
Ca și în anii anteriori în 
perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă Direcția 
Silvică Deva a organizat, în 
colaborare cu Inspectoratul 
Județean de Poliție Hune- 
doara-Deva, acțiuni de 
control privind circulația 
materialului lemnos și a 
pomilor de, Crăciun. La 
nivelul fiecărui ocol au fost 
constituite puncte fixe de 
control în care acționează 
personal silvic și personal de 
poliție, în baza unor grafice 
comune, prțcum și patrule 
mobile care se deplasează 
pe un anumit traseu în

în preajma sărbătorilor de iarnă

Acțiuni pentru prevenirea daunelor 
în fondul forestier

vederea prevenirii furtului de 
material lemnos și de pomi 
de Crăciun. De asemenea, la 
baza fiecărui bazinet mai 
important în ceea ce privește 
resursele lemnoase există 
puncte de control dotate cu 
bariere, pe drumurile fores
tiere, care funcționează non 
stop și care sunt deservite de 
personal silvic.

Deși s-au luat măsuri 
concrete pentru prevenirea și 
combaterea furtului de 
material lemnos și a pomilor 
de Crăciun, executându-se la 
nivel de județ un număr de 
473 acțiuni la care au 
participat peste 600 de 
angajați ai direcției noastre și 
250 de agenți de poliție, 
totuși s-a constatat că s-au 

produs unele daune fondului 
forestier. Până la data de 14 
decembrie 1998 s-au înche
iat 19 acte de contravenție.

Cu ocazia acestor controale 
s-au confiscat 138 pomi de 
Crăciun, din specia brad. în 
același timp s-au confiscat 7,9 
mc material lemnos (7,8 mc 
lemn rotund și despicat și 0,1 
mc cherestea).

De menționat că pomii de 
Crăciun care urmează a fi 
comercializați trebuie să fie 
marcați la bază, obligatoriu cu 
ștampila ocolului sau cu 
ciocanul dreptunghiular al 
gestionarului.

De asemenea, pomii de 
Crăciun trebuie să fie însoțiți 
de documentele tip de 
proveniență și transport (bon 

de vânzare, foaie de 
însoțire sau aviz de 
expediție) de tip nou. 
Acestea vor fi completate 
corespunzător la toate 
pozițiile prevăzute de 
formular.

Lipsa uneia dintre 
obligativitățile menționate 
mai sus duce la 
confiscarea pomilor și la 
aplicarea de amenzi 
contravenționale conform 
Hotărârii de Guvern nr.735/ 
octombrie 1998.

Ing. Ion CRIȘAN, director 
a! Direcției Silvice Deva
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Locul I pe țară
la șomaj

Județul nostru ocupă locul I pe țară în ceea ce privește 
șomajul.

Cu un procent de 16 la sută față de 9 la sută cât este la 
nivel național, județul se situează pe această poziție 
nedorită. O contribuție la această situație o are și 
municipiul Hunedoara întrucât cel mai mare număr de 
șomeri provine din minerit și siderurgie. Nici perspectiva 
nu va fi mai roză pentru siderurgiști. Aceasta întrucât 

^activitatea din siderurgie va fi redusă în continuare.

Un loc distinct pe piața 
bancara

SERBARE DE CRĂCIUFI
Copiii și personalul Casei de copii nr. 1 din 

Orăștie, dorind să lase să picure în sufletul 
semenilor “Un strop de sensibilitate 
sufletească”, îi invită pe aceștia la Serbarea de 
Crăciun, organizată astăzi, începând cu ora 
16,00. (G.B.) 

în discuția purtată recent 
la conducerea Sucursalei din 
Deva a West Bank s-au 
desprins o serie de 
elemente esențiale pe care 
directorul și respectiv conta
bilul șef ai acestei bănci au 
dorit să le aducă în atenția 
actualilor și potențialilor 
clienți, persoane fizice și 
juridice. în primul rând este 
de reținut faptul că, după 
cum precizau interlocutorii, 
West Bank este o bancă 
româno-germană cu capital 
integral privat, având sediul 
central la Arad. Activitatea 
băncii a început în anul 1995, 
iar la sucursala din Deva în
1998. Relațiile de afaceri ale 
West Bank includ instituții 
bancare de renume din 
America, Germania, Anglia, 
Italia și din alte țări.

Promovând o politică 
bancară elastică de atragere 
a depozitelor de la populație 
și de la persoane juridice,

West Bank are în permanență 
în vedere ca nivelul 
dobânzilor să fie atractiv, la 
această dată pentru 
depozitele la 30 de zile

Discuție cu dl ec. 
Teodor Vasiu, 

director, și ec. Silvia 
Stânga, contabil șef 

al Sucursalei 
West Bank Deva

practicându-se o dobândă de 
55 la sută pe an, la 60 de zile 
54 la sută, iar la 90 de zile 53 
la sută. De menționat că prin 
capitalizarea dobânzii la 
depozitele constituite pe o 
lună de zile rezultă o dobândă 
de 72 la sută pe an. în același 
timp este de reținut că 
pentru persoanele juridice la 
serie foarte mare este posibil 
să fie negociată dobânda.

Abordând problemele 
privind politica de 
creditare, dl Vasiu a ținut 
să precizeze că banca se 
adresează în primul rând 
întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM), cărora li se 
oferă credite cu dobândă 
negociabilă, concurențială 
pe piața bancară, ne
gocierea făcându-se în 
funcție de destinația 
creditului, clasificarea 
financiară a societății 
comerciale. Ca o facilitate 
suplimentară pentru 
anumite categorii de 
credite, cum ar fi cele 
pentru investiții, se pot 
acorda pe un termen de 2- 
3 ani. De asemenea se 
acordă credite în valută 
pentru importul de materii 
prime, mașini și utilaje.

A consemnat 
________ Nicoiae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)

Cerul va fi variabil, cu ■ 
1 înnorări mai accentuate în * 
I nordul, centrul și estul țării. I 
| Temporar vor cădea |
■ precipitații mixte și se va | 
! forma polei. La munte va ! 

* ninge. Vântul va fi slab și ■ 
I moderat, exceptând estul I 
| țării. Valorile termice |
■ minime se vor încadra între ■
■ -8 și 2 grade, iar cele *
I maxime între -4 și 6 grade. I 
I___________________ I

• Patronul se enervează pe salariatul Tarhon:
- Mă, cine-iprost, eu sau tu?
- Șefule, toată lumea știe că nu angajezi proști!

Bwest 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%

\_______ _ _ _______>
Semn că sărbătorile sunt aproape. Să-l mâncați sănătoși!

Foto: Traian MÂNU

Păstrând speranța și credința 
în mai bine

„Nu știu cât vom mai trăi din cotizații”
Dăinuie, de peste secole, 

obiceiuri și datini de Crăciun 
și de An Nou, sărbători pe care 
le întâmpinăm mereu cu 
sufletele deschise, cu dorința 
de a le cinsti așa cum se 
cuvine. Este vremea 
pregătirilor - modeste cum 
sunt ele la cele mai multe 
familii - care încep cu 
primenirea încăperilor și apoi 
cu aprovizionarea celor 
necesare pentru pregătirea 
unor mâncăruri tradiționale, a 
cozonacilor și prăjiturilor.

Am invitat câteva persoane 
din Deva și împrejurimi să ne 
spună cum se pregătesc 
pentru Sfintele Sărbători ale 
iernii, cum cred că le vor 
întâmpina în acest an. Fără 
idei preconcepute, fără a 
încerca să influențăm în vreun 
fel opinia cuiva, căutând să le 
reținem exact cum au fost 
exprimate, lată răspunsurile:

Lia Gherghei, contabil: Noi 
înșine trebuie să ne străduim 
să ne facem sărbătorile cât 
mai frumoase. E drept că 
prețurile au crescut, puterea 

F7. așteptarea 
sărbătorilor de

Crăciun și An Noul
noastră de cumpărare fiind 
mai mică, dar ne împărțim 
banii astfel încât să cinstim 
cum se cuvine sărbătorile. Ca 
mamă a două fetițe îmi doresc 
împreună cu soțul meu să le 
facem și câtâ un mic cadou de 
Crăciun, așa cum se 
obișnuiește.

Mioara Niță, referent, 
Oficiul de pensii de stat: 
încercăm să facem față, nu va 
fi o extravaganță, ci ne vom 
întinde cât ne permite 

plapuma, cum se spune. 
Avem un copil, soțul meu este 
pensionar din acest an, deci 
o pensie mai bună, astfel 
încât cu pensia și cu salariul 
meu de bugetar să ne 
acoperim cheltuielile. Nu o 
duc rău, dar nici bine... 
Așteptăm gratificația care 
probabil se va acorda la acest 
sfârșit de an. Nu ne vom 
permite să mergem la 
Revelion. Prima noastră 
grijă este să ne plătim 
datoriile, să nu avem 
restanțe. Dacă de Moș 
Nicoiae copilul meu a primit 
în dar culegeri de probleme, 
de Crăciun va primi 
încălțăminte.

Maria B., vânzătoare: Ne 
limităm la o pregătire mai 
modestă. Poate doar o

Estera SfNA

(Continuare în pag. 2)

- A venit și iarna die 
Coman. Cu ce noutăți ia 
Clubul „ Siderurgistul”?

- Noutăți nu prea avem. în 
astfel de vremuri încercăm să 
supraviețuim.

- Să înțelegem că nu 
există activitate ia ciub?

- Nu, nici pe departe. Și aș 
începe cu cursurile de 
reciclare a forței de muncă, 
pe care le organizăm în 
colaborare cu alte instituții 
din municipiu, prin 
programul PHARE.

- Care sunt cele mai 
solicitate meserii?

- Contabilitate, asistenți 
sociali și secretariat. Ca un 
fapt inedit, la solicitarea lor, 
am organizat pentru țigani 
cursuri de tâmplărie.

- In plan artistic?
- își continuă activitatea cu 

rezultate bune, zicem noi, 
Ansamblul ,.Ardeleana”, cel 
care promovează dansurile și 
cântecele din zonă. Chiar cu 
câteva zile în urmă, în 

colaborare cu cei de la SC 
Dolomită Talc Zlaști, am 
organizat un spectacol de 
caritate, fondurile strânse fiind 
donate azilurilor de bătrâni și 
caselor de copii. Ca invitați i- 
am avut pe Dumitru Fărcașu

Discuție cu dl 
Cristian Cuman, 
administrator - 
coordonator la

Clubul 
,,5iderurgistul” 

Hunedoara
și Mariana Anghel.

- A veați o echipă bună de 
dans sportiv.

- Și-o avem în continuare, 
cu care participăm la diferite 
concursuri. Nu de mult, la 
Cupa „Cristal Top” de la Cluj 
Napoca am obținut 2 locuri I și 
2 locuri II. Acum echipa este la 
Brașov la un alt concurs. 
Rezultatele bune obținute se 
datoresc și specializării pe 

care am făcut-o la Chișinău. 
N-ar fi lipsit de interes să 
mai spunem că avem 
categorii de la 7, la 22 de 
ani.

- Ce aite activități se 
mai desfășoară in această 
mare clădire ?

- Mai avem o formație de 
muzică ușoară - ,,Sider 
Club", care participă la 
spectacolele noastre de 
varietăți, una de dans 
modern, un cerc de pictură 
care expune de 3-4 ori pe 
an, una dintre cele mai 
mari și mai active biblioteci 
din județ.

- Da, dar activitatea nu 
este nici pe departe față de 
ce a fost.

