
SALADS 
lectura

Sindicatele - reprezentate în 
FPS

Poliția rutiera și fugarii

Potrivit Legii privatizării, 
doi din cei 11 membri ai 
Consiliului de Administrație al 
Fondului Proprietății de Stat 
trebuie să fie reprezentanți ai 
sindicatelor. Recent, pre
mierul Radu Vasile i-a nomi
nalizat pe cei doi din patru, 
propuneri înaintate de tot 
atâtea mari centrale sindi

COTIDIAN INDEPENDENT

cale. Aceștia sunt: Liviu Luca, 
vicepreședinte al CNSRL - 
Frăția, și loan Homoș, se
cretar general al Cartelului 
ALFA (fost salariat la “Side
rurgica” Hunedoara), care au 
fost preferați lui Dumitru 
Costin, președintele BNS, și 
lacob Banciu, președintele 
CSDR. (D.G.)

Lucrătorii Biroului de Poli
ție Rutieră Hunedoara au 
cercetat nu cu multă vreme în 
urmă pe Jan Mitu.de 46 de ani, 
de loc din municipiu. Ei au 
stabilit că într-o seară, în jurul 
orei 21, Mitu a condus în stare 
de ebrietate un autoturism.

După ce a tamponat trei 
autovehicule care staționau, 
șoferul beat a fugit victorios. 
A fost depistat după câteva 

ore. Din verificări s-a constatat 
că Mitu avea permisul sus
pendat pentru comiterea 
altor abateri.

Un alt șofer beat, ne refe
rim la Aron Crăciunesc, 44 de 
ani, din Hășdău, angajat la 
RAIL, a tamponat un auto
turism, după care a părăsit 
locul accidentului.

A fost însă repede identi
ficat. (V.N.)

APARE LA DEVA

MINERII DE LA BARZA 
- DIN NOU ÎN STRADĂ

Minerii din cadrul Compa
niei Naționale “Mininvest" 
Deva se confruntă din nou cu 
probleme legate de neplata 
salariilor pe luna anterioară, 
la care se adaugă perspectiva 
sumbră a închiderii, în pe
rioada imediată, a unor uni
tăți, acțiune anunțată în cursul 
săptămânii trecute de către 
ministrul Industriei și Co
merțului, Radu Berceanu.

Față de această situație 
gravă privind munca și viața 
lor, minerii de la SM Brad au 
anunțat, prin vocea liderului 
Sindicatului liber, Florin Ca- 

zacu, că vor folosi toate for
mele luptei sindicale, mer
gând până la greva foamei, 
pentru dobândirea drepturilor 
salariale și păstrarea locurilor 
de muncă.

Vineri, 11 decembrie, ei au 
organizat o acțiune de protest 
în fața Primăriei Brad, iar ieri, 
14 decembrie, au organizat 
o procesiune de la intrarea în 
municipiu până la primărie, 
declarând Bradul oraș al 
foamei, și au avut un dialog 
cu conducerea Prefecturii și 
a CN “Mininvest". Se așteaptă 
clarificări de la centru. (D.G.)

Județulf

Hunedoara
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întoarcerea fialai risipitor... de 
moțiuni

Coaliția parlamentară de 
astăzi gustă din plin amarul 
pe care-l turna în paharul 
puterii de ieri. Fost până în 
urmă cu doi ani ia cârma

țării, PDSR era contrat cu 
lovituri dure, consecvente, 
pentru modul în care ges
tiona destinele națiunii. Pe 
bună dreptate. Iar sanc
țiunea i-a aplicat-o necru
țător populația, care, în 
1996, a votat pentru schim
bare. Și a fost schimbat

dracu - dacă ni se permite 
expresia vulgară - cu tat-su. 
Specialiști nevoie mare, vreo 
15.000 la număr, țărăniștii, 
pentru că ei și-au asumat, 
fiind majoritari în Parlament 
și în Guvern, cârma puterii, au 
trecut la acțiune. Asta în
semnând amplificarea feno
menului corupției, adâncirea 
economiei subterane, în
dârjirea luptei politice, sără
cirea polulației, împingerea 
țării în criză și deznădejde.

împreună cu ceilalți aliați 
de drum periculos, coaliția a 
ignorat orice idee, propunere, 
intervenție ale opoziției. Ca
pacul l-a pus neacceptarea 
discutării în Senat a moțiunii 
introduse de PDSR pe tema 
statului de drept, motiv pentru

care opoziția - PDSR, PUNR, 
PRM - a intrat în grevă parla
mentară. Fapt unic și neavenit 
în istoria postdecembristă a 
democrației românești, um
bră pe chipul țării, neîncre
dere pentru cei ia care mer
gem cu mâna întinsă. Pro
babil însă că nemulțumirea 
ex-șefului statului și a apro- 
piaților lui de azi, care l-au 
făcut ieri cu ou și cu oțet, a 
fost atât de mare, încât au re
curs la forma extremă de pro
test - greva.

După aproape trei săp
tămâni de tras cu ochiul de la 
distanță unii la alții, s-a ajuns, 
prin medierea lui Petre Ro
man, la oarecare înțelegere 
și la revenirea în familia 
parlamentară a fiului risipitor.

Aceasta însă cu o serie de 
condiții și după ce grupurile 
de lucru înființate la cererea 
opoziției își vor prezenta 
rapoartele asupra celor trei 
teme: codul de compor
tament parlamentar, re
luarea dezbaterii moțiunii 
“Statul de drept” și stabi
lirea priorităților legislative 
ale Parlamentului. Se pare 
că acest duș rece i-a trezit 
puțin la realitate pe cei din 
coaliție, care au mai lăsat de 
la ei, inclusiv plata lefii 
greviștilor pe perioada pro
testului, deși aceștia anun
țaseră că renunță la ea ca 
apoi s-o ceară cu Insistență.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

I.C.S.H. nu “se dâ” 
închisa

Din promisiunea premierului Radu Vasile la întâlnirea cu 
sindicaliștii, din data de 8 decembrie a.c., cum că lichidarea 
întreprinderilor se va face numai în urma unui dialog la care 
să participe toți factorii implicați, Ministerul Industriei și 
Comerțului, Ministerul Finanțelor, FPS, patronatul și 
sindicatele, s-a ales praful. Primind mandat din partea 
guvernului, FPS a procedat direct la lichidarea întreprinderilor 
cu pierderi, trimițându-le adrese de închidere în aceeași zi.(!)

Pe “lista neagră” se găsește și firma hunedoreană I.C.S. 
în opinia dlui ec. loan Adam, directorul economic al I.C.S.H., 
lista cu firmele propuse spre lichidare este o nouă diversiune 
a guvernului. “S-au mai scos până acum numeroase liste cu 
societăți vizate pentru lichidare și până la urmă nu s-a 
confirmat nici una”, ne spune dl Adam. Interlocutorul 
precizează că datele în baza cărora s-a luat decizia de lichidare 
a I.C.S.H. nu sunt de actualitate, fiind aferente primului 
semestru din acest an. “Pe primele șase luni, am înregistrat 
pierderi datorită unei conjuncturi nefavorabile. în primul rând, 
dat fiind înghețul activității în construcții pe perioada sezonului 
rece, primele trei luni ale acestui an au fost fără activitate. 
Apoi, deși am întocmit actele de disponibilizare cu Ordonanța 
9 a 400 dintre salariați în luna aprilie, birocrația existentă a 
întârziat emiterea deciziilor de lichidare cu trei luni de zile. în 
cele trei luni costurile acestei forțe de muncă au grevat 
nefavorabil cheltuielile firmei”, precizează dl Adam. în ultima 
perioadă a anului, ne spune interlocutorul, I.C.S.H. a înregistrat 
profit, iar datele economice sunt, în opinia dlui Adam, favorabile 
continuării activității societății.

Dat fiind faptul că datoriile firmei depășesc de trei ori 
capitalul ei social, în ședința AGA ce se va desfășura la finele 
acestei luni, se va adopta o măsură conformă cu ultimele evoluții 
economice ale I.C.S.H. Dacă se va opta pentru lichidare, încă 
1300 de oameni vorîngroșa rândurile șomerilor. (A.S.)

Miron Cozma se 
umfla iar în pene

Investiție pentru modernizare
A fost aprobat studiul de 

fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții. “Modernizarea 
drumului județean 707 - Că- 
zănești - Vața de Jos".

Lungimea drumului de 
modernizat este de 8 km, cu 
o lățime a carosabilului de 6 
m și acostamente bordurate 
de 1 m lățime. Pe traseu se 
vor constrdi 4 podețe dalate 

și 20 tubulare pentru subtra- 
versarea drumului de către 
apele meteorice.

Valoarea investiției în 
prețuri martie 1998 se ri
dică la 20,515 miliarde de 
lei, eșalonată pe trei ani. 
Costă mult mersul pe asfalt 
în prețurile de referință - 
2,560 miliarde de lei pe 
kilometru. (I.C.)

SB WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%
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• Judecătorul către o 

martoră:
- Infidelitatea e mai 

gravă decât crima! Am 
dreptate?

- De unde să știu eu, 
domnule judecător? Nici
odată n-am omorât pe 
cineva...

La sfârșitul săptămânii 
trecute a avut loc, la Pe
troșani, Congresul Ligii Sin
dicatelor Miniere din Valea 
Jiului. Principalul punct al 
ordinii de zi l-a constituit 
alegerea noii conduceri a 
ligii. După dezbateri îndelungi 
și furtunoase, Miron Cozma a 
fost reconfirmat în funcția de 
președinte al LSMVJ.

Aureolat de această nouă 
victorie, Miron Cozma i-a 

asigurat pe ortaci că el nu va 
permite închiderea de unități 
miniere în Valea Jiului, a 
declarat că minerii de aici vor 
fi din nou ceea ce au fost și 
încă mai mult, făcând trimitere 
la o posibilă deplasare și 
confruntare cu puterea la 
București.

