misterele din 
New Orleans (ep. 8) 21.00 Dragoste și 
minciună (f. SUA, 1989) 23.00 Focus 
23: știri 23.30 La Ciociara (dramă Italia)
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7.00 Bună dimineața de la ... Cluj- 
Napoca! 8.30 Lumină din lumină 9.05 
D.a.: Colț Alb 9.30 Fetița cu pistrui (ep. 
6) 10.00 Jocurile Olimpice de iarnă - 
Nagano'98 11.30 Viața satului 13.00 
Serial de călătorii (do) 14.10 Atlas 
14.40 Video-magazin 15.00 Castelul 
haiducilor din Carpați (II) 15.40 Blitz. 
Concursul Eurovision '98 16.00 
Jocurile Olimpice de Iarnă - Nagano 
'98 18.00 Aladdin (d.a) 18.30 
Hollyoaks (ep. 53) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, Meteo, 7 zile în 
România 21.00 Angie (f. SUA, 1994) 
22.50 Jocurile Olimpice de iarnă - 
Nagano '98 0.30 Festivalul
internațional „Archaeus"

8.00 Euronews 8.30 Pe muchie de 
cuțit - sporturi extreme 8.55 Arată-mi 
orașul tău 9.25 Filmele săptămânii 
9.30 Ferestre deschise 10.35 
Documente culturale Frank Sinatra - 
Anii cei mai frumoși 11.35 Jocurile 
olimpice de iarnă - Nagano ’98 15.45 
Dennis Pericol (d.a. SUA, 1994) 16.10 
Micaela (ep. 123) 16.55 Cristal (ep. 
209) 19.00 în plină acțiune (ep. 17) 
19.45 De dor, de dragoste, de joc... 
20.00 Ultimul tren; Totul despre 
întreprinderile mici și mijlocii 21.00 
Emisiune de actualitate sportivă: 
Fotbal: Atalanta Bergamo - A.C. 
Parma 24.00 Jazz Alive

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (ep. 18/r) 9.00 Connan 
(d.a/ep. 19) 9.30 O echipă 
fantastică (d.a, ep. 8) 10.30 
Orășelul fantastic (ep. 17) 11.10 
Controverse istorice (do) 11.40 
Spirit și credință 12.10 Vedeta în 
papuci 12.50 Caleidoscop 14.00 
Descoperiri (ep. 4) 14.45 O femeie 
-un bărbat și jumătate 15.10 Onyx 
Music - voci de legendă 16.20 
Viată de la zero (ep. 10) 16.50 
Club Hawaii (ep. 77) 19.00 Ob
servator știri 19.45 Când voi găsi 
dragostea? (comedie, SUA, 1994) 
21.30 Burlacul (ultimul episod) 
22.00 Cape Canaveral - Eroii 
spațiului (ep. 15) 22.50 Mafiot de 
ocazie (acțiune, SUA 1995)

7.00 Desene animate 8.00 G.l. Joe (ep. 
15) 8.30 Connan, Aventurierul (ep. 15) 
9.00 Lassie (ep. 14) 9.30
Superabracadabra 11.00 Se întâmplă în 
Waikiki (ep. 4) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pauly 
(ep. 2) 13.20 Baby Boom (ep. 5) 14.00 
Ridică-te și mergi: Povestea lui Dennis 
Byrd (f. SUA 1994) 15.30 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu 16.00 Lumea 
filmului 16.30 Efecte speciale (ep. 21) 
17.15 Al șaptelea cer (ep. 10) 18.00 
Beverly Hills (ep. 108) 19.00 Prețul corect 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Cocoon 2 
(SF, dramă, comedie) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Susan (ep. 21) 22.30 Știrile 
PRO TV 23.00 Casă de gheată (ep. 1) 
0.00 Știrile PRO TV

7.00 Flash - știri 7.30 Lumea lui Eric 
(ep. 26) 8.00 Un cuplu irezistibil (d.a, 
ep. 10) 8.30 Aventurile lui Rocko (d.a., 
ep. 10) 11.00 Incursiuni în imprevizibil 
(ep. 8/r) 11.30 Misterele din New Or
leans (ep. 8/r) 12.25 Flash - știri 12.30 
Marea aventură - Documentar National 
Geographic 13.30 Lupta pentru viață III 
(acțiune, RTI 1993) 15.25 Flash - știri 
15.30 Vedetele dragostei (ep. 8) 16.00 
Față în față la Hollywood (ep. 8) 16.30 
Din culisele modei (ep. 8) 17.30 
Exploratorii-Documentar 18.30 O lume 
nebună - documentar artistic (ep. 8) 
19.00 Focus 19: știri 19.30 Nimeni nu 
e perfect (ep. 8) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 8) 21.00 E=mc2 (dramă 
romantică SUA, 1995) 23.00 Focus 23: 
știri 23.30 Gardă de corp (ep. 4)
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ACTUL DE JUSTIȚIE SE DOREȘTE 
A FI LA NOI STANDARDE

- Domnișoară vicepre
ședinte, luna ianuarie este 
șl un moment de analiză a 
ceea ce a reprezentat anul 
recent încheiat. Ce a în
semnat acesta pentru Ju
decătoria din Hunedoara?

- A fost un an cu multă 
muncă, un an al rezultatelor 
bune sau chiar foarte bune. 
Sigur, probleme există în ori
ce instituție, dar printr-o or
ganizare judicioasă s-a reușit 
depășirea situațiilor ivite.

în 1997, în cadrul jude
cătoriei noastre, au fost ru
late peste 16000 de dosare, 
atât în civil cât și în penal, în 
urma cărora s-au pronunțat 
5737 de hotărâri. Acest lucru 
a fost posibil prin munca, în 
primul rând, a celor 13 jude
cători, care sunt în majo
ritate tineri, cu o activitate în 
magistratură între un an și 
trei-patru ani.

- Pentru că ați amintit 
că majoritatea judecăto
rilor sunt tineri, care este 
vârsta medie?

v
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Se restaurează

- Nu depășește 29-30 de 
ani..

- Cum apreciațl volu
mul de muncă față de anul 
■96?

- în 1997 numărul dosa
relor a crescut cu 1600. Ce 
se mai poate spune este di-

Castelul
De curând la Hunedoara au 

început lucrările de restaurare a 
Castelului Corvineștilor. Durata 
acestora se întinde până în 
2002, an în Care se intenționea
ză a fi introdus în circuitul turistic 
internațional. La nivelul prețurilor 
lui ’97, costurile totale pentru 
restaurarea Castelului se ridicau 
la 17 miliarde de lei, sumă ce va 
fi eșalonată până în 2002. Pentru 
1998 se estimează alocarea a 
circa patru miliarde de lei.

Preturi în piața
în această săptămână în 

Piața Obor prețurile oscilau în 
jurul următoarelor valori: cartofi
- 3000 lei/kg; fasole - 5000 lei/ 
kg; ceapă - 7000 lei/kg; făină 
a’bă - 2^00 lei/kg; mălai grisat -

ici.Kg; arpagic - 14000 lei/ 
kg; lapte - 3500 lei/litru; morcovi
- 1500 lei/kg; portocale - 6500 
lei/kg; banane - 8200 lei/kg; 
mere - 2000 lei/kg; pere - 3000 
lei/kg; miere de albine de 
salcâm - 20.000 lei/kg; usturoi - 
16.000 lei/kg. Florile, în special 
garoafele, se vindeau cu 3000 
de lei/fir.

—

Convorbire cu 
d-șoara Daniela 
Lambropulos, 

vicepreședinte la 
Judecătoria 
Hunedoara

.✓

versificarea cauzelor. Au a- 
părut și situații mai delicate 
generate de disponibilizarea 
personalului pe Ordonanța 
22, când un număr de peste 
200 de persoane s-au adre
sat instanței.

- Pe lângă cazurile coti
diene s-au înregistrat și 
situații mai aparte?

- Pe lângă situațiile noi

ivite privind disponibilizarea 
personalului din cadrul RAC 
Deva în fața instanței au a- 
părut și cazuri cu grupuri 
mari de infractori care au 
săvârșit infracțiuni de furt 
calificat în dauna avutului de 
stat.

- Care ar fi după opinia 
dumneavoastră cauzele ce 
au determinat creșterea 
fenomenului infracțional 
sau a litigiilor între diverse 
părți?

- Majoritatea cauzelor în 
civil vizează familia, în mod 
special divorțul cu tot ce im
plică acesta, Legea 18, aba
terea de la convențiile înche
iate între agenții economici, 
acordarea unor credite ban
care cu mare ușurință, fără 
garanții suficiente etc.

- Cum vedeți anul pe 
care l-am început de cu
rând?