- Așa este și tare mi-e 
frică să nu putem a vă 
spune nici atâtea data 
viitoare când o să veniți pe 
la noi.

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 2)
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SC CORATRANS SA DEVA aduce la cunoștința 
călătorilor că pentru anul 1999 nu mal solicită licențe 
pentru executarea transportului de călători In regim de 
curse regulate pe traseele: Deva - Hărțăgani, Ormindea, 
Orăștie, Geoagiu - Băl, Hunedoara, Vărmaga, Oradea și 
Câmpeni. Pentru anul 1999 nu emitem abonamente 
pentru nici un traseu.

Informații privind operatorii de transport care vor 
deservi traseele din Județul Hunedoara se pot obține de 
la Autoritatea Rutieră Română - Deva, telefon • fax • 
216030.

mai bine
Păstrând speranța și 
credința în

I

(Urmafe din pag. 1)

prăjitură, două să fac, nu ca 
altă dată câteva feluri plus 
cozonac.

Rodica Ștef, librar: 
întâmpinăm sărbătorile în mod 
normal, modest, fără exagerări, 
dar cu sufletul curat. Am două 
fete - una studentă în anul I și 
cealaltă elevă în clasa a X-a. Ne
am străduit, laolaltă cu soțul 
meu, care este preot, să le 
cumpărăm ceea ce și-au dorit. 
Locuind la sat, unde avem o 
gospodărie în care muncim în 
timpul care ne mai rămâne 
liber, renunțând adesea la ore 

.de odihnă, multe produse le 
avem din munca noastră. 
Sperăm să avem și în acest an 
sărbători la care să ne 
bucurăm. Căci nașterea 
Domnului nostru lisus Cristos 
rămâne prin timp cea mai mare 
sărbătoare a lumii creștine.

Cornelia Dobrei, optician: 
Trebuie să cinstim sărbătorile, 
ca de. obișei. Chiar dacă sunt 
mai scumpe produsele, bine 
este că le găsim. N-aș putea 
să mă plâng că nu am cu ce 
mă pregăti. Dincolo de partea 
materială, avem nevoie cu toții 
de toleranță, de sfnererîie și 
iubire creștinească.

ZenaidaDobrei, patron: Pe 
mine mă sperie apropierea 
sărbătorilor pentru că totul se 
precipită, nu am timp. în ge
neral, sfârșitul de an este 
frumos dar pentru cine trebuie 
să închidă un an financiar la 
mai multe firme, lucrurile nu 
sunt așa de simple. Volumul de 
muncă este foarte mare. Dar 
se mai găsesc persoane la care 
apelăm să ne ajute în treburile 
casei. Eu am venit în Ardeal din 
zona de sud a țării. Se fac și 
acolo pregătiri, dar aici se dă 
mult mai mare importanță, se

Joi
17 decembrie
TVR I

.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara
11.55 Pentru dvs., doamnăl (r) 
12.50 Contemp-Art (r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Nașterea unul succes 16.00
Conviețuiri (mag.) 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 
Timpul Europei 18.10 
Infidelități (s,e p. 8) 19.00 Sun
set Beach (s,e p. 364) 19.55 
Doar o vorbă săț-l mal spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Tom 
Jones (s, ep. 2) 22.10 Cu 
ochll’n patru (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Delfi și prietenii săi; 

țMIcuța Memol (d.a./r) 9.00 
.Muzică populară 9.45 Varietăți 
internaționale 10.00 Cinema 
’98 (r) 10.45 Varietăți
internaționale 11.15 Cultura în 
lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.50 Doar o vorbă săț-i 
mal spun! (r) 13.00 Medicina 

^pentru toți (r) 14.00 Emisiune 

fac zeci de prăjituri și cred că 
nu-i cel mai important lucru. 
Important este să facem 
puțină pace cu noi înșine, să 
credem că s-a născut lisus 
și ne mai dă o speranță. 
Doresc din tot sufletul să ne 
bucurăm de aceste sărbători.

N.C.: Din timp ne-am 
gândit la darurile pentru cele 
două fetițe ale noastre, eleve 
de școală generală, că altfel 
nu reușim. Soțul meu 
lucrează la Avicola și are un 
salariu de 800 de mii de 
lei.Este greu. Totul este 
calculat pe zile. O bluză, un 
pantalon, o ghetuță le-am 
cumpărat începând din vară, 
pe parcurs, rămânând în 
această săptămână 
dulciurile. Ne străduim, ca 
orice părinte, să asigurăm 
copiilor ce le trebuie.

Zsok Florina: Sper ca 
aceste sărbători să fie mai 
bogate, mai frumoase. Dacă 
nu în plan material, în cel 
spiritual.

***

Cu toate greutățile pe 
care le resimte fiecare dintre 
noi, de ani și ani de zile, cu 
toate calculele pe care ni le 
facem’pentru a ne acoperi 
mai întâi taxele la gaz, 
ehergie electrică, apă, 
telefon, salubritate, tv. etc., cu 
toții așteptăm cu bucurie ori 
cu resemnare, în fiecare 
decembrie, sărbătorile iernii, 
păstrând speranța într-un 
timp mai bun. Căci dacă 
agoniselile se pot pierde într- 
o oră, funcțiile și măririle 
sociale la fel, valorile morale 
dăinuie pe acest pământ și 
vor dăinui mereu. Să ne 
păstrăm omenia și credința 
în binele ce va veni totuși 
cândva pentru țară, pentru 
fiecare.

în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Delfl și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 72)
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5 18.55 Handbal 
feminin: Românla-Germania 
în turneul final al 
Campionatului European (d, 
Amsterdam) 20.30 A fl 
curajos (sau nu) (dramă 
Franța 1995) 23.45 Lumea 
sportului

; ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 107)11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 
Sâmbete șl zâmbete (r)
12.50 Vedete în papuci (r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 135) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 139) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s)
17.50 Zodiac 18.00 Colivia de
aur (s, ep. 20) 19.00
Observator 19.30 Marlus 
Tucă Show 21.00 Nightman 
(s, ep. 15) 22.00 Procurorul

(Urmare din pag. 1)

Notabile pentru activitatea 
băncii sunt rapidltâtea în 
efectuarea oricăror operațiuni 
bancare, precum șl solicitu
dinea personalului manifes
tată față de fiecare client, Indi
ferent de volumul opera
țiunilor derulate prin bancă.

Cu referire la împlinirea 
acestor deziderate, este de 
notat că întregul personal al 
sucursalei a fost recrutat de 
pe piața forței de muncă, pe 
criterii profesionale bine 
stabilite, reușlndu-se atra
gerea de persoane cu 
experiență în domeniul 
flnanclar-bancar, care au lucrat 
la alte bănci. în același timp, 
cdnducerea sucursalei are o 
experiență bogată în profil 
bancar, contabila șefă lucrând

„Nu știu cât vom mai trăi 
din cotizații”

(Urmare din pag. 1)

- Ce vreți să spuneți?
- Că nu știu cât vom mai putea 

trăi din cotizații. Se știe, clubul 
aparține de sindicatul de la 
„Siderurgica”. Or, cu marile 
probleme pe care le are în 
prezent firma - în principal 
șomajul - numărul sindicaliștilor 
este tot mai mic. Apoi, cei care au 
rămas, pe bună dreptate se 
întreabă: unde se duc banii 
noștri? Fondurile sunt tot mai 
reduse iar, mai ales, în perioada 
de iarnă, avem mari cheltuieli.

- Nu ați încercat să și câștigați 
din acțiunile pe care le faceți?

- Cum să nu! Mai aducem și 
noi ceva bani, dar față de 
cheltuieli sunt foarte puțini. De

^altfel, trebuie să vă spun că este

(s, ep. 14) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă

n PRO TV^>
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tăul 10.00 Tânăr șl neliniștit 
(s/r) 10.45 Heart and Souls (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Mame 
șl fiice (dramă SUA ’89) 14.30 
Suflet de femele (s) 15.15 
Tânăr șl neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 184) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. 
Căllnescu 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 
106) 21.30 Nikita (s, ep. 41) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

ACASĂ
7.00 Seriale (s/r) 9.30

Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Călugărița (f/r) 11.55 Ca la 
mama Acasă (r) 12.00
Aventurile lui Sherlock Holmes 
(s/r) 12.45 Ultima vară (s/r)
13.30 D.a. Ir 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc

Un loc distinct pe 
piața bancara

anterior la BDF, iar directorul 
la sucursala Bankcoop, 
flecare dobândind cunoștin
țele necesare în materie 
pentru ca West Bank să fie 
ferită de greșelile Inerente 
ale primilor ani de abordare a 
activității bancare în condițiile 
economiei de piață, astfel 
încât unitatea să rămână 
curată și să-și realizeze în 
bune condiții cele două 
obiective majore, respectiv 
deservirea Ireproșabilă a 
cllențllor șl profitul. în 
context - au mal spus Inter
locutorii - sucursala este 
dotată cu mijloace de calcul 

extrem de greu, iar de cele mai 
multe ori imposibil ca o activitate 
culturală să o transformi într-una 
comercială. Așa că banii sunt tot 
mai puțini.

- Ce alte necazuri mai 
întâmpinați?

- Cred că ar trebui să se știe 
că pe noi ne cam ocolesc cei de 
la Inspectoratul pentru cultură. 
Suntem, într-adevăr, un club sin
dicalist, dar asta nu înseamnă că 
suntem în afara actului cultural. 
Mai ales că, atunci când au 
nevoie, în special pentru unele 
deplasări cu ansambluri, iau 
mulți oameni de ai noștri. Apoi, 
deși avem o sală de spectacole 
cu 1000 de locuri, suntem ocoliți 
de marile spectacole! Nu este 
deloc corect.

(s) 16.00 Uneori avem aripi (s) 
16.45 Guadalupe (s) 17.30 Ul
tima vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Marla (s) 
19.00 Dragostea nu moare (s) 
19.25 Căsuța poveștilor (d.a) 
20.00 Dragoste șl putere (s, 
ep. 251) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile (s)
22.30 Kramer contra Kramer 
(dramă SUA 1979)

PRIMA TY
6.30 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri șl bogați (s, ep. 
15) 15.00 Maria Mercedes (s, 
ep. 15) 16.00 Tla șl Tamera (s, 
ep. 15) 16.30 Malcolm șl Eddie 
(s, ep. 15) 17.00 Jerry
Springer Show (ep. 16) 18.00 
Focus, meteo, sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 21) 
20.00 Camera ascunsă (dlv., 
ep. 21) 20.30 Campionii II (f.a. 
SUA 1993) 22.00 Frasier (s, ep. 
4) 22.30 Focus de noapte 23.00 
Ultima ediție - talkshow 

și teletransmlsle la nivelul 
cerințelor oricărei bănci 
performante, toate ope
rațiunile efectuându-se în 
timp real, prlntr-o rețea 
proprie de calculatoare. De 
asemenea, la nivel perfor
mant sunt șl sistemele de 
pază.șl alarmare, cât și linia 
cu circuit Intern de tele
viziune. Având ca obiectiv 
prioritar dinamizarea în 
special a activității eoono- 
mice în zona vestică a țării, 
în perioada următoare West 
Bank îșl va deschide noi 
sucursale în județele Alba, 
Mureș, Sibiu șl Cluj.

------------- --- ------=^
Frigul nu-i 

împiedică pe 
hunedoreni 

[să se judece]
Ne-am aflat recent din 

nou la Judecătoria Hune
doara. Trebuie să spunem 
că, deși afară erau destul 
de multe grade sub zero, 
sălile de judecată cunosc 
aceeași animație ca în 
zilele de vară.