Numai că datele proble
melor din 1991 s-au schim
bat. Inclusiv puterea de atunci. 
(D.G.)

“Ușa medicului este deschisă la 
orice oră”

Societățile comerciale își vor putea 
majora capitalul social

Dispensarul medical 
uman din Balșa funcționează 
în aceeași clădire cu primăria, 
spațiul fiind între timp cedat 
Ministerului Sănătății. Se 
numără între cele trei dis
pensare din raza Spitalului 
Orăștie care au beneficiat de 
ajutoare prin Banca Mon
dială. Astfel că în anul 1996 
s-au făcut aici modernizări, 
respectiv s-au tencuit și fa
ianțat pereții, s-a introdus 

încălzire centrală și apă cu
rentă, pardoseala a fost placată 
cu gresie.

Asistenta 
medicală la 

sate

Din anul 1991 lucrează aici 
o tânără familie de medici, 
care s-a stabilit în comună. 

"Cum n-am avut posibilitatea 
să facem naveta, ne-am 
obișnuit aici - spunea dna dr. 
Marcela Nedelcu. Avem la 
etaj o locuință de serviciu cu 
baie, bucătărie, două ca
mere".

Dotarea unității este 
considerată suficient de

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 8)

Președintele Emil Constan- 
tinescu a promulgat Legea pentru 
aprobarea Ordonanței de Ur
gență a Guvernului referitoare la 
modificarea și completarea Legii 
31/1990 privind societățile comer- 
ciale, prin care termenul de 
completare a capitalului social al 
acestora se prelungește până la 
30 iunie 1999, informează un 
comunicat remis agenției 
MEDIAFAX de Biroul de presă al 
Președinției.

în luna septembrie, Guvernul 
a prelungit, printr-o Ordonanță de 

urgență, pînă la 30 iunie 1999 
termenul de completare a capita
lului social al societăților comer
ciale în comandită pe acțiuni și cu 
răspundere limitată. Societățile 
comerciale trebuia să îndepli
nească această obligație până la 
28 iulie 1998, dar Guvernul a 
constatat că nu a existat timpul 
necesar de înscriere a mențiunilor 
în Registrul Comerțului. Doarcirca 
50 la sută din societățile comerciale 
au îndeplinit, până la termenul limită, 
toate formalitățile de majorare a 
capitalului social. Societățile cu 

răspundere limitată trebuie să 
aibă un capital de minimum 2 
milioane lei, față de 100.000 lei, 
iar societățile pe acțiuni - un capi
tal minim de 25 milioane lei, față 
de un milion lei. Numărul total al 
societăților cu răspundere limi
tată (SRL) obligate să își majo
reze capitalul social este de 
543.000, iar al societăților pe 
acțiuni (SA) - de circa 17.000. 
Operațiunea de majorare a 
capitalului se poate realiza prin 
vărsământ la bancă sau la CEC, 
precum și prin notă contabilă.

Mitu.de
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Retrospectiva turului Diviziei A

Sezonul de toamnă a fost 
sub așteptări

Brădenii își doresc un retur 
mai bun

La inceputul sezonului presa 
sportivă anunța cu surle și trâmbițe 
că vom asista la cea mai disputată 
și atractivă ediție de campionat de 
după '90. Nu mai puțin de 6 echipe 
-Steaua, Rapid, Dinamo, FC Națio
nal, Oțelul și U Craiova - își anunța
seră intențiile de a se bate pentru 
titlu. în plus, în țară reveniseră din 
campionatele puternice ale Euro- 

. pei câțiva stranieri - Lupescu, Vlă- 
doi, Belodedici, Dumitrescu - des
pre care s-a spus că ar putea 
"urca" nivelul valoric al jucătorilor 
din campionatul intern. Dar înaintea 
începerii campionatului au fost 
meciurile din tunurile preliminare ale 
Cupelor europene. Echipele noas
tre au capotat rând pe rând, ară
tând că n-a crescut valoarea 
Campionatului intern, ci doar or
goliile și ambițiile echipelor.

După disputarea a doar două 
etape s-a stabilit practic osatura 
clasamentului: Rapid și Dinamo cu 
100 la sută s-au stabilit în fruntea 
clasamentului, în coasta lor stând 

, Oțelul (tot șase puncte) și Steaua, 
FCM Bacău și FC Național cu câte 
4 puncte. La polul opus, Foresta și 

,U Cluj s-au instalat pe locurile 
retrogradante pe care nu le-au 

. părăsit nici după etapa a 17-a, iar 
I1 Craiova care naviga nesigur în 
zona nisipurilor mișcătoare se 
anunța încă din start "marea dez
amăgire" a sezonului.

în etapa a V-a, Rapid a sur
clasat Steaua (3-0), anunțând 
(Sezonul mai slab pe care aveau 
să-l aibă militarii. în etapa a Vl-a, 
Rapid n-a reușit să învingă la Ba
cău (scor 1-1), iar Dinamo care 
avea încă procentaj maxim a pre
luat șfefia clasamentului.Tot în 
această etapă am consemnat pri
ma victorie a Forestei și faptul că 
patru echipe neînvinse (Dinamo, 

. Rapid, FCM Bacău și Oțelul) for
mau un adevărat careu de ași.

La jumătatea turului, când am
—.. — —
I GALA SPORTULUI 1 

ROMÂNESC j 
! Ne aflăm în luna cadou- | 
| rilor și pentru performerii |
■ sportivi. Drept urmare, sâm- ■
■ bătă, în Sala Radio, s-a des- * 

•I fășurat GALA SPORTULUI I
| ROMÂNESC, organizată de | 
ii Asociația Presei Sportive, i 
! Ministerul Tineretului și J 
I Sportului, Comitetul Olimpic • 
| Român, Televiziunea Ro- | 
| mână și Radio România. | 
i Și-au dat întâlnire cei mai ! 
1 buni sportivi ai țării, performeri I 
I la o seamă de întreceri inter- I 
| naționale, Campionate Mon- |
■ diale și Campionate Europe- ■ 
1 ne, fiind răsplătiți pentru suc- ' 
I cesele înregistrate și faima I 
| adusă sportului românesc. | 
| Amănunte despre premii și i 
! premiați, în rubrica sport a zi- !

■ arului nostru de mâine. (C.S.) '

Dinamo, zece zile 
în SUA

Nici nu a început bine va- 
! canța de iarnă a fotbaliștilor, 

că unii au și plecat în turnee. 
Și nu aici, prin Europa, ci 
tocmai în SUA! Este vorba 
despre Dinamo care a și 
plecat spre Miami. Fotbaliștii 
au pornit la drum lung, fără 
antrenorul lor principal Dinu 

iși secundul său Cheran. De 
echipă se va ocupa lonuț Lu
pescu care s-a mai pregătit 

I în SUA cu echipa sa când a 
■ jucat în Germania. Fotbaliștii 

putut face un prim bilanț, am notat 
că “din cele 5-6 echipe cu pre
tenții la titlu" în luptă au mai rămas 
doar Rapid și Dinamo. La polul 
opus, "U" Cluj și Foresta își păstrau 
locurile 17 și respectiv 18, în vreme 
ce pentru evitarea celui de-al trei
lea loc retrogradant luptau șapte 
echipe: Petrolul, CSM Reșița, Ceah
lăul, Farul, FC Onești, Olimpia și 
Astra. După ce în etapa a Vlll-a 
realizase scorul sezonului 8-0 cu 
U Cluj, în etapa a IX-a, Dinamo a 
pierdut la Pitești (1-2), astfel că 
Rapid a preluat șefia campionatu
lui. Demn de consemnat pentru 
etapa a X-a a fost doar blatul Glo
ria - Rapid (2-4) și victoria Stelei la 
Piatra Neamț (3-0) care a dat 
semnalul revirimentului militarilor. A 
urmat o perioadă (etapa XI - XIV) 
în care starea terenurilor îmbibate 
de ploaie a oferit prilejul consem
nării unor surprize. Surpriza turului 
s-a consemnat la Satu Mare, 
acolo unde Rapid n-a reușit să 
smulgă decât un punct (1-1), pier
zând pentru moment locul întâi.

în finalul sezonului, pe un 
teren înghețat, dinamoviștii s-au 
înecat la Dunăre (1-2 cu Oțelul), 
iar Rapid și-a adjudecat titlul de 
campioană de toamnă.

Echipele nemulțumite de evo
luția lor pe parcursul turului și-au 
întărit sau și-au schimbat total 
conducerile tehnice. Steaua s-a 
întărit cu Emerich Jenei, FC Național 
l-a adus pe Alesanco, Ceahlăul a 
renunțat la Nae Manea în favoarea 
lui V. Hizo, CSM Reșița l-a readus 
pe loan Zdrobiș, iar după Silviu 
Lung care l-a înlocuit pe llie Bălăci, 
Craiova a apelat, după etapa a 
XVII-a, la Marian Bondrea. Iar Rapid, 
campioana de toamnă care a fost 
supermulțumită de antrenorul ei 
Mircea Lucescu, l-a pierdut pe 
acesta în favoarea titratei Inter- 
nazionale Milano.

Ciprian MARINUȚ

Fotbalul de sală atrage mulți spectatori.
Fază din recentul turneu de la Deva al divizionarelor B și C

Foto: Traian MÂNU

sunt însoțiți și de soții sau 
prietene, după caz. Dinamo
viștii vor susține și două me
ciuri amicale, de pregătire. Cu 
acest prilej, debutează la Di
namo și Mutu de la FC Argeș. 
(S.C.)

Marian Bondrea 
numit antrenor la 

Universitatea 
Craiova

în plină pauză competi- 
țională, Universitatea Craiova 
și-a schimbat al treilea antre

Orașul austriac KLAGENFURT și-a anunțat oficial 
candidatura la organizarea Olimpiadei albe din anul 
2006. Acțiunea s-a derulat cu puțin timp în urmă și a fost 

precedată de câteva inițiative interesante ale primăriei 
orașului derulate fără prea mult fast dar cu impact în rândul 
iubitorilor sporturilor de iarnă.