- Cu speranță și cu do
rința de a ne face pe deplin 
datoria pentru a ridica actul 
de justiție la noi standarde. *

Identități expirate
Potrivit datelor oferite de 

către doamna plutonier major 
Tiberia Evu, de la biroul Evi
dența Populației a Poliției Muni
cipale Hunedoara, dintr-un total 
de 96.475 de persoane, cât nu
mără zona de competență, circa 
1500 de persoane au buletinele 
de identitate expirate. O parte 
dintre acestea locuiesc ilegal în 
alte zone sau au plecat în străi
nătate în ultimii ani.

Pe trecerea de
pietoni

Luni seară, în jurul orei 
19.00, Strențan Teodor Daniel, 
de 20 de ani, din Hunedoara, 
aflat la volanul autoturismului 
Opel Kadett cu numărul' de în
matriculare HD 0676, a acci
dentat-o grav pe Sabău Ana, de 
66 de ani, ce traversa regula
mentar strada pe o trecere de 
pietoni în zona intersecției.

Pentru vătămarea corporală 
din culpă - victima suferind o 
fractură la piciorul drept - condu
cătorului auto i se va întocmi 
dosar penal, iar d^că va fi găsit 
vinovat riscă o pedeapsă cu 
închisoare între 3 luni și 2 ani.
 ... . ...........................

iiitein 
autorizații drI

niiislnirlii1
»

în ședința Comisiei de Urba
nism din 27 ianuarie a.c. au fost 
avizate de către primarul mu
nicipiului Hunedoara următoarele 
certificate de urbanism: Euro- 
plakat București - amplasamente 
pentru reclamă; Pitulice Marin - 
strada Lătureni - construcție 
locuință P+1< Durnea Maria - 
strada Lăturâp. - construcție 
casă S+P+1; Tusa Veronica - 
strada Vladimirescu, nr. 9 - extin
dere locuință; Tăbăcaru Rozalia
- Bdul Traian, nr. 36 - construcția 
a două boxe garaj; Tudosa Emi
lia - Bdul Corvin, nr,.1O - transfor
mare uscătorie în spațiu comerț-, 
cial; Popescu Latifa - strada 
Eroilor, nr. 9 - transformare spa
țiu în spațiu comercial; Dumitraș 
Mircea - Boș - construire casă 
vacanță; Floris Codruț frod SRL
- Bdul Republicii - modificări la 

^spațiu comercial.

Liceenii
Hunedoarei
în spectacol

Se "indexează" datoriile

Zece mii cje șobolani fârâ 
adăpost!

După mal multe luni de amânare a acțiunii de 
demolare a cocinilor șl cotețelor din Valea Seacă, 
construite Ilegal în acest loc, operațiunea se 
apropie cu pași repezi de sfârșit.

Acțiunea "cotețul", cum a mal fost numltâ, a 
dezafectat peste 300 de cocini șl cotețe, amplasate 
pe circa 25 de hectare, teren pe care proprietarii de 
drept nu l-au putut folosi din cauza acestor Im
provizații.

Factori de decizie de la Primăria Hunedoara 
mal spun că această operațiune era necesară din 
mal multe motive; desființarea focarului de infecție 
unde s-au întâlnit frecvent cazuri de trlchlneloză, 
redarea pământului proprietarilor, precum șl elimi
narea furturilor de pe culturile din împrejurimi. Ace
lași Interlocutori ne-au mal spus că în urma acțiunii 
de demolare a cocinilor cel care au cel mal mult de 
suferit sunt zecile de mii de șobolani ce au rămas 
fără adăpost în plină Iarnă.

Acțiunea a fost urmată șl de o amplă campanie 
de deratizare a împrejurimilor, între care șl cartie
rele Micro 6 șl 7.

4

Miercuri seara, Casa de 
Cultură din Hunedoara a fost 
gazda unui spectacol sus
ținut în exclusivitate de tinere 
talente, intitulat sugestiv 
"Show varietăți, liceenii 
Hunedoarei ’98".

în spectacol au evoluat 
soliștii de muzică ușoară 
Reiny Weber, Anca Pteș, 
Marius Petresc, Bianca 
Toma, trupele de Break
dance, Street-dance, cea de 
danș mddern "Conection", 
Duo folk precum și trupa de 
teatru a Casei de Cultură cu 
momente vesele.

Spectacolul a reunit, în 
cea mai mare parte, liceeni, 
care au petrecut momente 
de antren și voie bună.K

I
Cineva spunea că cel mal ușor este să sustragi ceva în văzul lumii sau în ■ 

amiază. Plecând de la aceste premise, marți, în jurul orei 14, doi bărbați de! 
vârstă medie au sustras fler vechi de pe platforma siderurgică Hunedoara* 
printr-o spărtură făcută în gard.în apropierea stației PECO. Surprinși del

zw

î ir anmiiaizai imaure
I
I
| trecători, cei doi au luat-o din
| loc, lăsând pe parțpa opusă a
■ șoselei o căruță cu-un cal.
’ Fiind sesizată poliția de pe
■ platformă, aceasta a sosit în
I câteva minute la fața locului, de
| unde a ridicat atelajul de 
| transport.
■ .între timp, un nou amator de
■ chilipir, cu o altă căruță, a fost
I reținut de către poliția de pe
I platformă pentru aceeași faptă:
| sustragerea de materiale refo- 
| loslbile din Incinta Siderurgicii 
^Hunedoara.

4»

Suma datorată, la 31 decembrie 1997, de către asociațiile 
de locatari către RAIL Hunedoara a atins 11.569 miliarde de 
lei, cu 2,459 miliarde mai mult decât cu o lună în urmă, adică 
la 30 noiembrie.

Pentru luna noiembrie valoarea totală a prestațiilor regiei 
hunedorene către populație (asociații de locatari) a fost de 3,652 
miliarde de lei, din care s-au plătit doar 550 milioane de lei.

Din totalul lunii noiembrie 510 milioane de lei au repre
zentat costul apei reci pentru care s-au achitat 37 milioane de 
lei, iar pentru căldură 513 milioane din 3,142 miliarde de lei.

\____________________ ______________________ /♦ ----------------- - - - - -- -- -- -- - *

■ Numărul apartamentelor fără căldură din municipiu se ridică în 
• această iarnă la circa 2600. Cauzele ce au determinat această 
1 situație sunt de natură tehnică sau neplata taxelor comune pentru 
, serviciile prestate de către regie în cea mai mare parte. Cazurile în
■ care nu s-a solicitat căldura sunt însă mai puține.
♦,
Z?

*

Indisciplină pe
sosea ------ r —

Discuția pe care am a- 
vut-o cu dl locotenent colo
nel Adrian Filer, șeful Biro
ului Poliției Rutiere a munici
piului Hunedoara, a scos în 
evidență o stare deloc liniș
titoare pe drumurile publice.

Astfel, numai în cursul 
lunii ianuarie 1998, sanc
țiunile aplicate conducăto
rilor auto se ridică la 395. 
Din acest total, în 28 de ca
zuri s-au reținut permisele 
de conducere, din care nouă 
pentru alcool, lucru ce tre
buie să dea de gândit condu
cătorilor auto înainte de a se 
urca la volan. Indisciplina în 
trafic nu vine numai din par
tea celor de la volan, ci șl a 
pietonilor care traversează 
cum îi tale capul, fără să se 
asigure în prealabil. Dl A- 
drlan Filer ne-a mai spus că 
numai în această lună au

X

fost sancționați 48 de pie
toni. Cauza principală care 
determină numărul mare de 
accidente în care sunt impli
cați pietonii este cea a tra
versării neregulamentare a 
străzilor, a mai precizat șeful 
Biroului Poliției Rutiere din 
Hunedoara, cu toate că nu
mai în anul trecut au fost 
sancționațe peste 1200 de 
persoane, Legat de trecerile 
de pietoni, foarte mulți con
ducători auto uită să acorde 
prioritate persoanelor anga
jate în traversarea străzilor, 
de unde și numărul mare de 
accidente și sancțiuni acor
date. O vină pentru toate a- 
ceste evenimente o au însă 
și Instructorii școlilor de șoferi 
care nu insistă, din start, pen
tru o atenție sporită șl acor
darea priorității pietonilor, a 
mai precizat Interlocutorul,

r Pagină realizată de Corne! POENAR
*
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nii-a
- pornind de la un proverb românesc -

O luntre are întotdeauna două lopeți
Dragul meu, un lucru trebuie să înveți:
O viață și cu moartea fac două vieți,
Așa că n-are rost cu apa grijilor să te îmbeți, 
Ci să iubești, să primești, să uiți și să ierți.

