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La propunerea In

spectoratului de Poliție ai 
județului, recent parchetul 
a emis mandat de arestare 
preventivă pentru Pompi- 
iiu Bota, de 44 de ani, din 
Orăștie. Ei este consilier 

^municipal și administrator

Un consilier municipal arestat la Orăștie
la S. C. ’’Simbol Comex 
“SRL Orăștie.

Din comunicatul In
spectoratului de Poliție 
semnat de col. loan

Dumitru Arsenie, inspec
tor șef, reiese că în sarcina 
lui Pompiliu Bota s-au 
reținut infracțiunile de fals 
intelectual, uz de fals și

evaziune fiscală.
Practic, în perioada 

anilor 1996-1997 Bota a 
întocmit în fals documente 
justificative care au fost 

înregistrate în con’ 
tabilitatea societății al 
cărei administrator este, 
sustrăgându-se de ia 
piața impozitelor și

taxelor datorate buge
tului de stat. Prejudiciul 
produs astfel s-a ridicat 
la 32.000.000 de lei, 
reprezentând TVA, 
impozit pe profit și 
salariu. (V.N.) i
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ALTA SESIUNE FLASH
PENTAU MOȚIUNE
Îndârjirea între prin

cipalii aliați din coaliția 
parlamentară și guverna- 

* mentală nu s-a calmat decât 
în aparență, constituind în 
continuare lung prilej de 
vorbe și de ipoteze. Ședința

comună a celor două 
camere ale parlamentului, în 
care Cabinetul Ciorbea și-a 
angajat răspunderea în fața 
executivului cu Legea 
privind privatizarea so
cietăților comerciale, a 
generat, cum deja se știe, 
reacții dure, controversate. 
Metoda folosită de PNȚCD și 
de vicepreședintele său, 
premierul Victor Ciorbea, n- 
a avut darul să lămurească 
disputa cu PD. Iar comu
nicatele ultimative pe care și 
le-au trimis reciproc părțile 
au creat noi tensiuni și luări 
de poziție. Se pare că juniorii 
lui Petre Roman, mai cura
joși și mai întreprinzători, au 
deja un ascendent asupra 
seniorilor din PNȚCD. Nici 
scuzele dlui Victor Ciorbea 
pentru gestul cu Traian

r
Băsescu, în fond - gest 
normal și legal, nici 
promisiunea PNȚCD de 
înființare a postului de prim 
viceprim-ministru pentru 
un reprezentant al PD - 
propunere irațională, care 
deja a dus la demisia unui 
proaspăt ministru al 
PNȚCD - nu i-au adus la 
gânduri mai bune pe liderii 
PD în cerința lor expresă 
de înlocuire a primului 
ministru și formarea altui 
guvern.

S-a vânturat mult ideea 
unei moțiuni de cenzură 
împotriva Cabinetului 
Ciorbea. Numai că nici PD, 
nici vreo grupare din 
opoziție nu a îndrăznit să 
facă pasul. Unii, din 
înțelegerea responsabili
tății față de Legea priva
tizării, alții din motivația 
exprimată ca PD să nu 
scoată castanele din foc 
cu mâna opoziției, iar alții 
din speranța că o moțiune 
de cenzură s-ar potrivi cel 
mai bine după începerea 
sesiunii ordinare a parla
mentului, la 1 februarie 
a.c., cu convingerea că

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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> Insignă
Cei ce vin în vizită la 

Castelul Corvineștilor din 
Hunedoara, pot intra în 
posesia unei insigne ce înfă
țișează măreața reședință a 
celor doi români - lancu și 
Matei - ce au condus Ungaria 
mulți ani. Prețul insignei - re
cent stabilit de consiliul mu
nicipal - este de 2500 lei.(Tr.B).