Odată cu această acțiune s-a desfășurat și ediția a treia 
a tradiționalei competiții de gimnastică dotată cu trofeul 
ALPHE ADRIA, la care au participat sportive din zece țări. 
Surpriza a constituit-o prezența multiplei noastre campioane 
LAVINIA MILOȘOVICI, care a fost invitată de onoare a comite
tului de organizare pentru Olimpiada din anul 2006.

Austria. Trofeul ALPHE ADRIA 
la gimnastică feminină

Revenind la concursul din capitala landului Karten 
(Carinthia) menționăm că pentru țara noastră au participat, 
la invitația organizatorilor, gimnastele de la CSS CETATE 
DEVA, care au evoluat la nivelul solicitat de o astfel de 
competiție și au cules aplauze la scenă deschisă pentru 
exercițiile prezentate.

Dacă GEORGIANA PĂDURE și ALEXANDRA CIOSA s-au 
situat pe locurile 5 și 7 în cadrul clasamentului general de 
la categoria cea. mai mică de concurs (ambele sunt pregă
tite de Olimpia Tofan și Cecilia Coroiu și sunt la prima parti
cipare într-o competiție internațională), la celelalte categorii 
devencele s-au numărat printre laureate.

în cadrul categoriei junioarelor mici, italianca ILARIA 
COLOMBO s-a impus fiind secondată de PETRONELA 
VASIU care a avut o evoluție notată cu 9,15 la sol.

La categoria junioare mari a câștigat ADRIEN SZIRAI 
(Ungaria), componentă a lotului maghiar de junioare. Pe 
locurile următoare în clasamentul individual compus s-au 
situat în ordine IOANA PETROVSCHI și ODETTE 
SUSINSCHI, care s-au clasat înaintea italiencei SARA 
MODUGNO și a austriecei SUSANE WEBER.

în cadrul categoriei tineret, OANA BAN și RAMONA BĂRBAT 
s-au întrecut în lupta pentru locul I și nu au făcut altceva decât 
să le surclaseze pe celelalte concurente, unele mult mai 
cunoscute pe plan internațional decât gimnastele din Deva, 
ambele pregătite de Liliana Cosma și Cristian Lenoiu.

O impresie deosebită a lăsat tânăra campioană de 
junioare mici a Austriei, KARINA HASENOHRIL, care de mai 
mulți ani se pregătește cu loslf Cojocâru și rezultatele sunt 
pe măsura pregătirii. De fapt gazdele de la KLAGENFURT și 
reprezentanții clubului KTC din localitate își pun mari spe
ranțe în talentata gimnastă născută în acest oraș.

Nicolae GAVREA

nor în primul tur al campio
natului ’98 - '99, prin numirea 
lui Marian Bondrea de la Ex
tensiv Craiova în locul lui Sil
viu Lung care rămâne antre
norul portarilor în Bănie. în ce 
privește jucătorii, valorosul 
mijlocaș lonuț Luțu va lua dru
mul Capitalei unde este dorit 
în special de Rapid și Steaua.

“U” Cluj mai speră 
în evitarea 

retrogradării

Nici conducerile clubului 
și Consiliului de Administrație 

de la “U" Cluj nu au liniște și 
pace în această vacanță, 
chibzuind cum să proce
deze pentru ca în retur echi
pa să poată evita retrogra
darea, chiar în condițiile 
unor însemnate greutăți fi
nanciare în care se află și 
clubul clujean. La sfârșitul 
săptămânii trecute s-a decis 
reprimirea la lot a lui Dican, 
dar au fost menținuți pe lista 
transferabililor Moga, Voica, 
Predatu, Sălăgean și V. Jula. 
Lotul va fi completat cu 5-6 
jucători noi și obiectivul clu
bului este evitarea retrogra
dării. Cam greu. (S.C.)

După câștigarea în două 
ediții consecutive a Campiona
tului județean Divizia D și dispu
tarea a două meciuri de baraj, 
Aurul Brad a reușit în vară, în 
urma barajului cu Minerul Șun- 
cuiuș, mult dorita promovare în 
Divizia C. Dar contactul și aco
modarea cu Divizia C au fost 
dificile, minerii având un start 
ezitant. Astfel că, după etapa a 
treia, Gheorghe Petrișor, antre
norul care reușise promovarea, 
a fost înlocuit cu Virgil Stoica. 
Fără să facă minuni, acesta a 
reușit în timp o reorganizare a 
echipei, jocul acesteia îmbu- 
nătățindu-se de la o etapă la 
alta. La finalul turului am purtat 
o discuție cu Virgil Stoica, antre
norul principal al Aurului Brad.

- Domnule Stoica, cum 
apreciațl evoluția echipei în 
acest tur de campionat?

- O echipă nou promovată 
începe întotdeauna mai timid 
campionatul. în plus, Aurul Brad 
a avut și neșansă în progra
marea turului, multe din echipele 
de valoare aflate în lupta pentru 
promovare jucând la Brad. Prin 
urmare echipa a avut un start 
greoi, situându-se în zona peri
culoasă a clasamentului. însă 
treptat echipa s-a redresat și 
spre finalul campionatului a 
prins o formă sportivă foarte 
bună. îmi pare rău că s-a ter
minat turul pentru că, în aceste 
condiții, echipa ar fi putut urca 
și mai mult în clasament.

- Care au fost probleme
le cu care v-ați confruntat în 
acest sezon?

- La Brad toate echipele ve
neau hotărâte să joace bine și 
să ia puncte astfel că toate me
ciurile de acasă au fost grele. 
Lotul de jucători pe care îl avem

Recorduri din ■ 
lumea schiului ■I

O Schiul este unul din J 
cele mai vechi sporturi din ■ 
lume; acum 5000 de ani, po- 1 
poarele migratoare și scan- j 
dinave foloseau frecvent mer- ■ 
sul pe schiuri în activitățile ' 
cotidiene, la vânătoare etc; J

2 Cei mai tineri cam- i 
pioni: Marielle Goitschel și J 
Betsy Clifford (17 ani), ■ 
Annemarie Proll și Therese > 
Nading (18 ani), iar dintre J 
bărbați, Emile Allais, Jean , 
Claude Killy, Franz Klammer • 
(în jurul vârstei de 20 de ani); J

O Cele mai multe titluri ■ 
olimpice la probele alpine: 1 
Jean Claude Killy și Anton , 
Seiler la Grenoble (câte trei), ■ 
iar la femei Therese Nading 1 
și Hanni Wenzel (două); '

O Cele mai multe titluri ' 
mondiale: la fond, Galina j 
Kulakova (Rusia) - 9 titluri; ■ 
la alpine, Cristl Kranz (Ger- 1 
mania) -12 titluri, iar la fond j 
bărbați, Sixten Jernberg ■ 
(Suedia) - 8 titluri; 1

3 Cele mai multe cupe ,
mondiale: Nancy Greene, 1 
Annemarie Proll (6) în pro- J 
bele feminine, și Jean ■ 
Claude Killy, Gustavo Thoeni > 
(4) în cele masculine; J

□ în probele de fond s- i 
au dovedit imbatabili Sixten J 
Jernberg, Thorleif Hang (că- , 
ruia norvegienii i-au făcut și i 
o statuie), Veikko Hakulinen J 
(Finlanda), Nikolai Zimiatov , 
(Rusia) - dublu campion i 
olimpic în 1980. '

Grupaj de L. Hie i 

la dispoziție este subțire valoric, 
puțini jucători reușind să se 
adapteze cerințelor Diviziei C. 
Astfel, în momentul în care apă
reau accidentări ori suspendări, 
aveam mari probleme în a alinia 
un unsprezece redutabil. în plus, 
în dese rânduri arbitrajele ne-au 
defavorizat și am fost lipsiți de 
șansă.

- Ce vă doriți pentru 
retur?

- în seria'noastră, care e o 
adevărată serie a treia de Divi
zia B, returul va fi greu pentru 
toate echipele, lupta atât la pro
movare cât și la retrogradare 
fiind foarte strânsă. Sperăm to
tuși ca pe baza unui suport fi
nanciar mai bun să ne întărim 
lotul și astfel să creăm o echipă 
competitivă. Ne dorim ca evoluția 
în retur să fie mai bună decât în 
tur, să urcăm în clasament scă
pând astfel de grijile retro
gradării.

- Ce ne puteți spune 
despre pregătirile de iarnă?

- La finalul turului toți jucă
torii au primit indicații pentru a-și 
continua pregătirea fizică și pe 
perioada vacanței. La 11 ianu
arie se vor relua pregătirile cu 
un program de 10-12 zile de re
adaptare la efort, urmat de un 
stagiu de pregătire centralizată 
în stațiunea Geoagiu - Băi. Vor 
urma apoi jocuri amicale de veri
ficare pentru stabilirea echipei 
de bază și cristalizarea tacticii 
de joc pentru a începe în forță 
returul.

- Vă dorim succes și 
sperăm ca în retur să ve
dem la Brad jocuri cât mal 
spectaculoase în care vi
oara întâi să fie Aurul Brad.

C. MARINUȚ

SPfRT și UM®R
• Un instructor de la o 

școală de parașutiști dădea 
următorul sfat în ceea ce 
privește modul în care tre
buie părăsit avionul când 
acesta se prăbușește:

“Un bun rămas îndelun
gat și delicat poate caracte
riza pe un individ drept sen
sibil și amabil atunci când își 
ia la revedere de la iubita sa. 
însă se va dovedi un ireme
diabil idiot dacă va face a- 
cest lucru când se va pregăti 
să sară cu parașuta dintr-un 
avion ce se prăbușește.”