UI\I CVARTET DE AUR
La pagi

na 177, Karl 
Jaspers 
transferă, 
printr-o sin
gură frază, 
întreg con
ținutul cărții - 
altfel con

struit cu rigurozitate științifică - 
într-un ținut fantasmagoric, a- 
proape autodiscreditându-se. 
Citez: "Figurile acestor mari 
bărbați se sustrag cunoașterii 
noastre dacă încercăm să pă
trundem în realitatea lor origi
nară prin procedeul desfolierii 
de straturi suprapuse. Nu există 
nici o relatare istorică demnă de 
încredere" (Considerații despre 
oamenii cruciali) (subl. D.H.). 
Bine că autorul nu-și începe 
scrierea tocmai cu această fra
ză cam paralelă cu conceptul de 
cercetare! Dar trebuie să apre
ciem și să luăm în considerare 
sinceritatea sa, ca o mărturisire- 
măsură de prevedere, mai spre 
sfârșitul cărții însă. Foarte pro
babil că ea exprimă exact îndo
iala cu care autorul pornește la 
scrierea propriu-zisă. în ajutorul 
ideii de mai sus, aș mai spune 
că, în calitate de reprezentant 
important al existențialismului, 
idealismul său devine pregnant

ÎASFERS

în teoria Idealist-iraționalistă și 
pesimistă despre originea și 
sensul istoriei, elaborată de el. 
lată, deci, o explicație mai mult 
decât edificatoare vizavi de cita
tul anterior. Oamenii de însem
nătate crucială este necesar să 
fie privită din cel mai important

mea este că nu Socrate - nici 
măcar lisus - sunt personajele 
centrale și, deci, mai importante 
ale cărții, ci tandemul asiatic 
Buddha - Confucius - contem
porani; primul a trăit între anii 
560 (cca.) - 480 î.e.n., al doilea 
între 551 (cca.) - 479 î.e.n.

[ Karl Jaspers: OAMENII DE ÎNSEMNĂTATE 1 

CRUCIALA Socrate, Buddha, Confucius, lisus.
Ed. Paideia

unghi și anume: cutezanța lui 
Jaspers de a scrie despre aces
te vârfuri ale spiritualității univer
sale - un cvartet ai cărui compo- 
nenti nu mai prea au nevoie de 
prezentare. Fals! Karl Jaspers 
are... Comentariile și conside
rațiile sale sunt nu numai intere
sante, dar ele aduc o seamă de 
elemente noi asupra cunoașterii 
personajelor analizate. De e- 
xemplu, reîntâlnirea cu Socrate 
are loc pe câteva coordonate cu 
sprijinul cărora, și prin compu
nerea lor într-un tot, figura filo
zofului de-acum aproape 2500 
de ani ne devine, în orice caz, 
mai familiară. însă, părerea

Luăm această coincidență drept 
simplă întâmplare, pentru că 
fiecare dintre ei a rămas în isto
ria omenirii datorită personali
tății proprii. Poate că ar fi, totuși, 
interesant ca, înainte de a trece 
la cititul cărții, să ne întrebăm 
simplu, omenește: ce și cât știm 
despre cei doi? Iar răspunsul să 
fie la fel de sincer. Și realist. 
Vom porni astfel pe drumul lec
turii de pe o poziție limpezită de 
prejudecăți și cu șansa ca, oda
tă cu înaintarea în text, să des
coperim elemente de analiză și 
prezentare care cu ușurință pot 
să ne ducă spre o bucurie a 
noutății vecină cu fascinația.

Totul e să fim... atenți, pentru 
că, mai zice autorul: "întrebarea 
e în ce măsură putem înțelege 
ceea ce noi înșine nu suntem și 
nu înfăptuim. Pretenția noastră 
este că această înțelegere ar fi 
posibilă până la un grad neli
mitat de apropiere, cu condiția 
să evităm să ne pripim și să nu 
acceptăm un caracter definitiv al 
înțelegerii" (p. 80) (Subl. D.H.). 
Dar și această frumoasă fixare 
în memoria noastră a marelui 
filozof chinez: "Au existat pe 
lume atâția prinți și înțelepți cu 
faimă în timpul vieții, despre 
care totuși odată cu moartea lor 
nu s-a mai auzit nimic. Kong Zi 
(Confucius) a fost un bărbat 
simplu din popor. Dar învățătura 
lui încă se mai transmite de 
zece generații încoace. Și toți, 
începând cu Fiul Cerului, cu regi 
și prinți, își cumpănesc hotă
rârile și îndrumările ținând sea
ma de maestrul lor", (p. 131) Aș 
putea să citez o mulțime de 
pasaje, mai ales din paginile 
dedicate lui Socrate, sau mai 
ales din paginile dedicate lui 
lisus, însă, fără exagerare, nu 
vreau să răpesc nimănui plăce
rea unei lecturi-aport esențial la 
îmbogățirea spirituală și a cu
noașterii...

Dumitru HURUBĂ

*

Regina - păsărilor
Regina -păsărilor poartă în cioc 
Un trandafir aducător de noroc

Așa că, din răsărit în amurg 
Lanțuri am pus să o țin într-un loc

Spre sfârșit am prins-o și i-am cerut 
Floarea cerească cu petale de foc.

Ciprian NICKEL

Ce folos... Trandafirul
S-a ofilit în apartamentul meu de bloc.

GLIGOR IIASA I \ A 60-A
9

ANIVERSARE
în ciclul "Personalități hu- 

nedorene" Biblioteca Jude
țeană "Ovid Densușianu" Hu- 
nedoara-Deva a realizat o 
bibliografie a dlui Gligor Hașa, 
cunoscut dascăl și scriitor 
devean. La începutul lunii 
ianuarie dumnealui a împlinit 
60 de ani, motiv pentru care 
se organizează la Casa de 
Cultură Deva o întâlnire a- 
niversară la care au fost in
vitați scriitori și redactori din 
țară.

Lucrarea elaborată de 
dna Maria Razba în cadrul 
bibliotecii cuprinde date bio
grafice, bibliografie selectivă 
(lucrări apărute, volume co
lective șl în colaborare, lu
crări apărute în periodice), 
referințe critice (recenzii, 
interviuri), aprecieri - opinii 
critice. Parcurgând biobiblio
grafia îți poți face o imagine 
asupra vieții șl activității dar 
mai ales asupra operei lite
rare ale celui aniversat.

A venit pe lume în 2 Ia
nuarie 1938 la Tău, comuna 
Roșia de Secaș, din județul 
Alba. A urmat Liceul Peda
gogic din Blaj și Facultatea 
de filologie a Universității 
Timișoara, a fost șl este das
căl. Alături de activitatea 
didactică are șl una publi
cistică șl literară, este fon
dator al unor publicații ("Ac
tualitatea", "La noi") și unul 
dintre inițiatorii manifestării

de la Țebea. în ultimii ani dl 
Gligor Hașa s-a implicat în 
viata politică.

Despre creația sa literară 
dl Radu Ciobanu afirmă: 
"Captivante cărți pentru tine
ret, romane polițiste într-p

ingenioasă cheie parodică, 
dense șl pline de tâlcuri ro
mane istorice, reportaje în 
cea mai bună tradiție a ge
nului, toate alcătuiesc de pe 
acum ceea ce îndeobște nu
mim o operă". De la debutul 
său literar în 1958 până în 
prezent autorul a realizat mal 
multe volume. Primul, "Le
gende strămoșești", a apărut 
în 1979 și s-a reeditat anul 
trecut. Intre timp dl Gligor 
Hașa a mal tipărit la diverse 
edituri și alte cărți: "Comoara 
lui Decebal" (1981), "Stejarul 
corbului alb" (1984), "Sep
tembrie cu măști" (1985), 
"Sceptrul Iul Decebal" (1986) 
- distins cu premiul național

pentru literatură pentru copii 
și tineret, "Răbdarea pie
trelor" (1987), "Amiaza unei 
iubiri" (1989). Acestora li se 
alătură lucrările apărute în 
periodice precum și creațiile 
din volumele colective și în 
colaborare "Incursiuni în fan
tastica realitate" (1982), 
"Planeta cărbunelui" (1984), 
"Cartea Mureșului" (1986), 
"Magistralele luminii" (1988), 
"Țara înainte de toate" 
(1995).

Exegeții operei lui Gligor 
Hașa au remarcat intenția sa 
de a-i apropia pe foarte tine
rii săi cititori de istoria și 
legendele neamului. De ase
menea, au descoperit că 
dincolo de valoarea artistică 
scrierile Iul Gligor Hașa au și 
una educativă. Faptul este 
desigur explicabil pentru că 
este profesor șl trăiește de 
mult timp printre copil și ado
lescenți. Referitor la roma
nele Istorice criticii au se
sizat că în ciuda "documen
tației riguroase aceasta nu 
impietează asupra ficțiunii, 
datorită capacității sale de a 
transfigura artistic faptul isto
ric". (Llvlu Mallța). Cărțile 
sale se citesc cu plăcere, 
Gligor Hașa știind să-șl In
vite cu abilitate cititorul la 
reflecție șl în același timp să- 
I fascineze șl să-l captiveze 
prin puterea Iluziei.

Viorica ROMAN

i.