La una dintre săli, pe 
rolul instanței se aflau 25 
cauze civile. Cele mai 
multe: divorțurile.

Instanța celei de-a doua 
săli avea pe rol 25 cauze 
civile și 13 cauze penale. 
Aici cele mai multe aveau 
ca obiect pensiile, iar în 
penal lovirile. (V.N.)

14.00Dragă, am
copliil (comedie, 1996) 14.45 
Arsenalul morții (acțiune 
1997) 16.30 Vârcolacul (horror 
1996) 17.45 Podurile din Madl 
son County (dramă romantică
1995) 20.00 Foamea:
(fantastic, 1996) 20.30 Vârsta 
inocenței (dramă romantică 
1993) 22.45 Sentința (dramă 
1996) 00.15 Picătura (horror 
1988) 01.45 Real Sex 14 (doc 
erotic, 1998)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tăul” (copro
ducție cu stațiile locale) 
09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00- 
17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

ANTENA 1-DEVA
■J0.00-10.15 Știri (r) 10.15

10.30 Plai de cânt și dor 10.35 
11.00 Muzică, promo

negescep
Joi, 17 decembrie

O BERBEC
(21.III - 20.IV)
Este bine să știți că încă n-a 

sosit momentul unei schimbări 
fundamentale în viața dv. 
Mulțumiți-vă doar să faceți 
planuri.

3 TAUR
(21.IV ■ 21.V)

Aveți convingerea că puteți 
să faceți pasul cel mare. V-o ia 
înainte partenerul de viață care 
vă aduce o veste incredibilă, ce 
merită sărbătorită.

3 GEMENI
(22.V - 21.VI)

Vă așteaptă un rezultat 
pozitiv la un examen, deci vă 
puteți relaxa. Partenerul ae 
viață va avea o realizare, un 
motiv de a-l sărbători.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)

Relațiile cu părinții își vor 
relua cursul normal. Sunteți 
dispus să faceți totul pentru a 
îndrepta lucrurile și asta vă 
relaxează.

3 LEU
(23.VII - 22.VIII)

Sunteți vulnerabil în relațiile 
cu șefii. Aveți grijă că, 
încercând să mascați acest 
lucru, riscați să spuneți lucruri 
pentru care nimeni nu vă va 
ierta.

3 FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)
’ Vă puteți relaxa între prieteni. 

Activitățile sociale și de 
divertisment vă ajută să vă 
regăsiți echilibrul.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Este posibil ca unul dintre 
părinți să aibă probleme și să vă 
ceară ajutorul. Primiți o sugestie 
de la un coleg și ar trebui să-i 
acordați toată atenția.

3 SCORPION
(23.X - 21.XI)

Surprizei făcute de partener 
îi răspundeți cu aceeași 
monedă. Cu ajutorul dv își va 
rezolva problemele de la 
serviciu, va urca în ierarhie.

3 SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Ziua e favorabilă pentru 
tratative. Banii vor începe să se 
întoarcă la dv., ceea ce vă dă 
bună dispoziție și curaj în 
afaceri.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1) 
începeți să faceți față 

situației mai bine decât până 
acum. Primiți sprijinul unuia 
dintre părinți. Ar trebui să vă 
odihniți.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Dacă primiți o invitație pentru 
o călătorie veți fi foarte fericit. 
Din păcate șeful nu este dispus 
să vă acorde zile libere. 
Păstrați-vă calmul.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

O problemă spinoasă legată 
de o deplasare în străinătate s- 
ar putea soluționa. S-ar putea 
să primiți vești de la o persoană 
dragă.



17 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

Publicația copiilor din 
centrele de plasament a 
ajuns ia numărul 3 și are 
înscrisă în deschidere, 
alături de invitația "orice 
copii poate să ne trimită 
creația sa”, credința că 
"orice vis de copii poate 
deveni realitate”. Con
ținutul revistei este divers 
incluzând alături de articole 
semnate de Petruța Chitu și 
Doina Codrean, șefa 
Centrului de Plasament

Triilbuira«^^ 
CuivâirOraiP

Din Orăștie ne-a scris 
Eleonora Bătrâna, strada 
Pricazului, bloc 36, ap. 45, 
scara I, solicitând un ajutor 
umanitar pentru dumneaei 
și pentru fiul dumneaei, 
Sima Daniel Ion, care sunt

“Ws de copil”
Nr.2 Deva, un mesaj din 
partea dnei Floare Sav, 
directoarea Direcției
Județene pentru Protecția 
Drepturilor Copilului
Hunedoara, câștigătorii 
unor concursuri, drepturile 
copiilor instituționalizați, 
glume, "probleme”, creații 
ale premiaților și rubrica 
"Din scrisorile copiilor”.

Mesajele copiilor către 
părinții lor sunt și de 
această dată cete mai 

SOLICITA AJUTOR 
UMANITAR

bolnavi de 18 ani, cum 
precizează expeditoarea 
scrisorii.

în Orăștie funcționează 
subfiliala de Cruce Roșie 
a cărei președintă este 
dna prof. Silvia Lăză- 
rescu. Adresați-vă dum

emoționante. Florina 
Putuca, An cu ța Sa va, Alin 
Boldijar și Fia viu Parna își 
încep scrisorelele cu 
exprimarea dorului și 
iubirii pentru părinți și 
continuă cu rugămintea de 
a-i vizita mai des, de a-i lua 
acasă. “în fiecare seară 
mă rog ia Dumnezeu 
pentru voi să nu pățiți 
nimic”, "Vă iubesc pentru 
că sunteți părinții mei”, 
“Mamă, dacă nu poți veni 
ia mine să mă vezi, du-te, 
te rog, la sora mea, Ionela, 
căci este mai mică și 
seară de seară plânge 
după tine”, “Doresc... să 
fiu alături de voi și de frații 
mei” sunt gânduri din care 
răzbate iubirea și durerea 
unor suflete nevinovate și 
care, din nefericire, nu 
întotdeauna îi impre
sionează și pe cei cărora 
ie sunt adresate. (V.R.) 

neaei în această 
situație. O găsiți la 
Școala generală nr. 1, 
telefon 241166.

Vă puteți, de 
asemenea, adresa 
Primăriei municipiului 
Orăștie.

Arme, pistoale, bra
conaj

La un sălaș din Jieț, de pe 
raza orașului Petrila, lucrători 
ai Serviciului arme, explozivi, 
substanțe toxice din cadrul 
Inspectoratului de Poliție au 
descoperit o armă de 
vânătoare cu două țevi, 
deținută ilegal de Dumitru 
Călina, de 58 de ani. De 
asemenea, la domiciliul lui 
Nicolae Pavel, 62 de ani, a fost 
găsit deținut ilegal un pistol 
marca “Mauser”, pe care l-a 
primit de la tatăl său, în 
prezent decedat.

Mai sunt cercetați Gheorghe 
Călina, 31 de ani, și Nicolae 
Gălățan, 25 de ani - vânători și 
posesori legali de permise. 
Despre aceștia s-a stabilit că, 
nu cu multă vreme în urmă, au 
săvârșit o infracțiune de 
braconaj. Celor doi li s-au 
ridicat armele și cartușele.

Un pușcăriaș 
“bolnav” face ravagii

Lucian Almășan, de 28 de 
ani, din Șoimuș, se afla în 
executarea unei pedepse cu 
închisoare. Spunem, se afla, 
întrucât executarea pedepsei 
a fost întreruptă pe motive 
medicale. Tot în libertate este 
cercetat acum pentru 
comiterea mai multor 
infracțiuni. Una dintre ele este 
pentru “ultraj contra bunelor 
moravuri" și “distrugere". 
Aflându-se acest recidivist 
fără nici o ocupație într-un bar 
din Șoimuș, a provocat scan
dal și a distrus cu un topor 
mai multe bunuri. După 
această ispravă s-a deplasat 
la domiciliul lui Dragostin 
Cînda, din Căinelu de Jos, 
unde a distrus bunuri în

I ffuîM « W POUȚ1B
valoare de 1.500.000 de lei.

S-a mai stabilit că tot în 
cursul lunii noiembrie curent, 
pușcăriașul a distrus prin 
incendiere o parte din șura și 
bucătăria de vară din 
gospodăria părinților săi din 
Șoimuș.

luliana și-a omorât 
concubinul

Nu cu multă vreme în urmă, 
la Poliția orașului Călan s-a 
prezentat și luliana Moldovan, 
de 32 de ani. Ea a sesizat 
faptul că în locuința sa este 
decedat Horea Grancea, de 
46 de ani. Ulterior polițiștii au 
stabilit că, într-o noapte, pe 
fondul consumului de alcool, 
în urma unui conflict spontan, 
luliana a aplicat bărbatului mai 
multe lovituri cu o bâtă. 
Datorită leziunilor suferite, 
acesta a decedat. S-a stabilit 
de asemenea că Horea era 
concubinul lulianei.

Incendiu la Simeria
Recent, în jurul orei 15, la 

gospodăria lui Nicolae Blăjan 
din Simeria a izbucnit un 
incendiu. Au fost distruse trei 
tone de fân. Din verificări s-a 
stabilit că focul a fost provocat 
de minorul de cinci ani Cătălin 
Popovici. Acesta a fost lăsat 
nesupravegheat de unchiul 
său loan Dura.

Șofer beat la volan
O patrulă de poliție rutieră 

din Petroșani a depistat un 
șofer din Vaslui care conducea 
autoturismul în stare de 

ebrietate (imbibație 
alcoolică de 2,50 la mie). El 
se numește Gheorghe 
Moșneagu, are 41 de ani și 
lucrează la SC “Mecanica" 
SA Vaslui.

* Hoțul din cimitir
Constantin Vasile Lența 

are 21 de ani și locuiește 
fără forme legale în Deva. 
Este cercetat de poliție 
pentru că, din cimitirul situat 
pe strada Călugăreni din 
Deva, a furat coroane de flori 
în valoare de 450.000 de lei.

Angajați ori hoți?
Trei angajați ai E.M. Barza 

au fost depistați de polițiști 
sustrăgând din incinta unității 
100 ml cablu din cupru. Este 
vorba de Iosif Toma, 40 de 
ani, Gheorghe Ștefan, 37 de 
ani, și Cornel Cioflica, 45 de 
ani. Valoarea cablului era de 
5.500.000 de lei.

Un oltean prins la 
Deva

Un individ pe nume Marin 
Ciorica, de 36 de ani, din 
Cîrlogani, județul Olt, a fost 
depistat de lucrătorii 
Postului de Poliție TF Deva 
după ce a furat bagajele 
unei bătrâne din sala de 
așteptare a Stației CFR din 
Deva. întrucât el era căutat 
și de poliția locului de 
domiciliu pentru comiterea 
mai multor furturi, a fost 
predat escortei pentru 
continuarea cercetărilor.

Valentin NEAGU

Banatul este sub acoperirea 
noastră

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.
z

Pentru toată țara.

oara
• •••

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

■Mor a vița 
X) ©ONMEX

Gstn

O acoperire de calitate

^(Jnmsebe? PeîrSȘ
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Pentru copii abandonați
va dota din fondurile adunate 
în urma unui spectacol uma
nitar. Iar dorințele filialei loca
le nu se opresc aici. Dna Va
leria Popescu vorbea despre 
“o intenție colosală", aceea 
de a prelua căminul de nefa- 
miliști Lonea, cu sprijinul dlui 
primar llie Păducel și al con
ducerii Minei Lonea. Acest 
spațiu filiala l-ar împărți cu 
coiegii din Timiș și el ar servi 
pentru diverse programe și 
instruiri. Dar acest lucru se va 
întâmpla într-un viitor mai 
mult sau'mai puțin apropiat. 
Până atunci se așteaptă inau
gurarea căminului pentru co
piii ce se vor bucura de îngri
jirea și căldura unor mame, 
bunici și mătuși "adoptive."