• După ce a bătut re
cordul în cursa de 5000 
metri plat, reporterul îl în
treabă pe atlet:

- Și acum ce planuri 
aveți?

- Să fac un duș rece!

• Antrenorul de atle
tism ține o lecție teoretică:

- Sulița aruncată puter
nic nu va zbura niciodată în 
linie dreaptă. Din cauza 
atracției Pământului, ea va 
descrie o traiectorie curbă...

Unul dintre atleți se ri
dică politicos în picioare și-l 
întreabă:

- Dar dacă sulița va fi 
aruncată deasupra apei?

• - De ce spui că la a- 
cest meci portarii și-au făcut 
datoria?

- Pentru că au legitimat 
pe toată lumea la intrare...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU
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E mare diferență între a merge și a te târî
pentru protecția copilului din 
cadrul direcției de profil. „E 
mare diferență între cum era 
înainte și acum de când am 
proteze” - spune copilul. Și 
cu siguranță este așa chiar 
dacă el se mișcă agil prin 
casă și fără proteze. Acum 
însă poate ieși din casă, și-a 
reluat școala întreruptă timp 
de un an, a fost chiar și la 
sanie, a dat cu „piciorul” în 
minge... Iar de când prin

~ *99

99
Adrian Matei din Petrila e 

un copil ca oricare altul de 
vârsta lui, frumos și voios. 
Da, e vesel deși la cei 13 ani 
a traversat o dramă 
cumplită. Anul trecut la 
început de septembrie a fost 
victima unui accident de tren 
în urma căruia și-a pierdut 
ambele picioare, (au fost 
retezate unul de sub 
genunchi, celălalt deasupra 
genunchiului). „Un picior - 
povestește cu detașare Adi 
- se mai ținea într-un pic de 
carne și de piele”. Curajos, 
copilul nu s-a pierdut cu firea 
și s-a târât numai el știe cum 
până unde știa că găsește pe 
cineva care să-l ducă la spi
tal. Abia ajuns acolo, când 
nu mai era în pericol să-și 
piardă și viața, băiatul a 
leșinat.

Despre această tristă 
întâmplare care a marcat 
viața lui Adrian dna Carmen 
Cristian de la Direcția 
Județeană pentru Protecția 
Copilului a aflat din presa 
Văii Jiului. Prin intermediul 
Asociației „Totul pentru 
copiii noștri” București, Adi 
are acum proteze pentru 
ambele picioare și este 
foarte fericit. Ne-am putut da 
seama de acest lucru din 
rapiditatea și zâmbetul care- 
i lumina fața când și le-a 
montat atunci când l-am 
vizitat acasă împreună cu dl 
căpitan Ionică Dinu de la 
Inspectoratul Județean de 
Poliție, membru în comisia

z PENTRU UN COPIL PE 13 ANI J
bunăvoința dlui Constantin 
Tomescu de la Peștera Bolii 
are și cârje deplasarea sa 
este și mai sigură.

Și, în timp ce-și monta 
protezele (durează cam 5 
minute potrivirea și legarea 
sistemului de curele), Adi 
povestea, se bucura de 
darurile aduse de dna 
Carmen, ne arata carnetul de 
note, unde cu excepția 
matematicii, aflată la limită, 
celelalte rezultate sunt bune 
și chiar foarte bune. Am 
plecat apoi la Primăria 
Petrila, unde Adi și sora sa 
Zita au stat de vorbă cu 
primarul, dl ilie Păducel, care 
avea zi de audiențe. 
Problema lor este primirea 
unei garsoniere în care să 
stea doar ei doi. Din 
decembrie Zita este majoră 
și se va ocupa și oficial, cu 
carte de muncă, de îngrijirea 
fratelui. De altfel tot ea a 

făcut-o și până acum, ea I- 
a cărat peste tot în brațe 
deși e o fetișcană plăpândă 
și nu pare să aibă 18 ani. Ei 
au nevoie de o nouă 
locuință pentru că acum 
locuiesc opt persoane în 
două camere, fata doarme 
pe jos, pe un palton, iar 
chefurile și scandalurile 
sunt ceva obișnuit în 
familie. De altfel mama 
copiilor s-a furișat afară din 

casă să nu ne întâlnească.
Deși dl Toma Vărgatu, 

secretar, ne spunea că 
există probleme cu spațiul, 
că sunt foarte multe 
formalități în preluarea 
unui cămin, dl primar a 
promis că soluționarea 
situației copiilor Matei va fi 
prioritatea lor numărul unu. 
Le cunoaște familia și de 
aceea se va ocupa de 
punerea la punct a unei 
garsoniere (foștii locatari 
au lăsat spațiile ocupate și 
fără geamuri și uși), l-a mai 
invitat pe cei doi frați să 
treacă pe la Primăria Petrila 
în special de sărbătorile de 
iarnă.

Ne-am despărțit de Adi 
și Zita, primul plecând la 
școală iar sora lui să-i 
cumpere ghete din banii 
primiți în acea zi (în acel 
moment copilul era încălțat 
cu papucii bunicii). După 

ce primăria le va acorda o 
casă va mai fi necesară 
dotarea ei cu strictul 
necesar, găsirea unei 
asociații/fundații care să 
suporte cheltuielile 
aferente. Mai sunt multe de 
făcut dar și speranțe că se 
vor împlini. Oricum e mare 
lucru că Adi poate acum să 
fie printre colegii lui de 
generație, nu mai este 
obligat să stea tot timpul în 
casă uitându-se la dese
nele animate de la tele
vizor, jucându-se cu pisica 
și uneori citind povești (ar 
face-o mai des dar are o 
singură carte primită în 
dar).

Viorica ROMAN

Optimism

Căminul cultural din \alul Usca aparținător comunei Corfa 
a fost recent renovat.

Foto: Traian MÂNU
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O proba de 
omenie

I 
I 
I 
I 
I
I

Trecuta ședință a Consi- 
| liului județean a cuprins între 

altele și o probă de omenie. S- 
au dezbătut în ședință mai 
multe documente privind pro
tecția copilului aflat în 
dificultate.

Bani puțini pentru acești 
dezmoșteniți ai soartei. Starea 
psihică creată de dezbateri i-a 

■ sugerat consilierului Ladislau 
! Eory o propunere generoasă: 
I fiecare consilier prezent la 
| ședință să cedeze o sumă din 
| indemnizația de ședință în 
j favoarea copiilor cuprinși în
• instituțiile de protecție. La 
| însumare s-au strâns 
| 3.720.000 de iei. Banii au fost 
. puși la dispoziția Direcției 
1 județene pentru protecția 
I drepturilor copilului care-i va 
| folosi acolo unde "arde" mai
• tare. Și cel mai tare “arde" la 

Centrul de plasament Uricani 
care nu mai are bani nici 
măcar pentru a asigura 
căldură copiilor.

Tot pentru aceste instituții 
de ocrotire un număr de 6 
organizația neguverna
mentale cu care DJPDC 
colaborează au promis că vor 
vira câte 10 milioane de lei 
instituțiilor de protecție pentru 
sărbătoarea pomului de 
iarnă. Dacă mai sunt 
generoși dispuși la acest 
gest, el va fi bine primit și 
apreciat. Oameni cu dare de 
mână, întoarceți-vă cu gândul 
la copilărie și reamintiți-vă 
câtă bucurie vă stârnea un 
dar cât de mic. Faceți-I și 
dumneavoastră pentru cei 
mai nefericiți dintre copii.

fon CIOCLEI
*

SC “OLNATIM” SRL 
Brad are deschise în 
satele Luncoiu de Jos, 
Stejărel și Valea Lungă 
trei unități comerciale 
prin care desface un 
larg sortiment de pro
duse alimentare și in
dustriale. Dl loan Tim- 
buș, administratorul so
cietății, susține că oa
menii au tot mai puțini 
bani, dar este optimist 
că situația se va schim
ba în viitor. (Tr.B:)

Banatul este sub acoperirea 
noastră

•A

Reșița J

RrJJW o*
Caransebeș

oara
Hunedoara i

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 
Oradea - Deva.

O acoperire de calitate
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Banca Internaționala a Religiilor S.A.
Sucursala DEVA

pune la dispoziția persoanelor fizice
în ziua de 17 decembrie 1998

CERTIFICATE PENTRU CONTUL UE OEPOZIT
Cu o dobândă fixă de

62% pe an
pe termen de 61 zile.

Conturile de depozit vor avea scadența în ziua de 16 februarie 1999.
Certificatele pentru contul de depozit se vor emite pe bază de vărsăminte 

efective, valoarea minima fiind de 2.000.000 lei, iar depunerile 
multipli de 2.000.000 lei.

- . .......................... ......... .................. ..........7--------------------- ------------- S

SC “SIDERURGICA” SA Hunedoara
cu sediul în Hunedoara, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr.l

Organizează licitație publică în data de 17.12.1998, ora 11.00, la 

sala CFU din cadrul unității, pentru vânzarea unei autocamionete 

Dacia 1304.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 054-716121, 

interior 2526, Serviciul Mecanic - Biroul Plan.
Participanții la licitație vor depune la casieria unității o garanție 

de 10% din valoarea de început a licitației.

r
Societate bucureșteană producă

toare și distribuitoare de tubulatură și 
fitinguri din polietilenă și polipropilenă 
pentru rețele de apă, gaze și canalizare, 
caută pentru reprezentare în țară per
soane dinamice și întreprinzătoare.

I 
I
I

Se oferă salariu + comision și condiții 
de lucru atractive.

Doritorii pot trimite un CV îa tel./fax: 
221.20.75; 221.28.39; tel. 092-560.727; fax 
092-154.103.

I 
I
I 
I
I 
I

Secția de Drumuri
r

Naționale Devar

vinde prin licitație 
mijloace fixe 

casate.
Licitația va avea loc în data de 

24.12.1998, ora 10.00, la sediul din 
str. Rândunicii, nr. 3/A. Lista mijloa
celor fixe se află la sediul secției.
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I
I
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I
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Cumpărați, 
construiți, înlocuiti. 

renovați, 
economisiți 

apelând la serviciile

COMAT DEVA 
S.A.