^axaljEh (Jir xă^Eanu

- despre cultură -
X "Cultura nu e un lux, este un strict necesar. Fără cultură un popor nu poate rezista în 

concurența vitală dintre popoare".
S "A fi în contra vreunei culturi, oricare ar fi ea, este o prostie și o impietate. Orice cultură 

este o sforțare a maimuței inteligente de a se ridica mai sus..."
S "Nici un popor nu poate și nu trebuie să fie refractar la cultura celorlalte popoare, și cu 

atât mai mult un popor rămas în urmă".
S "Noțiunea de cultură națională nu e în contrazicere cu cea de cultură universală, 

omenească. Mai mult: un popor nu-și poate justifica dreptul la existență distinctă în sânul 
popoarelor civilizate, decât dacă poate contribui cu ceva la cultura universală, dându-i nota 
specifică a geniului său".

S "Câte milioane de vorbe ai spus tu în viața ta! Ai spus vorbele care sunt în 
Shakespeare, în Goethe și în Kant. Numai că le-ai combinat altfel".

Selecție de Hie LEAHU

f Un lord al libertății v
/ *' Acum 210 ani se năștea George Gordon, Lord Byron.

Copilăria sa a fost, în ciuda posibilităților materiale, una chinuită, i 
i Pentru a compensa nefericirea acestei perioade, poetul se va ’ 
’ arunca mai târziu în brațele desfrâului. Când cineva încearcă să 

uite, o apucă pe calea extremelor: Byron a ales extrema libertină. \ 
/ Scurta sa viață a fost dominată de revolta împotriva a tot și a - 

toate, lată ce spune poetul însuși:" Când un bărbat nu are pentru 
.ce lupta în propria țară, atunci lasă-l să lupte pentru prietenii săi;\ 
' lasă-l să se gândească la gloria Greciei și a Romei". Spre deosebire 

de Ullse, eroul grec, Byron caută lupta și războiul sub orice formă. » 
y " Childe Harold's Pilgrimage" este poemul epic pe care Istoria \ 
' literaturii engleze îl reține ca fiind prima operă importantă a Iul 

Byron. Poemul Impune un tip de erou romantic: cel libertin, Idealist \ 
Ipolitic și plin de contradicții șl paradoxuri - adică o copie fidelă a ' 

lordulul-poet. Acest țip de erou va reapărea pe tot parcursul operei;1 
Lin: "Don Juan"sau în "Manfred", lată ce spune Nietzsche: "Manfred\ 
/ este mai mare decăt Faust al Iul Goethe prin faptul că își stabilește 7 

un cod moral dincolo de standardele moștenite de bine șl rău". IșN 
/dădea șl Nietzsche cu părerea, mal ales că visa la acel Supraom \ 

care nu are limite șl pe care, într-un fel, îl reprezintă Lord Byron.
Engels, unul din întemeietorii socialismului științific șl mare l 

/Iubitor de poezie, spunea că a fost o fericire că Byron a murit atât ■ 
de tânăr, pentru că altfel ar fl ajuns un burghez reacționar. Oricum,, 
Dumnezeu nu l-a consultat pe Engels atunci când a hotărât ca\ 
f poetul lord să moară la 36 de ani pe câmpul de bătăile, în Grecia. ’ 

Byron se înrolase pentru a sprijini cauza independenței elenilor. V 
ZCa fapt divers, menționez că un scriitor român minor, Grandea, \ 

se considera descendent al lordului șl că un mare poet francez, - 
Gerard de Nerval, se declara rudă cu Byron. , 1

/ Atunci când artiștii nu moștenesc titluri nobiliare, majoritatea își ' 
inventează el înșiși titluri. Nu rădețl, pentru că arta oricum înnobilează, 
indiferent de condiția socială a celui care o scoate la lumină. \

/ ' Clprlan NICKEL

'a\

“s

V.Nicodim, Băița. între alte 
neajunsuri constatate în "opera" 
dvs. - cum îi spuneți- notez doar 
dezacordurile gramaticale și 
verbele pe care le utilizați ferme
cător de aiurea.

Cristina lancu, Baru. Citind 
versul "Și-n inimă cuțitul ml-a 
băgat", am izbucnit în hohote de 
plâns. Vă rog să nu vă mai sinu- 
cidețl niciodată, șl ferlțl-vă de 
capcana licențelor. Atât deo
camdată.

POȘTA 
REDACȚIE»t

Aurelia Tarcău, Ghelarl. 
Am primit plicul, dar ce să vă 
spun despre versurile pe care 
nu ml le-ațl trimis?

Romeo șl Julleta, Uricanl. 
Noi nu impunem - nici nu putem 
nici nu vrem - folosirea "â"-ulul 
din "a". Pentru atâta lucru nu 
trebuie să vă supărațl. Umor 
aveți, așa că încercați varianta 
cu T din "u" sau din "W"...

Foaie Verde, Boșorod. 
Pseudonim simpatic, texte reu
șite, folclor autentic - bravol Mal 
scrlețl-ml șl mie, dar, mal ales, 
la Centru de îndrumare a Crea
ției Populare...

-- E. VARVIGEANU____ ______ >
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video, satelit. 092/368868.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 20 ari, 
Dobra,tel. 713703 (0413)

• Vând convenabil 1500 mp 
teren arabil, proprietate, situat 
în sera Brad, tel. 657124 (0312)

• Vând casă Sîntandrei, nr. 3 
: 5 camere, gaz, dependințe, 
curte, grădină. (40689)

• Vând casă nouă, cu apă 
caldă, rece, Banpotoc, Plopan 
(40695)

• Vând, schimb casă, Călan, 
cu apartament Deva. Tel. 
624504 (40218)

• Vând casă, zonă centrală, 
curte, grădină, anexe, Deva, sau 
schimb cu apartament 3 ca
mere și garaj, plus diferență. Tel. 
625495 (40220)

• Vând casă, anexe, curte, 
grădină, sat Aurel Vlaicu, nr. 80 
(40696)

• Vând casă nouă, cu încălzire 
centrală, Volkswagen Passat. 
Deva 222447, 223783 (40702)

• Vând casă cu patru camere, 
60 ari de grădină. Informații la 
Băcia, nr. 250. (3665)

• Vând ARO 10 benzină, an 
fabricație 1992, 1397 cmc, 
cabină dublă, metalizat, dubiță 
Renault 4 F 6, an fabricație 
1976, 1100 cmc, CI, GL/100, 
negociabil. 213487, 092287393 
(40683)

• Vând camion Saviem Mer
cedes 280 (sau talon).- Tel. 
261365 (40191)

• - Vând Iveco Turbo Daily 1987, 
8+1, înălțat, preț 10.000 DM. Tel. 
057222374, 057241585 seara 
(40213)

• Vând tractor 24 CP în stare 
foarte bună, Gurasada, Boiu de 
Jos, 32 (40215)

• Vând Dacia break, an fabri
cație 1989, stare foarte bună. 
Tel. 226386, dimineața sau 
seara. (40705)

• Vând tractor urgent 650 și 
plug, fabricaț în 1994. Informații 
Bîrsău 173, tel. 627840. (0931)

• Vând Mercedes Diesel, 
240, stare excepțională, preț 
4800 mărci, Dacia 1300, cu 
elemente de 1310, preț 
8.300.000 lei și BMW 318, preț 
5500 mărci, înmatriculate, cu 
cărți de identitate. Hunedoara, 
str.Victoriei nr.6, tel. 718145 
(0410)

• Vând VW transport per
soane sau marfă, înmatriculat 
sau schimb cu Dacia 1300, 
tel.724055 (0412)

• Vând planetare recon
diționate, executate la Timi
șoara, asigur calitate, garanție. 
211307 (40690)

• Vând foarte convenabil 6 
role de tapet mural, noi, import 
Germania. Tel. 213800 (42202)

• Vând îmbrăcăminte se
cond hand, import Suedia, 
foarte convenabil. Tel. 
092721467 (40223)

• Vând canapea extensibilă, 
2 fotolii, masă, 6 scaune ta- 
pițate. Tel. 621793 (40701)

• Vând dozator suc cu 4 brațe, 
expreso cafea două brațe, jocuri 
distractive de sală, râșniță 
cafea, mare. 222447 (40703)

• OCAZIE ! Vând cruce mar
mură, 1.750.000, mozaic 
250.000, în rate. 094527690 
Simeria (40704)

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

(MP47)____________________
• Vindem en gros ultimul lot 

de încălțăminte uzată, italiană, 
în saci de 25 kg, la 12.000 de 
lei/kg, cu TVA inclus. Tel. 
728291 (0403)

• Vând cazan încălzire cen
trală Vaillant, pe gaz. Asigur 
montaj. Tel. 092/701072, 
723908 (0402)

• Vând dozator suc cu trei 
capete, marca Siemens, tel. 
649146, după ora 14. (0481)

• Vând Dacia 1310, cu caro
serie avariată 65 la sută, motor, 
cutie viteză, stare perfectă. Tel. 
231311 (3670)