Viorica ROMAN

Filiala Hunedoara a Orga
nizației “Salvați copiii” s-a în
ființat cu sediul ia Petrila, pen
tru că aici s-a găsit înțelegere. 
Sprijinul Primăriei Petrila s-a 
concretizat deocamdată în a- 
sigurarea unui spațiu în caje 
să funcționeze un cămin pen
tru 10 copii abandonați.

Dna prof. Valeria Popes
cu, președinta filialei, măr
turisea că întrucât nu aveau 
statut juridic, spațiul creșei, în 
care se amenajează spațiul 
destinat copiilor, a fost licitat 
de "Salvați copiii” Timiș. Iar 
spațiul, un modul de tipul 
“Casa cu ferestre deschise”, 
se lucrează în lemn și “va fi 
foarte frumos", spune dna 
Popescu. El va fi terminat du 
pă sărbătorile de iarnă deoa 
rece lucrătorii sunt maramu

Crema se prepară din o 
linguriță de cremă de față 
(din crema dv. obișnuită) a- 
mestecată cu o linguriță de 
iaurt natural (făcut în casă, 
nu pasteurizat, fabricat indus
trial). Crema astfel obținută 
poate fi folosită zilnic. Pentru 
că iaurtul este un stabilizator 
pentru aciditatea pielii și con
ține acid lactic, crema îm
prospătează și fortifică țesu
tul, acționează benefic asu
pra pielii grase, cu puncte ne
gre și pori dilatați. După apli
care se lasă crema să acțio
neze câteva minute apoi se 
înlătură cu apă călduță.

Eugenia lari, telefonistă la Sarmlzegetusa. deșt nu benefioazâ de o centrală 
modernă, servește cu rapiditate șl eftctentâ abonați telefonici din comună 

Foto: Traian MÂNU

Coltul tinerei mame
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Bebelușul este curat, este 
sătul și totuși plânge. Nu reu
șește să adoarmă. Luați-I în 
brațe și puneți-l cu urechea 
pe pieptul dumneavoastră, 
pe partea stângă. Va auzi 
zgomotul ritmat al inimii 
dumneavoastră, zgomotul 
care l-a legănat timp de nouă 
luni; zgomotul acesta îl va 
liniști.

Trebuie să vă mișcați? 
Instalați-vă bebelușul într-un 
port-bebe ventral. în afara 
zgomotului inimii, va regăsi 

i 

i
I 
IL

reșeni și în această perioadă 
au plecat acasă.

Sistemul de funcționare al 
căminului este de tip familial, 
cu mamă, bunică, mătușă, 
după ideea dnei Violeta Stan 
din Timișoara, sufletul Orga
nizației “Salvați copiii” și pre
supune un personal format 
din 10 femei care să le poarte 
de grijă micuților abandonați 
(cu vârste între 0 și 3 ani). 
Există speranța ca aici vor ac
tiva ca voluntari studenții de la 
psiho-pedagogie, Universi
tatea Petroșani, care vor da o 
mână de ajutor angajatelor 
plătite de Direcția Județeană 
pentru Protecția Copilului.

Cum sponsori locali nu s- 
au găsit, organizația timișo
reană a suportat cheltuielile 
cu amenajarea spațiului și îl

NUNTA DE ARGINT; NUNTA DE AUR
De-a lungul unei căsnicii, soțul și soția își sărbătoresc anual ziua 

căsătoriei lor. O fac de regulă într-un cadru intim. Dar o atenție specială 
este acordată marcării nunții de argint (la 25 de ani), de aur (la 50 de 
ani) și diamant (la 60 de ani).

Pentru aceste jubileuri se fac pregătiri mai speciale. Soții își dăruiesc 
obiecte din argint, aur, respectiv pietre prețioase, în funcție de 
aniversare sau își fac daruri cu o anumită semnificație. Persoanele 
mai religioase cer chiar să li se facă de către preot o slujbă specială.

&UNA CUVIINȚĂ tfEJUNPC. 0R.ICÂNP

Dar la asemenea sărbători bucuria trebuie împărtășită; sunt invitați în 
primul rând membrii familiei și prietenii apropiați. Pentru aceasta se fac 
invitații verbale, prin telefon sau chiar în scris, în care se precizează 
motivul, locul și ora sărbătoririi. Se poate organiza totul la restaurant, 
scutindu i pe sărbătoriți de grijile organizării unei mese acasă.

Oaspeții aduc daruri și flori. Pot fi agreabile mici discursuri aniversare, 
ori surprize plăcute, de orice fel, pentru sărbătoriți. Aceștia pot să-și 
ofere în dar chiar o mică vacanță, în amintirea lunii de miere.

Pentru a marca momentul, rudele pot da anunțuri la mica pu
blicitate, felicitând perechea longevivă și evocând, pe scurt, câteva 
din realizările ei.

ȘI MIROSUL 
MATERN 

ritmul pașilor, balansarea 
mersului dv. Pentru bebeluși 
contactul 
voastră îi 
găsească 
mișcarea, 
liniștește.
bun decât un landou sau un 
leagăn care sunt rigide.

Copilul vă recunoaște vo
cea: o auzea și înainte de a 
se naște. Cunoaște deja mi
rosul pielii dv., căldura mâi
nilor. La primele săptămâni 
de viață el are efectiv nevoie

fizic cu dumnea- 
permite să vă re- 
corpul, mirosul, 

tot ce iubește și-l 
Acesta va fi mai 

să regăsească contactul 
corporal cu dv., să vă per
ceapă mirosul și să vă simtă 
bătăile inimii, să vă pri
vească direct în ochi (vede 
bine la 25 cm) și să simtă 
căldura mâinilor dum
neavoastră. Faptul că stă 
lipit de mama lui îl ajută să 
facă legătura cu noua viață 
care-l așteaptă și cu noua 
lume în care a intrat.

(După “Bebelușul de ta 
o zi la un an” 

de An ne Bacus)
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“Grație și migală" 
Foto: Traian MÂNU

lori de cais. Se 
face un blat din 
șase ouă, 6 linguri 

zahăr și două budinci de 
fragi sau căpșuni ori zme
ură. (Se coace într-o tavă 
dreptunghiulară.)

Crema: 4 gălbenușuri se 
freacă cu o lingură și jumă
tate de făină la care se adau
gă 200 ml lapte. Se fierbe 
compoziția, amestecând pâ
nă se îngroașă. După ce se 
răcește, se adaugă 200 g 
unt, frecat cu 100 g zahăr 
pudră și patru vanilii.

Se umple blatul cu a- 
ceastă cremă, după ce se 
taie pe grosime. Cele patru 
albușuri se bat pe aburi cu 
200 g zahăr și o vanilie, iar 
după ce s-a răcit puțin, aco
perim prăjitura cu această 
compoziție întinzând-o uni
form. Peste “cuvertura" albă 
se împrăștie bombonele 
mici, colorate sau glazură 
de ciocolată (se poate rade 
ciocolată).

C
apriciul doamnei.
Cantități 
necesare: 6 ouă, 

300 g făină, 350 g zahăr, 2 
linguri de smântână, 300 g 
nuci măcinate.-

Gălbenușurile se freacă 
spumă cu 150 g zahăr, se 
adaugă făina și smântână. 
Coca se aranjează în tavă cu 
mâna. Albușurile se bat 
spumă cu 250 g zahăr, la ca
re se adaugă nuca. Coca se 
unge cu gem acrișor, se toar
nă deasupra crema și se 
coace la foc potrivit.

Pilda unei povești
Duminică ortodocșii săr

bătoresc Ignatul. Câți dintre 
noi mai știm povestea lui Ig
nat? Poate bunicii noștri și cei 
de la sat. Pentru ceilalți vom 
reaminti doar una dintre învă
țămintele acestei povești.

Ignat, un om foarte sărac 
și cu 7 fete, le lasă în seama 
mamei însărcinate și pleacă 
la vânat ca să aibă ce pune 
pe masă de Crăciun. Alerga
rea sa este zadarnică până 
găsește într-o râpă un bătrân 
urât care-i propune 9 porci în

JVe scriu 
cititoarele
ADA IRINA SZOCS, Simeria. 

Un “nou strigăt din singurătate” ne 
trimite dna Szocs care ne numără 
printre puținii săi prieteni. Dar nu 
putem lua legătura cu cei indicați în 
scrisoare. Vă putem recomanda în 
schimb să vă adresați Direcției 
Județene pentru Protecția Copilului 
Deva care vă poate preciza în ce 
condiții dorința dv este realizabilă. 
(VR-I

Ccip/ttco/tn
Este mai frumoasă la ma

turitate decât în tinerețe căci, 
ca orice capricorn, în această 
perioadă ajunge să se îm
plinească în toate planurile. 
Rigiditatea și rezerva inițiale 
se vor îndulci pr.in blândețe, 
înțelegere, echilibru su
fletesc.

în modă preferă liniile 
clasice, tradiționale, îmbră
când haine care în primul 
rând trebuie să-i vină bine și 
apoi să fie în ton cu ceea ce 
se poartă în acel moment. 
Preferă nuanțele închise, în
deosebi negrul care o prinde 
foarte bine.

Pe primul loc în 
preocupările sale sunt cele 
legate de profesie și de po
ziția socială și abia în al doi
lea rând vin cele senti
mentale. De altfel, acestea 
din urmă sunt în general su
bordonate primelor, femeia 

schimbul a ceea ,,ce ai mai 
scump acasă și nu știi că ai". 
Omul se învoiește dar ajuns 
acasă se îngrozește, căci îi 
promisese Diavolului pe bă
iatul său nou născut (el era 
bătrânul cu porcii). Noroc că 
Dumnezeu intervine pentru 
Ignat cel sărac dar cu suflet 
curat și-l salvează.

Rememorând povestea 
nu putem să nu ne gândim la 
cei care de dragul câștigu
rilor materiale sunt în stare 
să-și vândă sufletul Dia-

Mae West:
★ “Un bărbat îndrăgostit e 

ca un loz câștigător. Trebuie să 
te duci să-l încasezi imediat.”

★"Anatomia bărbatului nu 
e neapărat destinul femeii.”

★“Partea cea mai bună 
în dragoste este începutul, 
de aceea trebuie mceput cât 
mai des."

★"Vânătoarea de soți ține 
cont de o singură regulă: cap
turarea lor în viață.”

★“Dintre două vicii, îl aleg 
totdeauna pe cel din care încă 
n-am gustat!" t

EA despre EL

Referindu-se la dragoste, 
Natalie Cliford Bar- 
nety spunea:

★“Femeile care au nevoie 
să învețe nu vor ști niciodată 
nimic."

Louise de Vilmorin 
i-a făcut această declarație 
lui Orson Welles:

★ “Te iubesc etern, în 
seara asta."
Caroline Otero:

★“Banii nu-ti vin dormind... 
singură!”
Valerie Lamercier:

★“Pe soțul meu l-am întâl
nit acum zece ani. Și mi se pa
re formidabil să văd lenjeriile 
noastre de corp învârtindu-se 
împreună în mașina de spălat."

Culese de llie LEAHU

capricorn neluând în seamă 
bărbații care nu tind către o 
situație materială foarte bună, 
către un prestigiu deosebit.