Produse pentru 
toti, servicii 

pentru fiecare!
Deva, 

str. Depozitelor, nr.5 
telefon: 054/233137; 
Itel./fax: 054/216269.

Datorii la bugetul 
asigurărilor sociale

Raportul Curții de Con
turi pe anul 1996 privind veri
ficarea contului de execuție 
a bugetului asigurărilor soci
ale și a bugetelor altor fon
duri destinate protecției so
ciale relevă că obligațiile 
financiare neonorate și care 
nu au fost încă recuperate 
au totalizat 1289,9 miliarde 
de lei și au atins în iunie 
1998 suma de 4413,3 mili
arde lei, ceea ce reprezintă 
o creștere de 3,4 ori. Neono- 
rarea obligațiilor către bu
getul asigurărilor de stat s-a 
manifestat, în special, la re
giile autonome și societățile 
comerciale cu capital de stat 
din minerit, siderurgie, tranș- 

^porturi, construcții de mașini

TELEVIZOARE 

AUDIO 

FRIGIDERE 

MASIN1.DE SPALAT 

ELECTROCASNICE 

TELEFOANE GSM

Toate produsele noastre 
sunt disponibile in

18
RATE

Noi facem 
cadouri 

de Crăciun!

TU?

Vino să-ti lei cadoul

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232008

O surpriza-n magazine 
de la MONDO pentru tine!
De sărbători rețeaua magazinelor 
MONDO oferă dlentllor sal... cadouri!

HUNEDOARA:
B-dul Dacia, nr.6, parter, 
telefon 054-716.41 1

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente 
Transport âsigurat

mja lukoil
oil company

REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551, 713.800, 
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.

ORICE

Trebuie să mă ai!!!
Pentru că sunt calendarul pe care l-ai visat, am un

format de 42x33cm, posed 12 coli lucioase de 110g/mp, 
spiralate metalic și sunt imprimat în albastru și roșu.

k Pentru că nu vei găsi pe cineva mai ieftin decât mine:
\ 1-250 buc 1,25 USD/buc.
\ 251-500 buc 1,20 USD/buc.

Peste 500 buc 1,15 USD/buc
Pentru că poți să-mi pui un cursor la numai 0,12 USD/

buc.
Sună ACUM la numerele de telefon 064/198861 sau

064/190864 și întreabă de CALENDARUL TRIPTIC 1999
Reprezentantul local al agenției de publicitate $

CLIPART advertising te va vizita imediat șl, în scurt timp,
mă vei avea.

Stoc limitat. Prețurile de mai sus nu Includ TVA.

n PARIURI FOTBALISTICE Ș^ccer^M
în fiecare zi puteți caștiga

300.000.000 leii Galeriile de Ma, tel 234048
uliii:: HF H Jl.i 1

"CUVÂNTUL LIBER" este 
ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră, IAR ABONAMEN
TUL este calea cea mai avantajoa
să de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONA
MENT PE LUNA IANUARIE 
1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA 
LIBERĂ A ZIARULUI, PRIN 
ABONAMENT VEȚI ECO
NOMISI 11.000 DE LEI PE 
LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI- 
VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii 
au posibilitatea să opteze pentru 
un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișăele 
oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în nu
merar și prin virament.

Costul unui abonament pe un 
an de zile este de 126 mii lei, iar 
pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele 
poștale. Creșterile ulterioare ale 
prețului de vânzare a ziarului nu 
vor afecta valoarea abonamen
tului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

D UMNEA VOAS TRĂ.
i—  ■ - -—--------- -------------------- -----==
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Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

ii

PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

INDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

de participare
• Abonează-te la serviciile CONNEX GSM în perioada 

16.11.-31.12.1998, prin magazinele QUASAR și prin 
dealerii săi autorizați din țară.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO, 
accesorii, telefoane, etc .) în valoare mai mare de 500.000 
lei din magazinele QUASAR și de la dealerii săi autorizați 
din țară.

• Cumpără produse Audio-Video-TV- 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calcul cu valoare 
mai mare de 500.000 lei din magazinele QUASAR.

• Completează și răspunde corect la întrebarea: 
"Care eate adreaa sediului societății QUASAR S.A.?", 
aflată în talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter în 
data de sâmbătă, 9.01.1999, la ora 12.00. Extragerea va fi 
efectuată de către participanții aflați la fața locului.

• Te abonezi la serviciile CONNEX GSM și primești 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3% la orice produs cumpărat 
din magazinele QUASAR) .

Condiții

I
Magazin QUASAR 
DEVA 
Bd.Decebal, 
bl.R,parter 
tel:054/211261

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA 
Bd.Dacla,nr.37 
bl.47, parter 
tel:054/740647

Magazin QUASAR 
BRAD
Str. Republicii
nr.11, bl. 1 
tel:054/651250

Magazin QUASAR 
ORAȘTIE
Bd. Eroilor, 
bl.E, parter 
tel:054/247540

CCONNEX

CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

MASIN1.DE
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Recenta ședință a 
Consiliului local Hune
doara a avut la ordinea de 
zi șapte puncte. Majoritatea 
dintre ele au vizat o seamă 
de probleme ce privesc 
viața hunedorenllor în anul 
care vine. Este clar deci: 
consiliul local este cu 
privirea spre 1999. Să le 
luăm pe rând.

O primă hotărâre luată 
de consilieri este aceea 
privind subvenționarea în 
1999 cu 50 la sută a 
cheltuielilor materiale de 
funcționare și exploatare 
pentru transportul local de 
călători. Mai exact, este 
vorba de cheltuielile 
efectuate de RAIL. 
Cuantumul subvenționării 
se ridică la 673.682.000 de 
lei, cu o contribuție lunară 
de aproximativ 56.000.000 
de lei. S-a avut în vedere 
situația dificilă a 
transportului local de pe 
raza municipiului și zonele 
învecinate. Lipsa fondurilor 
necesare pentru asigurarea 
unor reparații extrem de 
necesare la parcul de 
mașini pe care îl deține 
RAIL a dus la imposi
bilitatea menținerii în stare 
de funcționare a mijloa
celor de transport. Din 27 
autobuze în dotare, 23 
îndeplinesc norma de 
casare. Această situație se 
răsfrânge asupra catego
riilor defavorizate de 
cetățeni din punct de 
vedere economic și 
financiar - pensionari, 
șomeri, elevi, studenți.

Cea de a doua hotărâre 
este legată de prima și 
vizează acordarea de 
reduceri la prețul de 

.transport local, pe bază de 
abonamente pentru 
anumite categorii de 
persoane. Reducerea este 
de 50 la sută, începând cu,1 
ianuarie 1999 și îi are în 
vedere pe elevi, studenți, 
șomeri și pensionari cu 
domiciliul pe raza teritorial- 
admlnistrativă a muni
cipiului. Suma alocată este 
de 70.560.000 de lei.

Când s-a luat asemenea 
hotărâre s-a avut în vedere

Consiliul 
local 

Hunedoara 
privește 

spre 1999
*  „ MJ| r

creșterea prețurilor în toate 
domeniile vieții sociale și 
economice, în special al 
prestărilor de servicii, cu 
consecințe nefavorabile 
asupra costului vieții 
pentru toate categoriile de 
persoane. Pe plan local se 
impune așadar găsirea 
unor soluții pentru 
asigurarea unei mai bune 
protecții sociale.

Cu efecte în anul ce 
urmează este și hotărârea 
privind indexarea cu 30 la 
sută a impozitelor și taxelor 
locale în sume fixe, a valo
rilor impozabile prevăzute 
de Legea 27/1994, precum 
și a amenzilor.

în principal este vorba 
de clădiri șl alte 
construcții situate în 
localități aparținătoare 
municipiului, pentru 
obținerea certificatelor de 
urbanism, autorizarea de 
excavări și foraje, a con
strucțiilor pentru lucrări 
cu caracter provizoriu 
(chioșcuri, cabine, spații 
de expunere). Se au în 
vedere apoi autorizațiile 
pentru lucrări de racorduri 
și branșamente, cele de 
funcționare pentru acti
vități lucrative și autori
zațiile sanitare de funcțio
nare etc. Și amenzile 
aplicate de Consiliul local 
se indexează cu 30 la sută.

Consilierii au aprobat, 
de asemenea, organi
grama, statul de funcții și 
fișele de evaluare a 
posturilor pentru perso
nalul angajat în structura 
Primăriei, în instituțiile și 
serviciile publice
subordonate, precum și 
alocarea din bugetul local 
a 55 milioane de lei pentru 
organizarea sărbătorilor 
de iarnă pentru copiii din 
familii cu greutăți 
materiale deosebite.

Asocierea Centrului de 
Informare a Cetățenilor 
din Primărie la Asociația 
Națională a Centrelor de 
Informare pentru Cetățeni 
și alocarea sumei de 5 
milioane de lei pentru 
tipărirea cărții “lancu de 
Hunedoara și românii din 
vremea lui” au constituit 
apoi obiectul altor 
hotărâri.

Valentin NEAGU

De la autobuze la cal 
și căruță

Dificultățile care stau în fața 
societăților comerciale ce 
efectuează transport de călători 
sunt tot mai mari pe zi ce trece. 
Șansele de supraviețuire într-o 
asemenea conjunctură par 
minime, iar pericolul unui 
faliment nu este prea departe. 
Cauzele care au determinat o 
aăemenea stare a lucrurilor sunt 
numeroase: scăderea numărului 
de călători ca urmare a 
disponibilizărilor de personal 
dintr-un număr mare de unități, 
creșterea exagerată a costurilor 
pieselor de schimb, a combus
tibililor, nerespectarea legislației 
în domeniul transporturilor 
rutiere, impozitele și taxele ce 
trebuie plătite pentru parcul auto 
și multe altele.