• Vând fasole uscată. Tel. 
030444484, Fălticeni (OP)

• Vând convenabil mașini 
industriale de cusut și tricotat. 
Tel. 729808 (0417)

• Vând chioșc aluminiu, 52 
mp, bar plus ABC, negociabil: 
Tel. 054/714050 (0416)

• Pierdut carte identitate seria 
B 914034 aparținând autotu
rismului ARO - 1-B-98094. Se 
declară nulă. (40216)

DEERTE DE 
SERVICII

• SC RELAD PHARMA SIBIU 
firmă de import și distribuție 
produse farmaceutice, anga
jează pentru zona Hunedoara 
agent comercial, vârsta ma
ximă 35 ani, posesor auto. Cur
riculum vitae cu poză se trimit 
prin fax la nr. 069216034 
(40206)

• Angajăm cu carnet de 
muncă contabil, salariu atractiv, 
cunoștințe operare pe calcula
tor. Tel. 233508 (40212)

• Repar și montez instalații 
sanitare. Deva tel. 625101, 
după ora 18 (40698)

• Angajăm agenți comer
ciali pentru distribuție tele
foane și servicii GSM. Se oferă 
salariu, comision, bonus a- 
tractiv. Tel. 01/7775842, 092/ 
248238 (OP)

• Teatrul de Estradă Deva
scoate la concurs postul de 
regizor artistic - director adjunct. 
Concursul va avea> loc în 
16.02.1998. Relații suplimen- 
tare la 215344 (40933)______

• Dr. GRECU EMESE, me
dic medicină generală,înscrie 
pentru medicul de familie, 
adulți și copii. Deva, cabinet 
medical "CONDOR"S.A., Goj- 
du, Al. Crinilor, cămin TC2, 
parter.Tel. 218031.(0937)

• SC ATLASSIB SRL prin 
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 tel/fax.232478 (40070)

• Societate comercială spe
cializată în distribuție caută 
mașini între 1 - 5 tone. Tel. 
233600 (40225)

• Doriți o ambianță și o 
muzică deosebită, la prețuri 
accesibile? Ancorați-vă câteva 
momente pe strada Mihai Emi- 
nescu, nr. 104, la barul "AN
CORA". (3670)

«MATRIMONIALE

• Tânăr, 24 ani, cu defect la 
mers, stare materială bună, 
doresc cunoștință tânără 20 - 30 
ani, cu handicap ușor, sau 
văduvă, pentru prietenie ro
mantică. Florin June, Rapoltu 
Mare, 100, Hunedoara, 669277 
(407)0)

• Ioana, 59 ani, doresc soț 
pensionar, 56-59 ani, 60-70 kg, 
antialcoolic, nefumător. Voicu 
Ioana, Oficiul Poștal Orăștie, 
cod. 2600, județul Hunedoara. 
(0480)

Z-' • • % *
COMEMORĂRI

• Cu inimile zdrobite de 
durere,amintim împlinirea unui 
an de la dispariția celui care a 
fost

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apartament- 
2 camere, telefon, Al.Crișului, bl. 
49, etaj 3. Tel. 215292 (40210)

AUREL SÎRB
după o lungă și grea suferință. 
Veșnic nemângâiați, soția Aina, 
fiicele Marinela și Rodica, gi
nerii Marin și Dorin, nepoții 
Mihaela, Radu, Daciana și 
Karina. Comemorarea în 1 
februarie 1998, ora 11,1a Bise
rica Ortodoxă Glodghilești. 
(40214)

• Se împlinesc șase săptă
mâni de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna, la numai 45 
ani, dragul nostru fiu, tată, frate, 
cumnat și unchi

PETRU POPA
din Ilia. Comemorarea dumi
nică 1 februarie 1998, la Bise
rica Ortodoxă din Ilia. Odih- 
nească-se în pace ! Familia 
40697)

• Cu adâncă durere amin
tim că se împlinesc șase săp
tămâni de la moartea celui 
care a fost un minunat soț, tată, 
bunic

EMIL - PETRU VASIU

la numai 61 ani. Parastasul și 
slujba de pomenire vor avea 
loc la biserica din comuna 
Brănișca, duminică 1 februa
rie 1998. Ești mereu în sufletul 
nostru I Soția Maria și copiii cu 
familiile. (400227)

■ învățătoare pensionară 
pregătesc lecțiile cu elevii 
claselor primare. Tel. 214077 
(40699)

• Familia mulțumește tutu
ror rudelor, vecinilor și celor 
care au fost alături de noi la 
marea încercare pricinuită de 
moartea celei care a fost o 
deosebită și minunată soție, 
mamă, bunică și străbunică

SABINA LASLĂU

Vei rămâne veșnic în amin
tirea noastră. (0455)

Ministerul Turismului nu este de acord cu
transferul în administrarea Ministerului Sănătății al 

activelor din stațiunile balneoclimaterice■

Ministerul Turismului nu 
este de acord cu proiectul 
de lege privind transferul în 
administrarea Ministerului 
Sănătății al activelor din sta
țiunile balneo-climaterice, a 
declarat, miercuri, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
Ak.os Birtalan, ministrul Tu
rismului.

Această prevedere a fost 
inclusă în proiectirl de lege 
al stațiunilor balneare, apro
bat în 1996 de către Senat 
și aflat, în prezent, pe ordi
nea de zi a Camerei Depu
tation Âkos Birtalan spune 
că este necesară amenda
rea acestuia. "Nu dorim să 
inventăm ceva absolut nou 
în domeniul turismului de

Catastrofa Titanicului s-ar datora, în
opinia specialiștilor americani, 

niturilor de asamblare
Naufragiul transatlanticului 

Titanic s-ar putea datora struc
turii neadecvate a niturilor cu 
care a fost asamblată coca 
navei, fapt ce ar putea explica 
viteza cu care el s-a scufundat 
după ciocnirea cu un iceberg 
în Atlanticul de Nord, în 1912, 
relatează AFP, citând ziarul 
"New York Times".

Potrivit mai multor ex- 
perți maritimi analiza la mi
croscopul electronic a celor

Noul ambasador al SIIA la București va sosi 
duminică în România

James Carew Rosapepe, 
noul ambasador al Statelor Unite 
în România, își va prezenta scri
sorile de acreditare președin
telui Emil Constantinescu în cur
sul săptămânii viitoare, a anun
țat Mihnea Moțoc, purtător de 
cuvânt al Ministerului român de 
Externe.

Potrivit purtătorului de cu
vânt al MAE român, noul amba
sador al SUA la București be
neficiază de o "deosebită expe
riență" în domeniul asistenței 
acordate atât de sectorul pu
blic, cât și de cel privat, țărilor 
din Europa Centrală și de Est în 
direcția dezvoltării democratice 

Consiliul Managerial al
S.C. Retezatul VI. Deva

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 18 februarie 1998, 
ora 11, la sediul societății din Deva, str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, 
cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea divizării societății
2. Modificarea statutului
3. Alegerea consiliului de administrație
4. Diverse
în cazul în care adunarea nu va fi legal constituită la prima convocare, se 

face o reprogramare în același loc și la aceeași oră, în data de 19 februarie 
1998.

Informații suplimentare la telefon 054/223630

sănătate, ci să ne armoni
zăm cu sistemele europene 
și mondiale, în care activele 
din astfel de stațiuni nu se 
află nici în administrarea 
Ministerului Sănătății și nici 
în cea a Ministerului Turis
mului", a arătat ministrul.

Ministerul Turismului a 
propus rezolvarea situației 
prin vânzarea de către FPS 
a acțiunilor deținute la so
cietățile comerciale din sta
țiunile balneo-climaterice. 
Âkos Birtalan a afirmat că 
vânzarea trebuie să fie gu
vernată de condiția realiză
rii, de către cumpărător, de 
investiții ulterioare care să 
conducă la modernizarea 
bazei de tratament, precum 

două nituri de oțel, recent 
descoperite, a pus în evi
dență faptul că în structura 
lor au fost identificate mari 
concentrări de zgură, care 
le-ar fi putut afecta serios 
soliditatea.

"Credem că niturile au 
sărit și au permis astfel dis
locarea plăcilor de metal și 
pătrunderea apei în navă, 
susțin specialiștii. Ar fi ne
voie însă, adaugă ei, de stu

și a economiei de piață.
Rosapepe este membru al 

Camerei Delegaților din statul 
Maryland din anul 1987 și a o- 
cupat până în prezent funcția 
de vicepreședinte al Comitetului 
pentru Căi și Mijloace din Ca
mera inferioară corpului legis
lativ al statului Maryland. De 
asemenea, Rosapepe prezi
dează Comitetul Statului 
Maryland pentru coordonarea 
schimburilor juridice, comerciale 
și culturale cu regiunea Sankt 
Petersburg din Rusia. Din 1992 
a fost membru al comitetului de 
conducere al Consiliului Ame
rican al Tinerilor Conducători 

și de cea a păstrării obiec
tului principal de activitate 
al societății sau activului.