își crește copiii cu multă 
dragoste și grijă, punând ca 
prime reguli, în abecedarul 
educației pe care le-o dă, 
simțul datoriei și pe cel al 
responsabilității și încercând 
să le inoculeze puțin din te
nacitatea ei. Familia pentru 
ea este foarte importantă, fi- 
indu-i foarte fidelă.

Puternică, ordonată, am
bițioasă, reprezintă un ex
celent sprijin pentru un bărbat 
care se ridică la înălțimea as
pirațiilor ei Singura cale de 
acces deplin către inima unei 
femei capricorn e iubirea, alt
fel e foarte dificil să ai de-a 
face cu ea, atunci când se 
încearcă obținerea a ceva ce 
e în contradicție cu tempe
ramentul său.

voiului. Și o fac în cunoștință 
de cauză nu ca eroul poveștii. 
El a fost salvat pentru că fără 
să știe cine e, l-a primit pe 
Dumnezeu în căsuța și la 
masa lui deși nu avea nici o 
bucată de pâine (sau așa 
credea el). Acest spirit de ge
nerozitate față de semeni ani
mă Sărbătoarea Crăciunului 
și bine ar fi dacă el s-ar ex
tinde asupra întregului an și 
astfel Dumnezeu ar fi mereu 
alături de noi.

V. ROMAN



to
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Mama ucigașa și fătul din punga de plastic
' • Alexandrina naște în baie, de față cu fiica sa 

Georgeta
• Fătul din lighean și apa rece
* într-o pungă de plastic, copilul este pus pe balcon

• Pentru că plângea, mama îl lovește cu o bucată 
de lemn până tace

* Cadavrul este îngropat de cea care i-a dat viațăl

Un fapt neobișnuit s-a petre
cut nu cu multă vreme în urmă la 
Hunedoara. Parcă nici nu-ți vine 
să crezi când auzi despre așa 
ceva. Să fim însă mai concreți.

în anul 1979 Alexandrina și 
Costan Petruț s-au căsătorit. 
Din căsnicie au rezultat patru 
copii, dintre care în prezent doi 
sunt minori.

La aproape 20 de ani de con
viețuire, între cei doi soți au inter
venit neînțelegeri, cauza invocată 
fiind aceea că bărbatul consuma 
băuturi alcoolice. Alexandrina a 
ajuns la 37 de ani, iar Costan la 42.

în ultima vreme femeia a trăit 
cu un alt bărbat șl a plecat de 
acasă cu acesta. într-o zi însă, 
una dintre fetițe a venit acasă și 
i-a spus tatălui că s-a întâlnit cu 
mama sa pe stradă. A adus și un 
bilet prin care aceasta cerea 
împăcarea, “l-am spus să vină 
acasă, declară soțul. Eu mer
geam la serviciu, iar fetele sim
țeau lipsa mamei''.

După ce s-a întors acasă, 
Alexandrina a început să se întâl
nească din nou cu fostul concubin, 
Gheorghe Paraschlv, zis “Aragaz". 
“Am văzut că-i crește burta - mai 
zice Costan. Mi-a spus că are 
probleme cu stomacul".

Intr-o astfel de atmosferă, 
ajungem și în seara când soțul s- 
a întors acasă. în baie a găsit mult 
sânge pe jos și cârpe îmbibate cu 
sânge. La întrebarea lui ce s-a 
întâmplat, fetele i-au spus că mama 
lor a născut, iar copilul se află pe 
balcon într-o plasă de plastic 
pusă într-un lighean. Este mort.

“l-am spus soției să se des
curce cu “Aragaz" și am plecat la 
Brănișca la o femeie unde am stat 
două săptămâni”.

Nașterea și uciderea 
unei fetite

f

Pentru a respecta derularea 
faptelor, revenim și spunem că în 
ianuarie 1998 Alexandrina a năs

cut în baia domiciliului ei o fetiță, de 
față fiind și fiica sa Georgeta, de 
17 ani. După ce a născut, i-a cerut 
fetiței să-i aducă de pe balcon 
două bucăți de lemn. Când 
Georgeta s-a întors în baie, a vă
zut că fătul născut de mama sa 
era pus într-un lighean în vană și 
plângea. Peste corpul lui curgea 
apă rece. Ea a încercat să-l ridi
ce și să-l ducă în pat, dar a fost 
lovită de mama sa, spunându-i 
că fătul nu va trăi întrucât este 
născut la 7 luni. Georgeta a mai 
declarat că după ce l-a ținut o 
vreme în apă rece, mama sa a 
luat copilul, l-a pus într-o pungă 
de plastic și l-a dus pe balcon, 
întrucât acesta continua să 
plângă, mama a luat o bucată de 
lemn și l-a lovit până acesta a 
încetat.

între timp, de la școală a venit 
și Maria, o soră a Georgetei. Vă- 
zându-o plângând, a întrebat-o ce 
are. Aceasta și-a dus sora pe 
balcon și i-a arătat punga în care 
se afla nou-născutul. Copilul mai 
mișca încă.

După câteva ore, mama crimi
nală a constatat că fetița nu mai 
respira, l-a spus fiicei sale care a 
fost de față la toate momentele 
grozăviei să se îmbrace pentru a 
o însoți să îngroape copilul. Dacă 
va spune ceva cuiva, o va da 
afară din casă.

Amenințată de mama sa, 
Georgeta a însoțit-o spre locul 
numit “Buituri", la circa 500 de m 
de domiciliu. Cadavrul copilului a 
fost înmormântat de cea care-l 
născuse.

A trecut o bună bucată de 
vreme, timp în care Alexandrina 
Petruț și concubinul ei 
Gheorghe Paraschiv au spart 
apartamente, mașini, uscătorii, 
au comis tâlhării. Atât ea, cât și 
soțul ei erau frecvent amenințați 
de concubin că îi va băga la 
pușcărie.

La mai bine de o jumătate de 
an, cadavrul copilului a fost des
coperit de organele de cercetare 
penală. Din raportul de consta
tare medico-legală a rezultat că 
fătul îngropat s-a născut viu și 
că a trăit o perioadă scurtă de 
timp, fiind viabil în condițiile asi
gurării unei asistențe medicale 
corespunzătoare.

De asemenea, în urma ex
pertizei medico-legale psihia
trice a rezultat că Alexandrina 
Petruț nu prezintă tulburări psi
hice de natură a-i afecta capa
citatea psihică de apreciere cri
tică a conținutului și consecin
țelor faptelor sale.

Acum ea este trimisă în jude
cată pentru comiterea infracțiunii 
de omor calificat.

Mare-i grădina Ta, Doamne!

Nu-i corect die 
administrator!

Un control efectuat de 
polițiști la SC Petmari D&N 
Construct SRL Deva a scos 
în evidență faptul că firma a 
executat lucrări de finisaj ia 
o construcție din Certeju de 
Sus. Pentru aceste lucrări 
administratorul Petru Isare a 
primit 6.000.000 de lei. Trea
ba este că suma nu a fost 
înregistrată în evidențele 
contabile, ceea ce înseamnă 
sustragerea de la achitarea 
impozitelor și taxelor către 
stat.

Tirul a omorât 
pensionarul

într-o dimineață pe la ora 
7,30, pe raza municipiului 
Deva, un TIR condus de Du
mitru Rădulescu, șofer la 
SC “Trans Trade MDM Spe- 
dition" SRL Rîmnicu Vîlcea, 
a surprins și a accidentat 
mortal un pensionar de 70 
de ani cin comuna Lunca 
Cernii.

Bătrânul Avram Luou- 
lescu se oepiasa în acea ne
fast? dimineață neregula
mentar, pe banda a ll-a a 
D.N. 7

A fost descoperit 
autorul dublului 

asasinat de la Lupeni!
Echipele operative care au 

acționat în cauza privind dublul 
asasinat de la Lupeni comis de 
autori necunoscuți în noaptea 
de 19/20 noiembrie a.c. au 
reușit să facă lumină. Mai exact, 
au identificat criminalul!

El se numește Vasile Cră
ciun, are 19 ani, este din Lupeni 
și lucra ca mecanic la exploa
tarea minieră din localitate. Cri
minalul locuia pe aceeași scară 
cu Cristina Niculina Frătuțu, de 
31 de ani, și fiica sa Andreia 
Voghescu, de 11 ani.

In noaptea asasinatului, lui 
Vasile Crăciun i s-a permis ac
cesul în apartament după care, 
cu un cuțit de bucătărie, a apli
cat celor două mai multe lovituri 
în zonele vitale. Cercetările sunt 
continuate de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara.

Lăsat nesupraveaheat 
24 de ore

Un copil de 3 ani a 
fost găsit mort

Duminică, 29 noiembrie a.c., 
în jurul orei 11, o mamă de 24 de 
ani, care locuia fără forme le
gale în Orăștie, a plecat în oraș 
lăsându-și nesupravegheat fiul 
de trei ani, Nicolae Alexandru 
Bătrâna.

Cercetările au stabilit că 
Maria Trofin a lipsit de acasă 
aproximativ 24 de ore, la întoar
cere găsindu-și copilul mort. De 
la o sobă din tablă s-a aprins 
dușumeaua și un scaun, focul 
arzând mocnit. Măsurile penale 
urmează a fi luate după ce me

dicul legist stabilește cauza de
cesului copilului.

Și-a omorât colegul
într-o stație de autobuz din 

Ghelar călătorii au descoperit în 
stare de comă pe Petrișor Alic, 
de 33 de ani, muncitor la ex
ploatarea minieră din localitate.

A fost transportat la spitalul 
din Hunedoara, iar ulterior la 
Spitalul județean Deva. Cu toate 
îngrijirile ce i-au fost acordate, 
Petrișor a murit.

Cercetările au stabilit că într- 
o seară, între orele 22-23, Pe
trișor Alic a consumat băuturi 
alcoolice la localul "Poiana 
Ruscă" din localitate împreună 
cu un coleg de muncă pe nume 
Constantin Florin Lobonțiu.

După ce au plecat din local, 
între cei doi a izbucnit un con
flict spontan chiar în stația de 
autobuz. Florin Lobonțiu și-a 
agresat colegul provocându-i 
leziuni care au dus la decesul 
acestuia.

Cercetările continuă.

Accident mortal la 
Orâștioara de Sus
Nu cu multă vreme în urmă, 

pe raza localității Orâștioara de 
Sus, a avut loc un grav accident 
de circulație în care și-a pierdut 
viața o tânără de 21 de ani din 
Orăștie.

Adrian Pamfiloiu, de 21 de 
ani, din Costești, nu a adaptat 
viteza autoturismului pe care îl 
conducea la condițiile de drum. 
A intrat în derapaj și s-a lovit de 
un capăt de podeț.

în urma impactului Lorena 
Tomescu a decedat, iar Iulian 
Cornea, Cristian Zgăvirdean și 
Cristian Șerban au fost grav 
răniți. De asemenea, alți trei 
pasageri aflați în autoturism au 
fost ușor răniți.

z
| Peste 700 milioane de 
I lei datorie!

Unul dintre cei mai mari da- 
I tornici din județ către bugetul 
| statului este și S.C. Compet S.A. 
I Petroșani.

Comisarii Gărzii Financiare 
| Hunedoara au constatat că res- 
■ pectiva firmă nu și-a plătit la 
■ termen obligațiile către stat. La 
| TVA bunăoară existau restanțe 

| din trimestrul IV al lui 1997 și 
_ primul trimestru din acest an. 
I Majorările calculate numai la 
| acest capitol au fost de 77 mili- 
Ioane de lei. De asemenea, so

cietatea a fost obligată să plă- 
| tească TVA-ul restant care a 
■ ajuns la nu mai puțin de 500 
1 milioane de lei!