Plecând de la aceste 
aprecieri, să le numim de ordin 
general, din acest sector de 
activitate am solicitat conducerii 
SC Corvintrans SA Hunedoara 
câteva aprecieri asupra situației 
economico-financiare a unității, 
cât și ceea ce ar putea însemna 
ziua de mâine.

Dl Ștefan Bălan, directorul 

societății, este de părere că 
situația dramatică în care s-a 
ajuns se datorează neglijării 
componenței cociale a acestei 
activități „Niciunde în lume, 
transportul public de călători nu 
este o afacere, fapt ce a condus 
în multe țări la susținerea 
acestuia prin fonduri de la buget. 
Este anormal, ne-a mai precizat 
directorul SC Corvintrans SA, că 
se subvenționează numai 
transportul loca! care nu se 
confruntă cu problemele pe care 
le avem noi de efectuat De 
aceea pentru a nu se ajunge la 
falimentarea unitățile'' ce 
efectuează transport public de 
călători este nevoie de o 
revedere grabnică a acestoi 
probleme din partea autorităților. 
Altfel, suntem nevoiți să închidem 
aproape toate traseele, iar 
oamenii" vor rămâne să meargă 
pe jos.

Dintr-un total de 12 trasee cât 
are Corvintrans de efectuat 
numai patru sunt rentabile. 
Diferența de opt trasee va fi luată 
în discuție, probabil jumătate vor 
fi suspendate, iar după cum 

evoluează situația, autogările 
vor fi transformate în muzee.

Restructurarea unităților 
economice atrage după sine și 
o restructuiare a firmelor de 
transport, dar lipsa banilor face 
imposibil acest lucru.

Starea actuală critică își are 
determinarea și în sistemul de 
taxe și impozite - taxa de drum, 
taxa pentru răsounderea civilă 
impozitul oe capacitate etc. 
care însumează cuantumuri 
foarte mari. Numai taxa 
Băsescj și coa pentru 
răspundere civilă ir, a.iui trecut 
s-au ridicat la cuca 110 milioane 
de lai, bani ce au trebuit plătiți î.n 
primele luni aie anului. Raportat 
la nivelul Inflației aceste taxe vor 
crește în condițiile în care 
veniturile societății scad.

Ziua de mâine la 
Corvintrans pare a fi mai 
sumbră ca oricând atât pentru 
transportatori cât și pentru 
publicul călător. între măsurile 
ce se vor lua încă de la 1 
ianuarie privind traseele 
nerentabile se numără 
suspendarea rutelor Hune- 
doara-Gânțaga - Vâlcele, 
Hunedoara-Silvaș. Situația 
critică în care se află 
Corvintrans SA Hunedoara nu 
exclude suspendarea și a altor 
trasee, dar care deocamdată nu 
s-au făcut publice.

Conducerea societății ne-a 
mai precizat că, deși a făcut 
numeroase demersuri la factorii 
județeni pentru redresarea 
situației și instituirea legalității în 
transportul în comun chiar pe 
ruta Hunedoara-Deva, nimeni 
nu i-a luat în seamă.

Dureros va fi atunci când 
sute de oameni vor fi puși în 
situația să meargă pe jos zeci 
de kilometri, ca în timpul anilor 
1950-1960.

Corne! POENAR

DEALER AUTORIZAI CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DE

I NU STA DEOPARTE DACĂ 
I VREI SA AI PARTE DE

Până la 31 decembrie ai conectare gratuită și abonament gratuit pe trei luni, 
îți poți alege oricare tip de abonament dorești.

w Oferta anului este valabilă și pentru CONNEX SMARTI .

CONNEX SMART este un sistem unic de plată în rate prin care ai acces imediat la 
telefonul Motorola d520 și la rețeaua CONNEX GSM.
Numai 89$ avans $1 21$ pa lunâ timp de șase luni.

i SISTEM DE PLATĂ ÎN RATE A TELEFONULUI

X.= W DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DF

w
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ALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

Petroșani

Deva

ALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

S.C. FIRUȚA 
COMPANY S.N.C.
B-dul Dacebal. bl. 22. 
parter
tel./fax: 054-222-264

ASSITEC - ELACOMTEH 
EXIM S.R.L.
Str. 1 Decembrie 1 SI 8
nr. 84
tel.: 054-541-325 
fax: 054-511-11 I
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ANIVERSARI

• Nelu Băieșu, 
oprește-te din preocupările 
tale zilnice și alungă mă
car cu gândul distanța ce 
ne desparte și primește 
urarea noastră de “La 
mulți ani”, iar norocul, 
sănătatea și fericirea să 
facă zid în jurul vieții tale. 
Prietenii tăi din Israel.

• Astăzi, 15 decembrie, tata 
Ghiță, mama Lenuța, bunicii 
Gheorghe și Aurica urează 
fiicei Mic Claudia, la împlinirea 
vârstei de 2 anișori, tradi
ționalul "La mulți ani” . (3977)

• Pentru Ramona Dobra din 
Băița frumoasa zi de astăzi 
să-i aducă multe bucurii, 
fericire, sănătate și "La mulți 
ani!” Nașii fam. Diniș din 
Hărțăgani. (4338)

UnNZARl 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil, zonă 
industrială, str. Depozitelor, 
6000 mp. 672156 (3978)

• Vând 2 ha pământ arabil, 
Hațeg-Lunca de Sus, tel. 068/ 
214941(5777)

• Vând în Tg. Jiu aparta
ment 4 camere, etaj 3, tele- 
cablu, post telefonic, preț 
negociabil. Tel. 053 241098 
(4260)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Micro 15 și trac
tor U 650. Tel. 2811'85 (4277)

• Vând casă, arabil, pădure 
la Vorța- Popa Maria, sau 
schimb cu apartament Deva, 
plus-minus diferența. Tel. 
283270(4282)

• Vând apartament 2 ca
mere, Micro 15. Tel. 626626- 
domiciliu, sau 622083 (3981)

• Vând apartament 4 ca
mere, cu îmbunătățiri, garaj 
zidărie și beci. Orăștie, str. 
Mureșul, nr. 21. bloc 21. Tel. 
247979, după ora 20 (4215)

• Vând Oltcit 1989, revizie 
capitală, rulotă Felicia. Tel. 
226779. (4286)

• Vând tractor U550, import 
Germania, stare perfectă. Tel. 
092/348227. (4337)

• Vând tractoare agricole, 
funcționabile, import Germa
nia. Informații Hunedoara, str. 
Buituri, 13,’tel. 054/723123 

(3772)
• Vindem și montăm par

brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• Vând echipament schi, 
complet, schiuri, bețe, clăpari 
42. Tel. 666446 (4294).

• Viagra, spray contra 
ejaculării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)

• Vând țuică de prună 34 de 
grade, 17 000 lei/litru. Tel. 092/ 
329384(3769)

DACIA, livrare 
promptă, cu plata inte
grală sau în rate fără 
garanții imobiliare, pentru 
cumpărători din toată țara 
prin: IATSA CÂMPINA 
S.A., distribuitor autorizat 
al “Automobile DACIA”. 
Relații tel.044/333163, 044/ 
370346. (OP)

• Societate comercială
vinde centrale termice, calo
rifere din oțel, țeavă și 
fitinguri. Tel.' 092/701072 

(3746)_____________________

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (110.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP. 191)

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, for
mat A3, minimum 20 copii pe 
minut. Ofer 300 000 lei/buc. 
Tel. 092/403863 (OP)

• Cedez contract Snack- 
Bar, 70 mp, cu sau fără 
dotări, preț negociabil. Tel. 
092 294268, 092 294258 
(4325).

• Cumpăr motor Liaz. Tel. 
092 356285, 092 405425. 
(3366)

• Vând A.F. persoană fizică. 
Tel. 731037, Călan. (1)

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM defecte, sparte, 
codate sau blocate,Tel. 094/ 
859958(4339)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2 
camere, complet dotat, ultra
central. Tel. 211573 (3983)

• Societate comercială 
angajează facturistă PC, cu 
experiență în comerț. Tel. 
217546 (4267)

• Efectuez transport cu 
camion, 2000 lei/km, dus- 
întors, tel. 242654 (4920)

• Societate comercială
angajăm brutari calificați cu 
experiență. Hunedoara, tel. 
717431 (3774)_____________

• Consultanță privind emi
grarea în Canada oferită de 
cetățean canadian, fost sala
riat al Ministerului Imigrației 
din Canada - programări: 054/ 
217988 sau 092 777300. 
(4324)—

Agenția de Turism 
SC SA

organizează
E> Curse ocazionale Deva - Bâkescsaba 

la 106.000 lei/ persoană.
E> Transporturi internaționale în colabo

rare cu firma Touring, oriunde în Europa.

Informații la telefoanele 212160, int. 123, 
216312.

• Pierdut certificat cod fis
cal nr. 2122985/28.11,1992 
eliberat de Direcția Generală 
a Finanțelor Publice Hune
doara pentru David Maria, din 
Deva. Se declară nul. (4291)

• Pierdut acum o lună 
cățelușă Brac German, vârsta 
5 luni, culoare maro cu bej, ofer 
recompensă. Tel. 227160, 
217295(3982)

• Pierdut legitimație de 
handicapat pe numele Ze- 
greanu Samson. O declar nulă.