De asemenea, Ministe
rul Turismului va propune 
acordarea de facilități fis
cale suplimentare pentru in
vestitorii care achiziționează 
societăți din turismul bal
near, precum și extinderea 
sistemului de facilități pentru 
persoanele cu venituri re
duse, care necesită trata
ment balnear. Âkos Birtalan 
apreciază că problema sa
larizării personalului medi
cal din stațiuni ar putea fi 
soluționată prin încheierea 
de contracte de prestări ser
vicii, eliminându-se calita
tea de salariați bugetări.

dii mai aprofundate, pe un 
număr mai mare de nituri, 
pentru ca această ipoteză 
să se confirme.

"Vaporul care nu se va 
scufunda niciodată", Tita
nicul, a naufragiat pe 15 a- 
prilie 1912, în timpul primei 
sale curse, în Atlantic, după 
ce s-a ciocnit de un iceberg, 
în această tragedie au murit 
atunci peste 1500 din cei 
2200 de pasageri.

Politici, uhde a activat în dome
niul programelor de schimburi 
cu țările Europei Centrale și de 
Est.

Bill Clinton l-a numit, în 1995, 
membru al Consiliului Fondului 
Antreprenorial Albania - SUA, 
un fond de investiții în valoare 
de 30 de milioane de dolari 
creat de Guvernul Statelor Unite 
pentru promovarea dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
Albania. James Rosapepe a 
fost coordonator național al 
Consiliului de Conducere Italo- 
American în timpul companiilor 
electorale Clinton-Gore din anii 
1992 și 1996.
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Angajează Angajează
—

INGINER DE SISTEM REPREZENTANT VÂNZĂRI
11 J

Condiții:»
0 studii superioare
0 cunoștințe operare baze de date
0 . limba engleză
0 permis de conducere categoria "B"
0 vârsta maximă 35 de ani
Cererile însoțite de curriculum vitae pot fi depuse 
la sediul nostru din Deva, str. Depozitelor, nr. 5, 
până la data de 05.02.1998. Informații suplimen
tare la telefon 054-225076.

Condiții:f
0 studii superioare
0 limba engleză
0 permis de conducere categoria “B”
0 vârsta maximă 35 de ani
Cererile însoțite de curriculum vitae pot fi 
depuse la sediul nostru din Deva, str. Depo
zitelor, nr.5, până la data de 05.02.1998. 
Informații suplimentare la telefon 054- 
225076.---------------------------------------------------------------7/

S.C.APROTERRA SA Simeria
Informează câ la Simeria s-a creat un depozit de 

îngrășăminte chimice al Fabricii de îngrășăminte chimice 
din Târgu Mureș, cu îngrășăminte complexe și azotat de 
amoniu.

Se vor face livrări atât cu ridicata cât și cu amănuntul, 
cu plata în lei și cu cupoane.

Informații și programări pentru livrare la telefoanele: 
^054/260424, 260966.

M0DEX’ 
t

CEL MAI MARE
DISTRIBUITOR 

DE ÎMBRĂCĂMINTE 
IMPORT DIN TARĂ

<b ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ

f S.C. APOTERRA SA Simeria
Importator unic în partea de Vest a țării pentru 

anvelope MATADOR, asigură în permanență întreaga 
gamă de anvelope pentru autoturisme .și autocamioane, 
la cele mai mici prețuri practicate pentru anvelopele din 
import.

Se acordă termen de garanție 2 ani și termen de 
utilizare .5 ani.

j. Relații la tel.: 0.54/260424, 260966.

[ SC VZO B4LC4N TRANS SRL j 

HUNEDOARA
vinde prin depozitul din Deva, situat pe 

strada Ardealului, nr.l
Făină albă BL 55, l kg = 2550 + TVA
Făină albă BL 80, l kg = 2370 + TVA
Făină albă tip 505, l kg = 2150 + TVA 
Târâte, f kg = 700 + TVA
Zahăr tos, l kg = 4000 + TVA
Informații la telefon 711752.

f " -------
Banca Comercială

f S.C. QUASAR S.A. DEVA 
l
I
I
I
I <I
<

de calitate excepțională din 
colectare originală la prețuri foarte 

. avantajoase 
PULOVERE

"Ion Tiriac" S.A. Timisoara
Organizează în data de 12.02.1998, 

ora 12, la sediul primăriei Dobra, licita
ție publica pentru vânzarea imobilului:

I 
I 
I 
I 
I 
I 

y

Banca Comercială 
Română

Sucursala Deva

Bd. Decebctl, bl. R, parter
Angajează secretară, vârsta maximă 30 ani, 

cunoștințe operare pe calculator în programele 
EXCEL și WORD, studii medii. Cunoașterea limbii 
engleze reprezintă un avantaj. Informații la 
telefonul 222999.

Vinde prin licitație publică următoarele 
mijloace fixe:

® un autoturism ESPERO
® două camioane AVIA
toate an fabricație 1996, în termen de 

garanție.
Licitația are loc în data de 4 februarie 

1998, ora 11.
Informații la Banca Comercială 

Română Deva, Oficiul juridic și la 
Tribunalul județean Deva, biroul Executor 

^judecătoresc.

la numai 13.500 lei/kg
Reduceri mari în funcție de cantitatea cumpărată 

până la 12%!
Informații:

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

Societate comercială 
^jumâno-israeliană.

Angajează în condiții avantajoase:
3 contabil
O gestionar activitate producție
O cofetar
Condiții: domiciliul stabil în Deva, experiență în 

domeniu, minimum studii medii
O agenți vânzări
O supervizor vânzări (distribuție)
Condiții: vârsta maximum 3.5 de ani, minimum studii 

medii, persoană dinamică, organizator, perseverență.
Trimiteți curriculum vitae însoțit de foto pe adresa:

Deva, str. Călugăreni, nr. 14, până la data de 9 februarie 1998. J

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

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

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel.716926);
* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediu! 

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

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

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

In orice ocazie, 
publicitate prin 

“Cuvântul 
liber”?

S.C. QUASAR SA 
DEVA

llil. lli'ii'M. bl. II parter

Angajează ingi
ner softist, vechime 
minimă 5 ani, vârsta 
maximă 35 ani. Ofe
rim șansa afirmării 
profesionale și ma
teriale.

Informații la tele
fonul 222999.

Bloc 8 A, cu 9 apartamente - 
Dobra, județul Hunedoara.

Prețul de pornire: 70.000.000 lei.
Informații și înscrieri la 
tel./fax:
>056/132743 BCiT, Sucursala Timișoara;

. >054/230009 ASIT, SucursalaDeva^,

^Direcția Generală de Muncă si Protecție Socială^
t ft

Centrul de Calificare, Recalificare și 
Perfecționare â Șomerilor Hunedoara - Deva 
Organizează în data de 12.02.1998 concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi:
EXPERT > studii superioare, specialitatea 

Industrie ușoară
> vechime minimum S.aoL 

TEHNICIAN > specialitatea industrie ușoară
> vechime minimun 5 ani

Relații suplimentare la telefon 231101 sau la sediul
CORPS din Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 28 (fostă 

^Minerului), între orele 8-16._____________________ ' J
PUBLIROM

ADVERTISING AGENCY

EDITEAZĂ ÎN 1998

"CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DIN ROMÂNIA'

Pentru culegerea de ddte se angajează

REPREZENTANT! ZONALI
>

în orașele Deva, Hunedoara, Orăștie, Hațeg, Lupeni, . 
Petroșani

se oferă: cerințe:

7program flexibil; 7prezență agreabilă;

7posibilități de afirmare; 7abilități comunicaționale;

7colectiv tânăr. 7 vârsta maximă 40 de ani.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și așteptați 
să fiți contactați.
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FLASH
□ „Junii Sibiului” ia

Deva
în această seară, la ora 

20,00, pe scena Casei de 
Cultură Deva evoluează 
cunoscutul ansamblu folcloric 
„Junii Sibiului". Iubitorii de 
folclor pot vedea un spectacol 
de calitate. (V.R.)

□ Reduceri de prețuri
în ultima perioadă s-a 

vorbit mult, dar s-a făcut mai 
puțin în privința reducerii 
prețurilor,,mai ales dacă în 
cauză se află cele alimentare, 
îmbucurător este totuși faptul 
că de această dată mai putem 
consemna că nu numai la 
S.C. Suinprod Orăștie s-au 
operat reduceri de prețuri Ia 
carne și produse, inclusiv la 
specialități, de curând 
asemănător procedând și 
S.C. Decebal (fosta Industria 
cărnii) la o serie dintre 
produsele oferite la vânzare 
prin magazinele proprii, unde 
reducerea este cuprinsă între 
5 și 15 la sută. Bine ar fi să 
procedeze asemănător și alți 
comercianți, cât mai mulți la 
număr. (N.T.)