_____________________________

Co nd iții pentru 
încuviințarea 

v____ adopției ,
Vasile Pleniceanu, 

Hunedoara
înainte de a răspunde la în

trebare menționăm că legea (Or
donanța de urgență cu privire la 
adopție, nr. 25/1997, publicată în 
Mon.Of. nr. 120 din 12 iunie 1997) 
prevede că pentru încuviințarea 
adopției sunt necesare: - consim
țământul, exprimat în formă auten
tică, al părinților sau, după caz, al 
părintelui la adopția copilului de 
către o persoană sau familie pro
pusă de Comisia pentru protecția 
copilului; - avizul favorabil ai aces
tei comisii de la domiciliul copilului; - 
consimțământul copilului care a 
împlinit vârsta de 10 ani; - consim
țământul persoanei sau al familiei 
care adoptă. Părinții pot exprima 
consimțământul numai după trece
rea unui termen de 45 de zile de la 
nașterea copilului. Revenind la

Garda Financiară în acțiune
Trebuie spus insă că în total 

datoria S.A. Compet S.A. Petroșani 
către stat este de 618 milioane de 
lei. La aceasta se adaugă majoră
rile pentru întârziere în valoare de 
119 milioane de lei.

Și la “Eurosat”
Se pare că neplata la ter

men a obligațiilor către stat ale 
societăților comerciale este o 
boală foarte răspândită. O do
vedește și faptul că există 
foarte multe asemenea cazuri 
depistate de comisarii Gărzii Fi
nanciare. între acestea i-am 
găsit și pe cei de la S.C. Euro
sat SRL Hațeg.

întrebarea dv.. legea prevede că 
părintele poate retrage consimță
mântul într-un termen de 30 de zile 
de la data înscrisului autentic prin 
care acesta a fost dat. După expi
rarea acestui termen de 30 de zile, 
consimțământul părintelui devine 
irevocabil.

'Concediu! cadrelor' 
didactice angajate 
cu o Jumătate de 

x__________ normă_____
Karol Kerekes, Călan 
Cadrele didactice pensionate, 

care au fost încadrate cu jumă
tate de normă sau cu normă în
treagă, în baza unui contract indi
vidual de muncă pe durată deter
minată și care cumulează pensia 
cu salariul, în condițiile legii, au 
dreptul la concediu de odihnă în 
aceleași condiții ca și salariații

Majorările de întârziere calculate 
au fost următoarele: 12,6 milioane de 
lei pentru neplata impozitului pe 
profit, 5 milioane de lei pentru im
pozitul pe salarii și 600.000 de lei 
pentru impozitul pe dividende.

De fapt, suma totală datorată 
de firmă statului este de 42,5 
milioane de lei.
întârzierile se plătesc

Mai bine de 50 milioane de lei 
trebuie să plătească și cei de la 
S.C. Nova Construct SRL Petro
șani pentru faptul că nu au virat 
la timp TVA-ul și impozitul pe pro
fit. Suma reprezintă numai 
majorările.

angajați cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată 
din acea unitate, proporțional cu 
perioada lucrată în anul școlar. (în 
acest sens sunt prevederile din 
Normele metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă 
al personalului didactic din învă
țământ, emise în aplicarea art. 103 
din Legea nr. 128/1997 și a Ho
tărârii Guvernului nr. 250/1992, 
republicată, norme publicate în 
Mon.Of. nr. 269 din 20 iulie 1998.) 

' Scăderea de lâ ' 
impunere a clădirii

K înstrăinate y
Mihai Bența, Orăștie
Legea nr. 27/1994 privind impo

zitele și taxele locale (republicată 
cu modificările și completările ulte
rioare în Mon.Of. 273 din 22 iulie 
1998) prevede că în cazul clădiriloi 
demolate în condițiile legii, al clădirilor

Unde este registrul ? |
O amendă destul de ustură- ■ 

toare au primit și domnii de la ■ 
Cooperativa de consum din Să- | 
lașu de Sus. Acest lucru întrucât ■ 
aici nu s-a condus registrul- J 
jurnal prevăzut de Legea I 
contabilității. Deci s-a încălcat | 
Legea 82/1991. Amenda a fost J 
de 6 milioane de lei.. •
Bunuri necontabilizate |

Rămânem în perimetrul ora- ■ 
șului Hațeg. La S.C. Teo Ben ' 
Comexim SRL. Ei bine, aici corni- I 
sării au constatat că firma deținea | 
bunuri bănești fără a fi înregistrate . 
în contabilitate. Aceasta înseamnă • 
că s-a încălcat Legea 81/1992.

în acest caz amenda a fost ■ 
de 12.000.000 de lei. • 1

_____ __________ __________  

distruse sau transmise în 
administrarea sau în proprietatea 
altor contribuabili, în cursul anului, 
acestea se scad de la impunere 
cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care s-a 
produs una din situațiile mențio
nate. Scăderea de la impunere se 
acordă numai pentru partea din 
clădire demolată, distrusă sau 
transmisă în administrarea sau în 
proprietatea altor contribuabili.

(Atacul unei
<____ hotărâri___ ,

Gheorghe Bunea, 
Geoagiu

Pentru a ataca o hotărâre 
dată de Curtea de Apel Alba 
lulia, trebuie să vă adresați Curții 
Supreme de Justiție București. în 
legătură cu această treabă vă 
sfătuim să consultați un avocat.

■■■ ««R
Pagină realizată de 
. Valentin NEAGU

Toată treaba s-a petrecut 
în baia unui cămin de nefa- 
miliști din municipiul Deva. 
Mai exact la cel cu nr.2 de 
pe strada Titu Maiorescu. 
Aici locuia de mai mulți ani și 
Simion Soit, un pensionar 
de 64 de ani.

Nu de puține ori bătrâ
nul avea un comportament 
deplasat față de ceilalți lo
catari. Intra peste ei în baie 
cu motivarea că aceasta 
este comună și poate fi 

utilizată în orice moment, ori 
chiar îi amenința cu cuțitul.

în același cămin și pe 
același palier locuia și Florin 
Bîltean, de 34 de ani. Din 
cauza utilizării băii, între cei 
doi au avut loc mai multe 
divergențe. Certurile lor au 
culminat într-o zi când...

Florin s-a întors de la o 
nuntă, iar în jurul orei 12 a in
trat în baie cu intenția de a fa
ce duș. Acolo l-a găsit pe Si
mion care-și spăla o batistă. I-

0 baie prea mică și un 
cutit în piept♦

a spus să iasă mai repede. 
Omul nu a ieșit imediat, așa 
că Bîltean l-a prins de piept, I- 
a lovit cu pumnul în față și l-a 
izbit de perete.

După conflict, Bîltean. a 
încuiat ușa de la baie și a 

început să facă duș. Bătrâ
nul a mers în cameră, s-a 
înarmat cu un cuțit, iar după 
circa 10 minute a revenit. A 
forțat ușa de la baie, s-a 
apropiat de Bîltean și i-a 
spus: “Te termin". Nu a stat 

prea mult pe gânduri și a 
lovit cu cuțitul în partea 
dreaptă a pieptului. Agreso
rul a plecat imediat în 
cameră.

Florin reușește totuși să 
se îmbrace cu pijamaua și 
roagă niște locatari să anunțe 
salvarea. La scurt timp a fost 
transportat la Spitalul jude
țean unde a fost supus unei 
intervenții chirurgicale.

Din actul medico-legal a 
rezultat că a suferit o plagă 

înjunghiată pe fața anteri
oară a hemitoracelui drept, 
penetrantă.

S-a stabilit că viața i-a 
fost pusă în pericol. Ce în
seamnă acest lucru? Că 
Simion Soit a fost trimis în 
judecată pentru comiterea 
infracțiunii de tentativă de 
omor. El recunoaște fapta, 
cuțitul fiind găsit uiterior în 
camera sa.

Greu mai este uneori ca 
doi oameni să se înțeleagă!

-y
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ANIVERSARI

• Societate comercială 
vinde centrale termice, 
boilere, calorifere, robineți, 
țeava XLPE și fitinguri. Tel. 
092/701072 (3778)

• Cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun și Anul Nou, Pri
măria Pui urează sărbători 
fericite și “La multi ani!" 
Prefecturii, Consiliului jude
țean și locuitorilor din co
muna Pui. (5781)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

PIERDERI

• Pierdut diplomă calificare 
zidar nr. 178308, pe numele 
Banciu Carol. Se declară nulă. 
(5354)

• Banca Agricolă SA, agen
ția Baru Mare, anunță pierde
rea ștampilei rotunde cu 
inscripția - șef agenție -. O 
declarăm nulă. (5780)

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

• Vând convenabil garso
nieră, Deva, Eminescu, bl.C.2, 
etaj 4, ap.55, sc.D, (vizavi de 
unitatea militară), 45 milioane, 
negociabil. Tel. 218225 (4052)

• Dețin spațiu producție 
industrie alimentară. Caut

COMEMORĂRI

• Azi, 17 decembrie a.c., se 
împlinesc trei ani de la trecerea 
în neființă a dragei noastre 
soție, mamă, bunică și soacră

ALEXANDRINA (DINEL)
investitor. Vând abator auto- IONESCU
rizat, situat în fermă producție 
vegetală. Vând tractoare U 
650 și diverse agregate agri
cole. Tel. 092 777302 (5352)

• Vând casă în Orăștie. 
Relații după ora 16, tel. 
212995(3993)

• Vând casă în Mintia, gră
dină 0,5 ha, curent trifazic, 
120.000.000. Tel. 622476 
(8863)

• Vând convenabil 3 Dacia 
1310, fabricație 1980, 1989, 
199p, înmatriculate. Tel. 094 
694368 (8861)

• Vând BMW 535 i, fabri
cație decembrie 1988, full ex
tra, preț 15500 DM, negociabil. 
Tel. 092 365083 (5358)

• Vând (schimb variante) 
combină agricolă Class 3 m, 
motor Mercedes, ireproșabil. 
Familia Romanescu, nr. 38, 
loc. Ostrovu Mare. (3987)

• Vând tractor U445 DT și 
tractor U445 RK. Orăștie, str. 
Decebal, nr. 19. Tel. 092/481671, 
asigurăm garanție. (4926)

• 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 butelie pentru ara
gaz. Tel. 219583 (5353)

• Vând țuică din prune, 
20.000 I. Tei. 620690 (5368)

• Vând țuică prune 20.000/ 
kg, Al.Straiului, bl. 85, ap.47, 
etaj 1, sc.3. Tel. 627968 (3995)

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

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, for-

Cât vom trăi te vom po
meni.

DECESE

• Cu adâncă durere fiica 
Elena, ginerele Nicolae, 
nepoții Mariana și Gigi, 
strănepoții Călin și Radu 
anunță încetarea dlh viață a 
celei care a fost

CORNELIA GAȘPAR
din Boz, o mamă și bunică 
deosebită. înmormântarea va 
avea loc azi, 17 decembrie 
1998, ora 13 la Cimitirul din 
Boz. Dumnezeu să odih
nească în pace sufletul ei 
bun. Familia. (5367)

• Soția Mioara, copiii Sorin 
și Alexandru cu soțiile Corina 
și Adriana anunță cu durere 
încetarea din viață a dragului 
lor soț și tată

dr. GUIDEA VASILE
Corpul neînsuflețit este 

depus la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (5366).