COMEMORĂRI

• S-au scurs 6 luni de 
când s-a stins din viață cel 
care a fost

ing. ARSINTE DUMITRU

Nu te vom uita niciodată.
Familia. (3773)

• Familia loan și Mariana 
Fechete anunță cu durere 
decesul celei care a fost

CATILINA ȘTEFANIDA

înhumarea miercuri, 16 
decembrie, a.c., ora 13, de 
la Capela Ortodoxă Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească ! 
(4270)

• Colectivul Asociației Ju
dețene a Vânătorilor și Pes
carilor Sportivi Hunedoara 
anunță cu profundă durere pe 
toți membrii săi încetarea din 
viață a domnului avocat

SEBESTEYN AUGUSTIN

vicepreședinte al AJVPS 
Hunedoara și' președinte al 
Filialei AJVPS Petroșani, om 
de aleasă omenie și noblețe 
sufletească. Suntem alături 
de familia îndoliată și trans
mitem pe această cale sin
cere condoleanțe. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (OP)

• Prejban Ovidiu cu familia 
anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață a tatălui său 

PREJBAN AVRAM

de 86 ani. Dumnezeu să-l 
ierte și să-l odihnească în 
pace! înmormântarea va avea 
loc azi, 15X11 1998,ora 13, la 
Cimitirul Ortodox Totești, 
județul Hunedoara. (5779)
------------ -----

Am venit la primărie cu gândul să 
fac ceva pentru comună

- Ce culoare politică 
aveți, die Simțea?

- Am candidat pe lista 
PNȚCD, dar vă mărturisesc 
faptul că nu-mi place de 
țărăniști.

- De ce?
- Am trecut printr-o anumită 

pățanie care mi-a lăsat un gust 
amar. Și-apoi, în cei doi ani de 
când se află CDR - unde PNȚCD 
este vioara I - la putere s-au 
mișcat puține lucruri în țară. De 
când însă sunt primar nu m-am 
lăsat de tot de politică.

- Ceea ce înseamnă că 
sunteți apolitic?

- Nu. Fac politică, politica 
intereselor Turdașului și a 
cetățenilor comunei noastre.

- Cu ce gând ați venit în 
primărie?

- Cu un singur gând: să fac 
ceva pentru comună. Mă simt 
dator să fac aici o precizare: 
vechea echipă are niște merite 
dintre care aș sublinia două.

- Deci nu invocați greaua 
moștenire?

- Nu. Trebuie să fim realiști. 
Cele două reușite ale fostei 
echipe sunt aplicarea Legii 
fondului funciar și introducerea 
gazului metan în cele patru sate: 
Turdaș, Pricaz, Spini și Rîpaș. 
Sunt două reușite importante.

- Ce i-ați imputa, totuși?
- Că a neglijat întreținerea 

școlilor, căminelor culturale, a 
altor instituții de utilitate publică. 
Tocmai de aceea am pornit la 
treabă cu intenția de a le pune 
la punct.

- Ați reușit?
- Da. Am renovat școala și 

căminul cultural din satul de re
ședință a comunei, se lucrează 
la școala din Pricaz. Am renovat 
complet sediul primăriei care 
ajunsese foarte urât.

VREMEA
Cerul va fi temporar 

noros, local vor cădea pre
cipitații mixte, ce vor fa
voriza producerea poleiu
lui. Vântul va prezenta 
unele intensificări în zona 
montană. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între -10 și 0 grade iar cele 
maxime vor avea valori cu
prinse între -4 șl 4 grade, 
cele mai ridicate valori înre- 
glstrându-se în vestul țării 
și în zonele deluroase.

• __ ___________________ __ Z

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 13.12.1998 

.28-8-43-31 -18-24 
Fond de câștiguri
5.714.259.916 lei

TRAGEREA 
NOROC 

din 13.12.1998 
3 ■ 4 - 0 - 7 - 0 - 7 - 0 
Fond de câștiguri 

574.673.074 lei

HTEROPK 
producător de tricotaje tip 

lână 1

SCMEROPASA 
HUNEDOARA 

Scoate la licitație 
în luna ianuarie 

1999 spațiu pentru 
mic bufet de 

incintă.

- Nu vi se impută treaba 
asta, adică faptul că ați chel
tuit bani pentru primărie?

- Nu. De ce ar face-o cine
va? După părerea mea primăria 
- instituția cea mai de seamă din 
localitate - trebuie să fie bine 
pusă la punct pentru a impune

Discuție cu
dl. Nicolae Simțea,

primarul comunei Turdaș

respect celor ce îi calcă pragul.
- Calcă mulți cetățeni 

pragul primăriei?
- Da, căci oamenii au multe 

necazuri și de tot felul. Și toți vor 
să stea de vorbă neapărat cu 
primarul, deși multe treburi le-ar 
putea rezolva ceilalți funcționari 
ai instituției.

- în ce zi acordați au
diențe?

- După program, marțea, dar 
sunt la dispoziția cetățenilor ori
când mă aflu în sediu.

- Pe țărăniști îi favorizați?
- Dimpotrivă. într-o ședință 

de consiliu un coleg de partid a 
votat împotriva unui proiect de 
hotărâre foarte bun. l-am imputat 
asta. Un primar trebuie să fie al 
tuturor cetățenilor localității, să 
nu promoveze decât adevărul, 
dreptatea și legalitatea. Lucrul 
ce-l detest cel mai mult este min
ciuna. Nu o'suport.

- Ce se întâmplă când 
ceea ce vă cere un om este 
Imposibil sau ilegal?

- îi explic de ce nu are drep
tate să ceară ceea ce dorește.

- Și oamenii înțeleg?
- Cei mai mulți da. Sunt însă 

și din cei ce zic "mă duc la județ, 
la București”.

- Acestora ce le spu
neți?

producător de tricotaje tip lână

SCMEROPASA HUNEDOARA
Caută persoane pentru colaborare în 

vederea vânzării de produse în piețe. Tel: 
716592 sau 716197, interior 10.

Primăria municipiului Deva
Comunicat de presă

Primăria municipiului Deva primește în intervalul 14- 
18 decembrie 1998, între orele 9-14, camera 22 - 
Serviciul Relații Externe, Mass Media, candidaturile 
pentru cele două burse anuale de studiu la Univer
sitatea Artois din Arras.

Condițiile de admitere a candidaturilor sunt urmă
toarele:

O domiciliul stabil pe raza municipiului Deva;
O candidații trebuie să fie studenți la o instituție 

de învățământ superior de stat sau particulară, 
recunoscută, de preferință în anul I, obligatoriu la 
limba franceză - principal.

Documentele ce trebuie să constituie dosarul de 
candidatură sunt:

3 adeverință de la instituția de învățământ 
superior din care să reiese specialitatea de studiu;

O copie xerox după buletinul de identitate;
O curriculum vitae și o scrisoare de motivare 

redactate în limba frnceză, în manuscris, datată și 
semnată de către candidat.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 
numărul 216718.

Biroul Relații Externe, Mass Media
%

nTEKOPH producător de tricotaje tip lână

SCMEROPASA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfă din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

- Să se ducă unde doresc, 
căci dreptatea este una singură.

- Ce vă necăjește, die 
primar?

- E o problemă. Cei ce au 
fost inundați din cauza ieșirii 
Mureșului în vară au primit o oa
recare sumă de bani. N-au luat 
banii în mână, ci au fost virați 
unei firme care le-a reparat ca
sele. Dar mulți dintre cei în ca
uză și-au reparat singuri casele. 
Ei cer - și pe bună dreptate - să 
li se deconteze cheltuielile efec
tuate, adică să primească con
travaloarea lor. De asemenea, 
întârzie foarte mult acordarea 
despăgubirilor pentru cei cărora 
le-a distrus Mureșul recolta. 
Mulți oameni s-au dus în audi
ență la Prefectură pe tema asta, 
ceea ce l-a determinat pe dl 
subprefect să-mi transmită că 
este foarte supărat pe mine.

- O să-i treacă dlul 
Segesvarl. Ce îl preocupă 
pe primarul Turdașului în 
prezent?

- Reabilitarea sediului fostei 
CAP Pricaz, unde vom amenaja 
un cabinet medical uman și unul 
veterinar. Se întocmește studiul 
de fezabilitate pentru introdu
cerea apei potabile și realizarea 
canalizării în satele Turdaș, Pri
caz și Spini, pentru care a fost 
alocată în acest an suma de 60 
milioane lei.

- Dacă vi s-ar cere să 
prezentați starea Turdașului, 
după mai bine de doi ani de 
la alegerile trecute, ați ^vea 
cu ce vă lăuda?

- Nu-mi place să mă laud, 
dar am reușit câte ceva. V-am 
spus și repet, am venit în fruntea 
Turdașului ca să fac ceva pen
tru comună.

Tr. BONDOR
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WHIRLPOOL TALENT 
Bucuria întregii familii.

Cmpiri ra talavizor SAMSUNG in lira dncimbrii, 
fi ni primi in cupon.
Conplstuzi-I ps loc fi ni participi la

Marea Tombolâa lunii Decembrie.
Vai ana irarei fand ti câfiigi anal dintre cela

100 de aparate video Sam
Extragem n ana loc la bceggtul lânii

Ianuarie 1999.

Cu noul cuptor cu microunde 
WHIRLPOOL Talent, gătitul redevine 
o sărbătoare. Cu un plus de 
performanțe prin noile funcții instalate, 
cu un plus de spațiu și confort, 
WHIRLPOOL Talent dă o nouă 
dimensiune gătitului cu microunde.

Funcțiile Grill și Crisp vă oferă astfel 
ocazia de a vă pregăti rețetele favorite în 
același fel ca în bucătăria tradițională, mai 
eficient însă, și mai sănătos.

INVESTIȚI ÎN CALITATE
Parteneri autorizați:

* ALTEX- Bd. Dacianr.6bis/Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT- Str. AvramIancuBl. HI, parter, Deva • 
DOMUS - Str. Mihai Viteazu nr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani/Str. Mihai Vitcazunr. 44. 
Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11A/Str. N. Balccscu nr. 11 • MAG. MUZICA - Str. Libertății. Bl. LI, parter. 
Deva • MAG. ZASS ■ Str. Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • SILOG ELECTRONICS - Bd. Deccbal Bl. S, parter. Deva • 
SIMAL-Bd.Dccebal, Complex Corn, Deva «TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

u .. u-.