□ Prestări de servicii 
la sate

Deoarece nu numai de 
activității comerciale, ci și de 
diverse servicii se duce lipsă 
la sate, iată că este binevenită 

^inițiativa unor întreprinzători

In comuna Dobra pacienții se înscriu zilnic pe liste
(Urmare din pag. 1)

ale noastre, ale medicilor. Mulți 
dintre pacienți par dezorientați, 
neștiind bine cum vor beneficia 
de asistența medicală după noua 
lege; unii au impresia că medicul 
de familie va fi “non-stop” la 
dispoziția pacientului, ceea ce, 
practic, e imposibil. Indiferent ce 
are solicitantul, medicul trebuie 
să sară în ajutorul lui la orice oră 
din zi sau din noapte... Sigur, noi 
căutăm să-i lămurim, dar sunt și 
pentru noi, doctorii, o seamă de 
semne de întrebare, care puteau 
avea răspuns dacă s-ar fi 
elaborat un statut al medicului de 
familie, unde să fie cuprinse și 
drepturile noastre. Am vrea și noi 
să ni se acorde importanța 
cuvenită pentru calităteâ getului 
medical ce îl efectuăm. Se spune 
că o vizită medicală la domiciliu 
(în caz că bolnavul nu este 
transportabil) ar fi remunerată cu 
3000 de lei ziua și 5000 de lei 
noaptea. Faceți și dvs diferența 
răspunderii doctorului și tunsul la 
o frizerie ce costă... 10-12000 de 
lei (fără să exclud că și munca

r 
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Monica Lewinsky nu vrea sa provoace
demiterea președintelui Clinton

Monica Lewinsky, 
tânără fostă stagiară la 
Casa Albă care se află în 
centrul unui scandal ce îl 
implică pe președintele 
american, nu are nici cea 
mai mica intenție de a 
provoca plecarea lui Bill 
Clinton de la Casa Albă, a 
dat asigurări avocatul ei, 
în cotidianul israelian 
“YediatAhronot", relatează 
AFP.

Monica Lewinsky este o 
“simpatizantă” a lui 
Clinton și, fiind de origine 
evreiască, apreciază

particulari de a se ocupa și\ 
de cea de a doua categorie 
de prestații. în acest sens, în 
comuna Dobra cele două 
mori - Dincă și Beluș Arsenie 
- reușesc să acopere 
solicitările oamenilor din 
zonă, inclusiv ale celor din 
Lăpugiu, unde pe vremuri în 
satul Ohaba exista o moară 
de renume, dar care acum nu 
mai funcționează. (N.T.)

□ 30 accidente grave,
13 morți și 22 răniți grav

Cu toate că în anul trecut 
lucrătorii Biroului poliției 
rutiere a municipiului Deva au 
executat 142 de acțiuni, 498 
de controale gen filtru și alte 
sute de ședințe de 
popularizare în școli și garaje 
- pe raza municipiului și 
comunelor arondate s-au 
comis 30 accidente grave, 
soldate cu 13 morți și 22 răniți 
grav.

De precizat faptul că, din 
totalul accidentelor grave, 17 
au fost pe raza municipiului, 
în care au murit patru oameni 
și răniți, trei.

Celelalte accidente s-au 
comis după cum urmează: 6 
pe raza comunei Șoimuș - 4 
morți și 3 răniți; 4 la Vețel - 4 
morți, 3 răniți, 3 la Certej - un 
mort și doi răniți.

Dintre cele mai frecvente 
cauze sunt considerate 
neatenția pietonilor, neacor- 
darea priorității de trecere, 
viteza și neatenția în 
conducere. (V.N.)

FLASH
F

frizerului trebuie răsplătită, dar nici 
a noastră neglijată). Dar câți 
pacienți nu au nici un leu acasă! 
Deci, sunt multe probleme care 
pot apărea.

Stăm de vorbă și cu pacienți. 
Primul a fost dl Dorinei Oprean, în 
vârstă de 36 de ani, ce locuiește 
în Roșcani, împreună cu soția. 
“Până acum nu m-am înscris pe 
lista pacienților. Nu știu precis 
când e termenul limită, dar 
cunosc că în acest trimestru o 
putem face și eu și soția." Dna 
Sofia Furdui are o vârstă 
înaintată, 74 de ani, și e copleșită 
de necazurile vieții. Și cum la 
acești ani se adaugă și cele ale 
sănătății, nu este deloc plăcut. 
Soțul dumneaei (au 50 de ani de 
lâ căsătoHd) era Internet la Deva, 
Unde i s-a recomandat să facă 
rost de ceva vitamine. “înscrierea 
pp Ijstă Ip țjpp dț. p. Bpqa am 
făcut-o deja, împreună cu soțul și 
trei nepoți pe care noi i-am 
crescut." Dna Firuca.Muntean, din 
Lăpușnic, în vârstă de 70 de ani: 
"Nu m-am înscris încă pe liste, 
însă o s-o facem cu toții din

politica, acestuia față de 
Israel, a spus William 
Ginsburg. “Amândoi sun
tem. simpatizanți ai lui 
Clinton și apreciem poziția 
și politica sa față de Israel. 
Clinton este foarte favorabil 
Israelului și evreilor, iar 
Monica Lewinsky, ca și 
mine, suntem evrei”, a spus 
Ginsburg.

“Monica nu are nici cea 
mai mică intenție de a 
provoca plecarea de la Casa 
Albă a președintelui, 
dimpotrivă”, a adăugat 
avocatul tinerei.

UN GUVERN NUMIT... DECEPȚIE 
SAU SPERANȚĂ?

r
(Urmare din pag. 1)

A.

toată lumea crede - nu va fi 
de lungă durată și de mare 
eficiență. S-ar putea ca, nu 
peste mult timp, o moțiune 
de cenzură să arunce din nou 
în incertitudine Cabinetul 
Ciorbea. Deocamdată, însă, 
trebuie dat drumul reformei 
cu mai multă forță, trebuie 
adoptate legile necesare 
pentru perfecționarea

VA MAI F/ UN NOU RĂZBOI AL BENZINARILOR? 

La Deva, s-a deschis stația 
de benzină MOL

După mai multe luni de 
tensiune și multă zarvă, miercuri, 
28 ianuarie, la ora 14,30, s-a 
deschis stația de benzină MOL.

Amplasată pe DN 7, în 
imediata apropiere a Sălii 
Sporturilor din Deva, noua stație 
de benzină construită de firma 
MOL întrunește elementele unei 
construcții la standardele 
mondiale, volumul total al 
investiției fiind cu mult peste un 
milion de dolari.

înregistrarea vânzărilor de 
combustibili este automată, 
pompele fiind conectate la un 
calculator central care permite 
înregistrarea instantanee a 
acestora.

Potrivit spuselor domnului 
luliu Varga, șeful noii stații, 
cumpărătorul poate cumpăra 
toate tipurile de combustibil, 
acesta fiind din import.

familie." "Știți spre cine să vă 
îndreptați opțiunea, dar ceilalți 
din famiîie?"'"Sigur, am vorbit 
între noi. La dna dr. Daniela 
Bena. O cunoaștem de câțiva 
ani, o apreciem și eu și fata, cu 
ginerele și cei 2 nepoți." La 
ieșirea din cabinet mai discutăm 
cu Cornelia Muntean din Pane - 
Săliște, de 61 de ani. "Ați fost să 
vă înscrieți pe lista pacienților?" 
“Nu, asta am făcut-o alaltăieri. 
Acum am avut de luat niște 
medicamente. Cât privește lista 
pacienților, vor veni să se înscrie 
și băiatul meu împreună cu soția 
sa." La ieșirea din Primărie îl 
interpelăm și pe dl Florea 
Siminic, pensionar, din Dobra, de 
68 de ani. Ne interesăm ce știe 
despre medicul de familie. "Vreți 
Să întrebați dacă m-am înscris pe 
listă, la dispensar?” “Da, asta 
voiam să știm." “Păi, împreunj) 
cu soția Mariă ne-am și înscris 
aici, la dispensar, la dna doctor 
Bena."

Discuțiile purtate și cu alți 
locuitori ai comunei Dobra ne-au 
convins că un mare număr de
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Potrivit unui sondaj 
difuzat luni, majoritatea 
israelienilor îl susțin pe 
președintele american și 
doresc ca afacerea Le
winsky să nu-l oblige să-și 
părăsească funcția.

Mai multe țări și 
medii oficiale arabe din 
Orientul Apropiat, nemul
țumite de blocarea proce
sului de pace din regiune, 
au acuzat Israelul că este 
la originea scandalului 
sexual cu care se con
fruntă BUI Clinton.