• Suntem alături de Mioara 
Guidea la incredibila des
părțire de cel care a fost

dr. VASILE GUIDEA
om de aleasă ținută și trans
mitem sincere condoleanțe. 
Familia dr. Albu Gheorghe. 
(5361)

• Familiile Dascăr, Panu, 
Pițu, Șteolea sunt alături de 
doamna Mioara Guidea și 
copii în greaua încercare 
pricinuită de moartea pre
matură a soțului

dr. GUIDEA VASILE
Dumnezeu să-l odih

nească (5364)

• Cu adâncă tristețe 
salariații Secției Pneu- 
moftiziologie Deva transmit 
sincere condoleanțe fa
miliei îndurerate a fostului 
coleg

dr. VASILE GUIDEA
(5371)

• Colectivul Inspectoratului 
Județean de Sănătate Pu
blică Deva este alături de 
colega Guidea Mioara în 
greaua încercare pricinuită 
de decesul soțului

dr. GUIDEA VASILE
Dumnezeu să-l odih

nească ! (5365)

• Soțul, sora, copiii, nepoții 
anunță cu adâncă durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață, în ziua de 15 de
cembrie 1998, a celei mai 
dragi soții și mame

ELENA POPESCU
în vârstă de 51 ani. înmor
mântarea va avea loc astăzi, 
17 decembrie 1998, ora 14, 
la Cimitirul din str. Emi
nescu.Dumnezeu să o odih
nească I (3996)

• Colectivul SC Deva- 
trans SA este alături de 
colegul nostru la marea 
durere pricinuită de dece
sul soției dragi

ELENA POPESCU
Dumnezeu s-o odih- 

nească!(3997)

• Fiul Ionel, nora Doina, 
nepotul lonuț anunță cu 
durere că s-a stins din viață 
dragul lor tată și bunic

FĂRĂU NICOLAE
înmormântarea azi, 17 XII 

1998, ora 13, în satul Ormin- 
dea. îi vom păstra o veșnică 
amintire. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (5362)

ram f
Record

Aprobarea documentației 
, pentru introducerea gazului 

metan este, de obicei, anevo
ioasă și necesită timp destul de 
îndelungat. Este nevoie de 
Proiect de hotărâre al Consiliu
lui local, studiu de prefeza- 
bilitate, aprobarea cotei de 
gaz, aprobări de la Consiliul 
județean, Ministerul Finanțelor 
și Guvernului României. Dove
dind interes și inițiativă, Con
siliul local Hărău a reușit finali
zarea documentației pentru 
introducerea gazului într-un 
timp record. în prima fază re
țeaua de gaz va fi introdusă în 
satul Bârsău, urmând ca în anii 
următori ea să fie extinsă. Va
loarea totală a investiției va fi 
de peste două miliarde de lei, 
majoritatea sumei fiind subven
ționată de stat, oamenii având 
de plătit doar 400.000 lei de 
familie.

Timp de 20 de 
ani va fi liniște 

r

Inundațiile din luna iunie au 
afectat și gospodării și terenuri 
agricole de pe raza comunei 
Hărău. Imediat după retragerea 
apelor, s-au efectuat lucrări 
foarte serioase (în valoare de 
157 milioane lei) pentru decol- 
matarea pe o porțiune de șase 
kilometri a văilor Vărmaga și 
Banpotoc. Petru Dălie, primarul 
comunei, aprecia calitatea 
acestor lucrări spunând că 
“indiferent de vreme, timp de 
20 de ani de aici încolo va fi 
liniște și nu vor mai fi probleme 
cu inundațiile în zonă."

Tineri si 
neliniștiți

> r
în ultimul timp viața la țară a 

devenit tot mai neinteresantă 
pentru generația tânără. Dacă 
nu migrează la oraș tinerii “îm
bunătățesc" viața la țară prin 
frecventarea cârciumilor. Pen
tru a ține tinerii în sat și a le 
oferi o alternativă la frecven
tarea cârciumilor Primăria co
munei Hărău are în plan reali
zarea unei baze sportive în 
centrul de comună. Dar pentru 
că banii pentru investiții la bu
getul local sunt puțini, deocam
dată s-a reușit doar amena
jarea a două terenuri de fotbal 
în satele Banpotoc și Chimin- 
dia. Rămâne de văzut dacă 
această inițiativă va reuși să-i 
“liniștească" pe tinerii comunei.

Ciprian MARINUȚ

Nici o șansă pentru 
moțiune

i
Așa după cum se știe, o no

uă moțiune de cenzură a fost 
depusă la Parlament de către 
PDSR, PUNR și PRM. Este prima 
acțiune politică majoră a parti
delor din opoziție după reveni
rea în Cameră și în Senat, însă 
ea pare cel puțin pripită. Sigur, 
nevoia de capital politic este 
mare, fiind necesară o delimitare 
cât mai clară de acțiunile guver
nanților. Electoratul trebuie să 
vadă în manevra opoziției că 
există și o altă cale, că oferta 
opoziției este complet diferită de 
ceea ce se propune acum. De 
altfel, se susține foarte clar ne
cesitatea constituirii unui guvern 
de criză, guvern care să ia mă
surile necesare pentru stabili
zarea economiei și care să pre
gătească viitoarele alegeri anti
cipate.

Din nefericire, oferta opozi
ției este goală de conținut. Nu se 
propune nici o măsură concretă 
pentru a elimina actuala criză, ci 
se propune doar o reîntoarcere 
la situația dinainte de 1996, si
tuație care știm cu toții cât de 
benefică a fost. Momentul ales

pentru discutarea moțiuniii pare 
foarte nepotrivit, realitate cu 
care sunt de acord toți membrii 
coaliției. Ba chiar și Alianța pen
tru Romșnia se declară împo
triva moțiunii. Va fi, așadar, mai 
mult ca sigur o înfrângere a opo
ziției, fiind greu de crezut că 
acțiunea poate fi încununată de 
succes. Guvernul Vasile se de
clară mai decis ca niciodată să 
facă reforma și, o știe întreaga 
clasă politică, a fi stopat acum ar 
însemna un adevărat dezastru 
pentru țară. Desigur, partidele din 
opoziție contează pe o even
tuală necorelare a puterii, o ne
atenție care să ducă la căderea 
Guvernului, însă acest fapt este 
aproape imposibil.

Moțiunea de cenzură a fost 
prezentată ieri, 16 decembrie 
a.c., în fața camerelor reunite ale 
Parlamentului, urmând a fi dez
bătută în data de 21 decembrie. 
Este o poveste cu final așteptat, 
dar poate fi considerată bene
fică în măsura în care este un 
exercițiu al democrației.

Andrei NiSTOR

SC HABER INTERNATIONAL SA 
HAȚEG 

organizează în data de 21 decembrie 
1998 licitație pentru 

"EXECUTAREA LUCRĂRII DE 
MODERNIZARE"

Aâroinformatia 
hunedoreană

In numărul său din luna decembrie 1998, publicația 
elaborată de către Direcția Generală pentru Agricultură și 
Alimentație a județului Hunedoara aduce în atenție câteva 
subiecte de importanță aparte. între altele este vorba 
despre probleme privind consultanța agricolă, fertilizarea 
cerealelor de toamnă, reducerea consumului de com
bustibil la arat, păstrarea legumelor și fructelor, utilizarea 
concentratelor și a nutrețurilor combinate, păstrarea carto
filor în gospodărie și altele.

Ca și cu alte prilejuri, publicația se dovedește a fi 
deosebit de utilă, ea interesându-i în aceeași măsură atât 
pe specialiști cât și pe producătorii agricoli. (N.T.)

mat A3, minimum 20 copii pe 
minut. Ofer 300 000 lei/buc. 
Tel. 092/403863 (OP)

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

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

• Depozit en gros Sibiu 
vinde încălțăminte de iarnă din 
piele și încălțăminte la prețuri 
avantajoase. Tel. 069/431168.

SC DE “PAZA” SRL Deva
Județul Hunedoara

Asigură paza și supravegherea societăților 
comerciale, companiilor autonome, instituțiilor, 
magazinelor, însoțirea unor transporturi de 
valoare deosebită.

Societatea asigură, pe bază de contracte, PAZA ÎN 
COMUN a magazinelor particulare și de stat în toate 
orașele din județul Hunedoara, precum și în județele 
limitrofe, la prețuri negociabile.

Contactați-ne la telefonul 054/216617, sau la sediul 
societății din Deva, strada Andrei Șaguna, nr.1.
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Concursul din 20 decembrie 1998
1. Cagliari (12) - Bologna (7) 1X 
în timp ce gazdele se țin bine acasă,

oaspeții sunt imprevizibili în deplasare: două 
victorii, două egaluri, două înfrângeri.

2. Empoli (15) - Parma (4) X2
Deși gazdele sunt animate de o mare 

ambiție, oaspeții luptă cu înflăcărare pentru 
un loc pe podium.

3. Inter (5) - Roma (3) 1
Tifoșii interiști vor popula aproape până 

la refuz stadionul: după 4 meciuri (fără să fie 
învinși) elevii lui Lucescu vor juca la victorie. 
Dacă și apărarea va fi la înălțime, Lucescu și 
ai lui pot trăi bucuria succesului.

4. Juventus (9) - Salernitana (16) 1
Un alt scor decât în favoarea gazdelor ar 

constitui o surpriză destul de mare.
5. Lazio (6) - Udinese (11) 1
Dacă acasă oaspeții cedează foarte greu, 

în deplasare au doar 2 egaluri și 4 înfrângeri. 
Un egal nu este însă exclus, gazdele

| remizând pe terenul propriu de 3 ori.
6. Perugia (10) - Fiorentina (1) 1X
Florentinii nu strălucesc în deplasare. Asta 
exclude un eventual succes al liderului.

I 
Lnu

7. Piacenza (13) - Bari (8) X
Suntem înclinați spre un egal.
8. Sampdoria (14) - Milan (2) 1X
Gazdele intrate la minus 5 la adevăr ar | 

trebui să se trezească la realitate în fața unei | 
echipe puternice în orice joc. j

9. Vicenza (17) - Venezia (18) 1 i
într-un joc al echipelor clasate pe ultimul ,

loc în clasament, avantajul terenului își poate J 
spune cuvântul. 1

10. Cesena (19) -Torino (3) X2 I
Un meci foarte interesant din seria B. Și | 

cum oaspeții nukvor să piardă contactul cu | 
primele două clasate...

11. Lecce (7) - Napoli (11) X2
Comportarea foarte bună a napolitanilor 

în deplasare 3 victorii, 2 egaluri și doar o 
înfrângere ne îndeamnă să mergem 
mâna lor.

12. Reggiana (13) - Atalanta (6) 1X
Gazdele se află în revenire de formă.
13. Treviso (2) - Ternana (14) 1
Gazdele își pot apropia victoria. Un egal 

n-ar fi totuși de neglijat.

pe
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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.

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.

INVESTIȚI ÎN CALITATE

LUXTEN DEVA
VTel/fax - 054 - 232008

ADUCE CALITATE VIEȚII

WHIRLPOOL TALENT 
Bucuria întregii familii

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.

Parteneri autorizați:
• ALTEX - Bd. Dacia nr. 6bis/Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Str. Avram Iancu Bl. Hl, parter, Deva • 
DOMUS - Str. Mihai Viteazu nr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani/Str. Mihai Viteazu nr. 44, 
Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11 A/Str. N. Bălccscu 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. Deccbal,ComplexCom,Deva ■ TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918,nr. 109A, Petroșani

Modificări în mersul unor trenuri
Anulare in circulația unor trenuri de rang 

superior, astfel:
> Trenurile IC 591/592 (București Nord - Timișoara Nord 

și retur) la datele de 25 și 26 decembrie 1998 și 1 și 2 ianuarie
1999.