Cu WHIRLPOOL Talent cu noua și 
unica funcție Crisp, felurile de mâncare 
crocante, puii rumeniți, prăjiturile și 
plăcintele tradiționale pentru sărbători 
devin o joacă de copii pentru că tot ce aveți 
de făcut este să atingeți un buton.

Iar copiii, ca de altfel întreaga familie, se 
vor bucura din plin de acest cadou de 
sărbători, investiția optimă prin care vă 
veți redescoperi talentul și bucuria de a 
găti.

Detalii in magazinele Ana Electronic și ale distribuitorilor 

autorizați din București fi întreaga tari.

DISTRIBUITORI >ana ei cctdauip 
AUTORIZAT! C™ ELECTRONIC

OMSK 0UK kh Decetai, BL a pari», * 

QUASAR, HUNEDOARA,
Mul Dada or. 37, Bl. 47, parter, tel: 054/72313S

FIECARE CASA ARE

bucătărie, sisteme

F 1 -■ ■■ ■TU—IJLri
■

r
&0SS; — 1QT f 1

Fă ceva pentru prizele tale: du-te la magazinele Flanco din Deva, bd. Decebal, bl. S, 
Hunedoara, bd. Dacia 4A!

Găsești acolo tot ce își poate dori televizoare, mașini de spălat, frigidere, electrocasnice de
audio, aspiratoare. Toate produse de firme de prestigiu: Philips, Ariston, Indesit, Profilo, LG, Daewoo, Sony, Rowenta, Tefal, 
Arctic. Și mai mult decât atât: de la Flanco poți ^cumpăra orice produs în rate. Tu ești cel care hotărăște 
câte rate vei plăti. Iar pentru ratele plătite în avans nu se mai aplica dobândă. Există și un sistem de răsplătire a fidelității: 
cu cartela Flanco beneficiezi de reduceri pe viață pentru fiecare produs cumpărat. Și de câștiguri în bani lichizi pentru 
aducerea altor cumpărători. De la Flanco toată lumea pleacă mulțumită. E timpul să te bucuri și tu!

FLANCO
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC

I
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“Ușa medicului este deschisă la orice oră” CASA AUTO TIMIȘOARA 1.'

(Urmare din pag. 1) 

bună. S-a primit prin progra
mul Phare aparatură constâpd 
din sterilizator și electrocar
diograf, instrumentar medical.

Interesându-ne despre 
evoluția indicelui demografic, 
dna doctor afirma că "se nasc 
mult mai puțini decât mor; 
populația este îmbătrânită, în 
sat fiind puțini tineri." S-au 
născut doar 9 copii în acest 
an și au decedat 34 de per
soane. Ca și în alte zone din 
județ, cu condiții pedo-cli- 
matice asemănătoare, cele 
mai răspândite afecțiuni sunt 
hipertensiunea arterială, 
cardiopatia ischemică, sili
coza, bolile pulmonare cro
nice.

"Neavând farmacie în sat, 
ne aprovizionăm cu medica
mentele necesare, copiii be
neficiind de gratuități - afirma 
dr. Nedelcu. Cantitatea asi
gurată ne-a ajuns, nu au fost 
probleme căci numărul copiilor 
este mic.”

Cei aflați aici ori pentru 
certificatele medicale solicitate 
de întreprinderea la care lu
crează în scopul alcătuirii 
dosarelor de șomaj, ori numai 
pentru a-și controla tensiunea, 
s-au declarat foarte mulțumiți 
de calitatea asistenței medi
cale la dispensar, de prompti
tudinea serviciilor. Am notat 
numele Elenei Cazan, dlui 
Cornel Marina și al Anei Mânzat 
din Balșa, cu care am stat de 
vorbă. "Ușa medicului este 

deschisă la orice oră din zi sau 
noapte" - afirma E.C.

Pentru a fi operativi și la 
solicitările sătenilor aflați la 10- 
12 km distanță de centrul 
comunei, medicii folosesc 
pentru deplasări mașina pro
prie. "în zonele inaccesibile de 
multe ori ne deplasăm pe jos” 
- spunea dna doctor.

După o perioadă în care 
au lipsit cadrele medii pentru 
că cele care au fost pe post 
s-au pensionat, începând cu 
7 decembrie a.c. va lucra aici 
asistenta Mariana Țandău 
din satul Galbina. O parte din 
numeroasele statistici și do
cumentații care se cer în
tocmite lunar vor fi preluate 
de dumneaei. Ordinea și 
curățenia sunt efectuate de 

Rodica Tincu din satul 
Poiana.

S-au întocmit și aici lis
tele medicului de familie, 
700 de persoane prefe- 
rându-i pe medicii de aici. 
"Majoritatea s-au înscris la 
noi că este prea departe să 
meargă la Orăștie. Ar fi fost 
mai mulți, dar unii nu au 
înscris în buletinele de iden
titate codul numerip per
sonal, numele acestora 
fiind șters din evidențe."

Cerându-i părerea vizavi 
de propria-i profesie, dna 
dr.Nedelcu spunea: "Sunt 
mulțumită de activitatea mea 
și am o satisfacție deplină 
când cei cărora le-am dat un 
tratament îmi spun că se simt 
mult mai bine.”

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM 
Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

întoarcerea fiului

risipitor... de 

moțiuni

Privatizarea 
se extinde

Societatea comercială 
"Ciprian” SRL a dlui Traian 
lancu a deschis o rută auto 
pe distanța Stănija - Brad - 
Deva și retur. Autobuzele 
firmei - curate, bine în
călzite, dotate cu radio și 
televizor color - pleacă din 
Stănija la ora șase dimi
neața, din Brad la ora 7,30. 
Invers, din Deva, pleacă la 
ora 13,30, iar din Brad spre 
Stănija la ora 15,00. lată 
încă un argument în spri
jinul ideii că privatizarea se 
manifestă tot mai mult în 
toate domeniile și în județul 
nostru.

We/WOW/WW//
Dotare cu 

mașini agricole
în comuna Peștișu Mic 

oamenii deveniți proprietari de 
pământ - prin aplicarea Legii 
fondului funciar - se dotează cu 
mijloacele necesare în agri
cultură. în prezent, în localitate 
există în jur de 60 de tractoare. 
Cele mai multe sunt în satul 
Josani. De remarcat că marea 
majoritate dintre acestea sunt 
de capacitate mică cu care 
oamenii își fac treaba pe ogoa
re, aduc producția din câmp

I
ș.a. Posesorii de tractoare și- 
au procurat și pluguri, semă
nători, prășitoare ș.a.

Lucrări 
edilitare la 

Turdaș
După introducerea gazului 

metan în toate satele, Primăria 
și Consiliul comunei Turdaș 
continuă să se ocupe de buna 
gospodărire a localității. Astfel a 
fost dat în lucru studiul de fezabi
litate pentru introducerea apei 
potabile și realizarea canalizării 

în satele Turdaș, Pricaz și Spini. 
Din bugetul pe anul în curs a 
fost destinată acestei lucrări 
suma de 60 milioane de lei.

Scumpi la 
târâte»

După cum bine se știe, 
unitățile specializate preiau 
grâul de la producătorii agri
coli cu 600 lei kilogramul. Tot 
ele oferă crescătorilor de 
animale tărâțe, la prețul de 
675 lei. Deci tărâțele sunt mai 
scumpe decât grâul. Treabă- 
i asta? Nu prea este - zicem 
noi, ca și mulți oameni ce 
trăiesc din lucrul pământului.

Traian BONDOR

(Urmare din pag. 1)

La rândul lor, liderii PDSR, 
PUNR și PRM, de acum aliați 
la cataramă, și-au călcat pe 
inimă, satisfăcuți că gestul 
lor i-a adus pentru prima 
dată la dialog direct, des
chis, cu adversarii de la 
putere.

Numai că fiul risipitor nu 
iartă. Și nici nu uită (ce i se 
servea lui mai ieri). Autor al 
mai multor moțiuni, căzute 
pe rând, PDSR insistă pen
tru repunerea pe tapet a 
moțiunii simple pe tema 
statului de drept, cu bătaie 
până la - sau mai ales la - 
șeful statului și a pregătit o 
nouă moțiune, de cenzură 
de această dată, împotriva 
guvernului Radu Vasile. Do

cumentul va fi semnat și de 
PUNR, PRM și probabil de 
ApR, care a anunțat separat 
un asemenea demers.

lată că opoziția nu revine 
cu mâna goală în Parlament, 
ba se consideră chiar victo
rioasă dintr-un punct de 
vedere, încurajată și de 
fuziunile din teritoriu pentru 
un puternic pol de centru 
stânga, alternativă la “anti
cipatele" pe care forma
țiunile din acest arc le aș
teaptă cu nerăbdare. Indife
rent de costul lor politic și 
social, intern și inter
național.

Și e iarnă aspră. Și zeci 
de mii de oameni sunt lăsați 
pe drumuri. Și populația o 
duce din ce în ce mai greu. 
Dar cui îi pasă de toate 
acestea...

HB©

HB©
HB©

CU

oricărei alte apariții 
pe micul ecran

vizionare gratuită intre 4 și 13 decembrie 
prezintă în luna decembrie 77 de filme 

este un canal de filme fără publicitate, 
subtitrat integral în limba română

transmite de luni până vineri, între orele 14:00 - 02:00, 
iar sâmbăta și duminica între 10:00 - 02:00

îți oferă o surpriză: abonează-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie

îți aduce cele mai mari succese 
cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole în exclusivitate...

12 luni înaintea

Abonamente prin: • Societatea de cablu:
DEVASAT Tel: 200.200 Casierii • BD. Decebal, Bl. R parter 

• Direct la domiciliul dumneavoastră, prin agenții de vânzare HBO

Michael^
Space Jam 

iRisc maxim 
Philadelphia 
wă apărare 
:ine vorbește

Din 4 decembrie si în Deva
/