■ (MEDIAFAX) 

activității într-o serie de 
domenii, trebuie făcute 
pregătirile corespun
zătoare înscrierii României 
pe drumul spre structurile 
euroatlantice. Și în paralel 
cu toate acestea, trebuie 
făcut câte ceva și pentru 
mai binele oamenilor, 
apăsați de prea multe griji 
și nevoi.

De asemenea, în cadrul 
statiei funcționează un shop 
unde se oferă clienților o gamă 
largă de lubrifianți din import, 
accesorii auto, produse 
alimentare, dulciuri, cosmetice 
etc._

în curând, a mai spus dl 
luliu Varga, se intenționează 
deschiderea și a altor servicii - 
spălătorie auto manuală și 
automată, aspirări interioare, 
reglarea presiunii în pneuri etc.

Punerea în funcțiune a noii 
stații MOL din Deva poate să 
reprezinte o grea lovitură dată 
concurenței locale prin calitate 
și servicii la noi standarde.

Vom găsi aceeași calitate a 
combustibililor și la celelalte 
stații PECO? Este o întrebare la 
care timpul îi va da răspuns.

Corne! POENAR

cetățeni au informațiile nece
sare despre medicul de familie 
și despre modul în care se face 
înscrierea pe lista pacienților. 
Dovadă că atât medicii, cadrele 
sanitare, cât și autoritatea 
publică locală au făcut 
cunoscute prevederile Legii 
asigurărilor sociale de sănătate.

Sigur, mai sunt însă mulți 
pacienți care încă n-au aflat 
nimic despre medicul de 
familie, îndeosebi în satele 
îndepărtate. Ei nu trebuie uitați, 
pentru ca, până la 15 aprilie, să 
fie toți înscriși pe liste.

r Un comerț sătesc eficient'
Cooperativa de consum 

Buceș, a cărei activitate este 
condusă de Către dneie Elena 
Boc și Alexandra Golea, are în 
componență șapte magazine 
de desfacere cu amănuntul și 
tot atâtea unități de alimen
tație publică, amplasate în 
satele comunei. Cifrele bi
lanțului pe 1997 reflectă rea
lizări demne de a fi consem
nate. Adică o cifră de afaceri 
de peste un miliard de lei, cu 
117 la sută mai mult decât s-a 
programat, un profit brut ce a 
depășit cu 132 la sută esti
mările inițiale și o rentabilitate 
de 3,44 la sută. Din produsele 
achiziționate - nuci, miere de 
albine și semințe de dovleac - 
s-au realizat 22.314.000 lei, 
cu 148 la sută mai mult decât 
programul stabilit.

Rezultatele reflectă efor
turile constante pentru asigu
rarea unei aprovizionări rit
mice a fiecărui magazin 
sătesc cu mărfurile solicitate 
de către populație și sunt cu 
atât mai relevante cu cât 
unitatea a trebuit să facă față 
unei concurențe neloiale. 

\ftportul la menținerea coope-

cu srnuum a mumu 
vm mmm immumn

De curând, mai exact la 
începutul lunii ianuarie a.c., 
s-a deschis în Deva, la par
terul blocului 24 din cartierul 
Mărăști, farmacia S.C. “Ana 
Farm” SRL, cu laborator pro
priu de receptură. Am intrat 
aici zilele trecute și am rămas 
plăcut impresionați de 
aspectul îngrijit și elegant al 
interiorului, dar și de prompti
tudinea cu care erau întâm
pinați aici solicitanții de medi
camente sau de materiale 
sanitare. “ Am început pe 
cont propriu o privatizare - 
spunea dna farmacistă Ana 
Stan. Am avut un depozit, 
dar, după numai doi ani, cu 
toate eforturile noastre de a 
supraviețui, nu a mers din 
cauza neplății la timp a far
maciilor care se aprovizionau 
de la depozitul nostru. Fără 
bani, nu se poate face nimic, 
fără linie de credit, nu poți 
supraviețui. Unui număr de 
50 de farmacii le preluam noi 
datoriile; am ajuns să plătesc 
zilnic credite în valoare de 80 
milioane lei. în octombrie '97 
am hotărât să desființăm 
depozitul și am înființat o 
mică farmacie".

Este ajutată în noua acti
vitate de către două asociate, 
respectiv de sora dumneaei, 
dna Maria Glodean, biolog, și 
de profesoara Rodica Cleja. 
“Am intrat în concurență 
pentru a supraviețui. Acum 
avem datoriile noastre”. Din 
punct de vedere profesional, 
dna Stan are o părere bună 
despre colegii care au pornit 
imediat cu farmacii proprii, 
dar mai puțin despre loia
litatea afacerilor. “Acum, 
peste numărul mare de far
macii, s-au deschis și aceste 
“tehnofarmuri", care nu 
funcționează la nivelul pregă
tirii salariaților lor. Nouă, 
pentru a deschide o farma
cie, ni se cere diploma de 
farmacist, plus rezidențiatul 
sau cinci ani vechime. Or, 
aceste tehnofarmuri își depă
șesc competența; persoane 
cu>pregătire medie vând și

rativei între cele mai apreciate 
pe “Federalcoop" este pe cje o 
parte al conducerii care s-a 
aliniat exigențelor impuse de 
perioada pe care o traversăm, 
reducând personalul nepro
ductiv la minimum posibil 
(munca merceologului Viorel 
Boc, spre exemplu, înseamnă 
și conducere auto și aprovi
zionare și chiar vânzare), dar

Cooperativa de 
consum Buceș

Maria

și al numeroșilor lucrători 
gestionari. Am notat între cei 
cu activitate foarte bună pe 
Nicolae Codrin (magazin 
Buceș), Cornelia Achim Măr- 
cuș (Stănija), Voichița Cristea 
(Grohoțeîe), Lina’ Codrin 
(Bodegă Buceș), 
Brădean (După Piatră II), 
Alunița Igret (După Piatră I), 
Lina Achim (feuceș Vulcan). In 
unele localități gestionarii au o 
dublă responsabilitate, atât a 
magazinului cât și a bufetului 
(spre exemplu la Stănija, 
După Piatră II și Buceș 

produse farmaceutice, care 
depășesc baremul admis de 
Ministerul Sănătății".

Din august '97, dna 
farmacistă Ana Stan este și 
președinta Colegiului Far
maciștilor pe județ. în 
atenția colegiului, spunea, 
se află conduita profesio
nală, respectarea progra
mului farmaciilor, aprovi
zionarea și servirea, com
petența profesională. Trist 
este - afirma - că medica
mentul gratuit nu ajunge 
întotdeauna la bolnavul care 
trebuie. Consideră că este 
nevoie de multă respon
sabilitate și conștiință din 
partea farmacistului și me
dicului. Controlul de 
specialitate trebuie efectuat 
cât mai des și mai exigent și 
din punct de vedere conta
bil, nu doar profesional.

Pe parcursul celor 27 de 
ani în care a practicat 
meseria pentru care s-a 
pregătit, a avut adesea și 
satisfacții; acelea de a ajuta 
pe cei în suferință. în anii 
din urmă, însă, nemulțu
mirile s-au ținut lanț. Cu 
toate că a încercat să rezol
ve problema plăților farma
ciilor către depozite la timp, 
prin stoparea eliberării gra
tuităților sau compensatelor 
în farmaciile care au depășit 
capitalul social, nu a reușit 
din cauza celor care nu au 
ieșit din concurență. “Eu nu 
voi face cu depozitele (de la 
care se aprovizionează - 
n.n.) ceea ce au făcut alte 
farmacii cu noi pe când 
aveam depozit... Până acum 
n-am făcut decât să inves
tim; ne-am irosit banii și for
țele”. Speră însă că, odată 
cu intrarea în vigoare a Legii 
asigurărilor sociale de sănă
tate, bolnavul va beneficia 
de o asistență de calitate 
mai înaltă și că atât medicul 
cât și farmacistul vor avea 
șansa să fie retribuiți 
material după cum și cât 
muncesc.

Estera SÎNA

Vulcan), reușind fiecare să 
înregistreze un volum de 
desfacere lunar de peste 25 
milioane de lei.

A existat o colaborare 
bună cu “Federalcoop" 
Hunedoara - Deva, care a 
dotat cooperativa cu o 
“Dacia papuc", cu trei con
gelatoare și trei răcitoare 
pentru unitățile a p. Sprijinul 
s-a materializat și în 
aprovizionarea cu tărâțe și 
făină albă de la moara din 
Mihalț.

întâlnirile lunare cu ges
tionarii magazinelor se con
cretizează în cunoașterea 
exactă a vitezei de rulare a 
produselor comercializate, 
dar și a cerințelor populației 
sătești, aprovizionarea de la 
depozitele cooperației din 
Brad făcându-se pe o bază 
de date reală.

Conducerea Coopera
tivei de consum Buceș își 
propune ca în acest an să 
aibă rezultate și mai bune 
pe linia desfacerii și rea- 
lizării profitului. (E.S.). y
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