> Trenurile 621/622 (București Nord - Deva și retur) în 
datele de 25 și 26 decembrie 1998 și 1 și 2 ianuarie 1999.

> Trenurile 739/736 și 735/730 (Timișoara Nord - lași și 
retur) la datele de 25, 26 și 31 decembrie 1998 și 1 și 2 ianuarie 
1999.

> Trenurile 820/821/831/834 și 833/832/822/823 
(Timișoara Nord - Oradea - Cluj Napoca și retur) la datele de 25 
și 26 decembrie 1998 și 1 și 2 ianuarie 1999.

> Trenurile 1972/1973 și 1971/1974 (Galați - Timișoara 
Nord și retur) în zilele de 1 și 2 ianuarie 1999.

> Trenul 1531 (Arad - Brad) în zilele de 24, 25 și 31 
decembrie 1998 și 1 ianuarie 1999.

> Trenul 1532 (Brad - Arad) în zilele de 25 și 26 decembrie 
1998 și 1 și 2 ianuarie 1999.

> Circulă suplimentar trenul rapid 697 (București Nord - 
Timișoara Nord) în data de 18 decembrie 1998 și trenul rapid 
694 (Timișoara Nord - București Nord) în data de 19 decembrie 
1998.

De asemenea, se suplimentează compunerea unor 
trenuri astfel:

> Trenul 352/352-1 pe relația Constanța - Curtici cu un 
vagon începând din data de 18/19 decembrie 1998 până la data 
de 05/06 ianuarie 1999.

> Trenul 353-2/353 pe relația Curtici - Constanța cu un 
vagon începând din data de 20 decembrie 1998 până la data de 
07 ianuarie 1999.

> Trenul 693 pe relația București Nord - Timișoara Nord 
cu un vagon începând din 17 decembrie 1998 până în data de 
05 ianuarie 1999.

> Trenul 692 pe relația Timișoara Nord - București Nord 
cu un vagon începând din data de 18 decembrie 1998 până la 
data de 6 ianuarie 1999.

> Trenul 692 pe relația București Nord - Timișoara Nord 
cu un vagon începând din data de 17/18 decembrie 1998 până 
în data de 05/06 ianuarie 1999.

> Trenul 694 pe relația Timișoara Nord - București Nord 
cu un vagon începând din data de 18 decembrie 1998 până în 
data de 06 ianuarie 1999.

> Trenul 1691 pe relația București Nord - Timișoara Nord 
cu un vagon începând din data de 17 decembrie 1998 până în 
data de 05 ianuarie 1999.

> Trenul 1692 pe relația Timișoara Nord - București Nord 
cu un vagon începând din data de 17/18 decembrie 1998 până 
în data de 05/06 ianuarie 1999.

Agenția zonală călători Timișoara

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.

Societate scoate la vânzare aparate foto și accesorii funcționabile
și pentru piese de schimb:

1. Ap. foto MINOLTA 7000 MAXXUM 7000 AF funcționează 
Obiectiv 50 mm, serie AP 14251428, serie OB 12206369 2.500.000 lei

2. Ap. foto PRAKTICA BC1 electronic cu bliț PRAKTICA 321 A 
Obiectiv 50 mm, serie AP 6361102, serie OB 4925552 funcționează 2.500.000 lei

3. Ap. foto RICOH MIRAI 105 AF funcționează 
Serie aparat 1052596 1.700.000 lei

4. Ap. foto PRAKTIKA L2 funcționează
Obiectiv 2,8/50 mm, serie ap. 009224, serie obiectiv 9502936 400.000 lei

5. Ap. foto EXA defect
Obiectiv 2,9/50 mm, serie ap. 565107, serie obiectiv 1288209 200.000 lei

6. Ap. foto PENTACON SIX TL defect
Obiectiv 2,8/80 serie ap. - serie obiectiv 8760909 500.000 lei

7. Ap. foto ROLLEIFLEX 6/6 defect 
Obiectiv 3,5/75, serie aparat 2278040 500.000 lei

8. Ap. foto SEAGULL 6/9 defect
Obiectiv 3,5/70, serie aparat 4A-20149798 300.000 lei

9. Ap. foto MINOLTA X 700 defect
Obiectiv ZOOM3,5/70, serie ap. - serie obiectiv MD 9041009 900.000 lei

10. Ap. foto ZENIT 12 S SNIPER funcționează 
Obiectiv 2/58 si 4,5/300, serie op. 85268616 900.000 lei

11. Obiectiv PENTAGON AUTO 4/200 NC funcționează 
Serie obiectiv 3133065 cu FTUI 800.000 lei

12. Obiectiv FLEKTOGON 4/20 (ZENIT, PRAKTICA) funcționează 
Serie obiectiv 9577957 600.000 lei

13. Obiectiv VIVITAR ZOOM 28-200 (pt. MINOLTA) funcționează 
Serie obiectiv 77660756 1.200.000 lei

14. Obiectiv MINOLTA ZOOM 75-200 funcționează
Serie obiectiv 8029173 1.500.000 lei

15. Acumulator multiblitz PRESS UNIVERSAL 200.000 lei
In prețurile de mai sus este indusă TVA. 

Informații la telefon211275.

"NIUIVI’III. I.IHVO"

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

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

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

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL 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 ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar 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 abonamentului 
contractat.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

“PATRIA” - DEVA:
Mary cea cu 

vino’ncoa’ (18-24);
“FLACĂRA” 

HUNEDOARA: 
Terminus Paradis (18- 

I
I
I 
k

21); Godzila (22-24);
“PARÂNG” PETROȘANI: Ochi de șarpe 

(18-21); Ucigași de schimb (22-24);

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

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

,r

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.

HTEKOPn producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfă din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

“CULTURAL” LUPENI: Mafia sau nașu’ 
rade tot orașu’ (18-21); Ochi de șarpe (22-24);

“DACIA” HAȚEG: Ucigași de schimb 
(18-21); Mafia sau nașu’ rade tot orașu' 
(22-24);

“ZARAND” BRAD: Doctor Dolittle (18-21); 
Flubber (22-24);

“PATRIA” ORĂȘTIE: înfruntarea (18-21); 
Teroare pe autostradă (22-24);

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
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PUNA condamnă politica 
falimentară a actualei puteri!

Cizma lui Moș Nicolae
în cadrul conferinței de 

presă desfășurate luni la 
Deva, la sediul PUNR, liderii 
organizației județene ai 
acestui partid au readus în 
fața mass-media dificultățile 
deosebit de grave prin care 
trece România în prezent, 
lipsa unui dialog real între 
putere și opoziție - fapt ce a 
condus la declanșarea 
grevei parlamentare - , 
marile disponibilizări care 
se fac în sectoarele 
siderurgice și miniere din 
județ, precum și lipsa unei 
alternative pentru per
soanele trimise în șomaj.

Referindu-se la mult 
discutata problemă a 
Universității de stat 
multiculturale cu predare în 
limbile maghiară și germană 
Petofi - Schiller, dl Petru 
Șteolea a informat că în 
urma acționării în instanță a 
Guvernului României de 
către PUNR privind anularea 
HG 687/1998, Curtea de Apel 

ucurești întrunită în 
ședința publică din 16 
decembrie a respins 
hotărârea de înființare a 
Universității Petofi-Schiller, 

aceasta fiind considerată 
„ilegală și neconsti
tuțională” întrucât con
travine atât Legii 
învățământului cât și 
Constituției României.

Actuala stare economico- 
socială poate fi depășită

S wmutfA

numai printr-un program 
riguros care să vizeze 
relansarea producției, 
sprijinirea unităților mici și 
mijlocii prin pârghii 
financiare avantajoase și nu 
printr-o politică fiscală 
înrobitoare pe care 
intenționează să o 
promoveze actualul ministru 
de finanțe, ministru care în 
opinia PUNR numai politică 
liberală nu face.

Pentru depășirea situației 
fără precedent în care a 
ajuns țara PUNR a adoptat o 
declarație în 15 puncte, 
document ce vizează în 
principal restructurarea 
Guvernului României, 
reconsiderarea agriculturii 

ca prioritate economică și 
sprijinirea acesteia prin 
credite cu o dobândă 
suportabilă, înghețarea 
prețurilor pe o perioadă de 
cel puțin șase luni la 
principalele categorii de 
produse agro-alimentare, 
combustibil și energie, 
dublarea alocațiilor pentru 
copii, renunțarea la 
disponibilizările colective 
masive din unitățile 
economice, asigurarea 
unei protecții sociale 
corespunzătoare perso
nalului disponlbilizat, 
precum și încetarea 
adoptării de către Guvern a 
Ordonanțelor de urgență, 
întreaga competență 
legislativă aparținând 
exclusiv Parlamentului 
României, declanșarea 
unor anchete parlamentare 
privind privatizarea 
Romtelecom cât și asupra 
modului de gestionare a 
avuției naționale de către 
fps'

Corne! POENAR

fn dimineața zilei de 7 
decembrie a.c., copiii de 
ia Grădinița cu Program 
Normai Nr. 3 Brad au avut 
parte de o frumoasă 
surpriză. Pe măsuța din 
holul grădiniței, împo
dobit și pregătit de 
sărbătoare, copiii au avut 
bucuria de a găsi "Cizma 
iui Moș Nicolae’’plină de 
dulciuri.

Panourile au fost 
împodobite, cu câteva 
zile înainte, cu lucrări 
artistico-piastice: desene, 
picturi și lucrări practice: 
cusături, țesături, îndo
ituri, colaje, executate de 
copii individual sau în 
colective mici, împreună 
cu inimoasele educatoare 
de la grupa mare și 
pregătitoare, Gali Mariana 
și Fiiip Alexandrina. 
Pentru munca ior copiii 
au fost răsplătiți cu 
medalioane confecționate 
de educatoare și dulciuri 
din cizma iui Moș 
Nicolae.

Cu ocazia acestui 
eveniment, grădinița a 
fost sponsorizată de către 
Cooperativa de Credit - 
Banca Populară Brad cu 
jucării: jocuri, păpuși, 
cărucioare, diferite truse 
pentru jocuri de creație.

Cei 100 de copii, 
repartizați în trei grupe, se 
bucură de condiții de 
educație și instrucție, 
grădinița fiind “echipată" 
și dotată, cu ajutorul ISJ 
Deva și CEB Brad, cu 
aparatură și ceea ce este 

Educatoare 
Smaranda CIOFLICA

Directorul Grădiniței cu 
necesar pentru desfă- Program Normal Nr. 3 Brad
șurarea procesului

instructiv-educativ 
modern și în 
în vățămăntul preșcolar.

în desfășurarea 
acestei acțiuni de 
educație moral- 
reiigioasă, copiii au 
ascultat "Povestea 
adevărată a lui Moș 
Nicolae”, au interpretat 
colinzi și au spus 
rugăciuni.

Abonamente prin: • Societatea de cablu:
DEVASATJEel: 200 200 Casierii • BD. Decebal, Bl. R parter 

• Direct la domiciliul dumneavoastră, prin agenții de vânzare HBO

Din 4 decembrie si în Deva
/

HB©
HB®
HB©
HB©
HB©

• • •

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: aboneazâ-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

Space Jam 
!isc maxim 
îiladelphia 

apărare 
Uite ține vorbește
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