> Gospodari
Cei ce locuiesc în blocurile 

•din vecinătatea sediului IRE 
Deva se dovedesc a fi foarte 
buni gospodari. în spațiile din 
fața garajelor au fost plantați 
pomi fructiferi și vie, la fiecare 
intrare în blocuri sunt multe, 
multe flori. Pe cărările de 
acces dintre blocuri este 
menținută o curățenie 
exemplară. Din punctul de 
vedere abordat în aceste 
rânduri, se remarcă blocurile 
D4 și 05 ș.a.(Tr.B)

U Expoziție cu 
vânzare
Sâmbătă, 31 ianuarie, la 

ora 9,00, Filiala Județeană de 
Cruce Roșie organizează la 
sediul din Deva (Aleea 
Viitorului, nr.4) o expoziție cu 
vânzare. La prețuri umanitare, 
cei interesați își pot cumpăra 
îmbrăcăminte pentru adulți și 

^copii. (V.R.)

< Produse proas
pete
Singurul magazin din 

zona centrală a Simeriei, 
profilat pe desfacerea făinii 
și a pastelor făinoase, a 
laptelui și produselor lactate,, 
este cel situat în Piața Unirii, 
bloc 21, aparținând SC 
Comtourinex SRL. în 
permanență, magazinul este 
aprovizionat cu produse 
proaspete, aduse de la “Agro 
Banat" Timișoara și, 
respectiv, “Napolact” Cluj. 
Din făina adusă se face și o 
pâine bună, la prețuri 
acceptabile, în brutăria 
aceleiași societăți, cetățenii 
orașului având posibilitatea 
să cumpere zilnic o pâine 
caldă de la cuptorul 
societății. (E.S.)

> Identificați și 
reținuți
în ultimele zile poliția a 

identificat și reținut mai mulți 
indivizi care aveau de 
executat pedepse cu 
închisoare contravențională. 
Printre aceștia se află Pavel 
Dumitru Zarea, de 40 de ani 
din Hunedoara, Nicolae 
Joldes din Crișcior, Ana 
Nojogan și Maria Nojogan 
din Deva, Florin loan 
Szilaghyi și Alexandru 
Kovacs din Simeria. (V.N.)

FLASH

Salt in necunoscut
Intrarea în vigoare, la 1 

ianuarie 1998, a Legii nr. 145/ 
97 privind asigurările sociale 
de sănătate a produs o serie 
de nelămuriri și neclarități. 
Atât în rândul cetățenilor, dar 
mai cu seamă în rândul celor 
direct vizați: medicii. Până la 
31 ianuarie a.c. medicii de 
medicină generală care își 
desfășoară activitatea în 
unități publice sau sunt anga
jați ai unor agenți economici 
pot opta pentru funcția de 
medic de 
familie sau să 
își continue 
activitatea de 
medic de 
întreprindere.

Privitor la 
situația celor
din urmă amintiți, am purtat o 
discuție cu dl Nistor Nicoară, 
de peste 23 ani medic gene
ralist la „Sidermet" Călan. 
După părerea dumnealui (și 
nu numai) legiuitorul a cam 
uitat de ei, lăsându-i într-o 
nebuloasă.

Nici cei de la Medicina 
Muncii din Hunedoara n-au 
reușit să-i lămurească 
îndeajuns, deși într-o între
prindere, categoric va trebui 
să activeze un medic. Altfel, 
ce se va întâmpla cu acele 
controale periodice profilac
tice, cu examenele medicale 
la încadrare sau cu exa
menele de adaptabilitate la 
condițiile de lucru ale noului 
angajat?

Cine va acorda primul 
ajutor în cazul unui accident 
la locul de muncă? Părerea 
mea personală, spunea dl (Continuare în pag. 2)

Bucuria unei strângeri de mână.
Foto: Eduard CHIROIU

un 
nu 

e

Nistor Nicoară, este că ni
meni nu ar putea cunoaște 
mai bine problemele de 
sănătate ale pacienților 
decât medicul de întreprin
dere.

Intr-adevăr, acesta are 
cunoștințe despre locurile și 
condițiile în care își des
fășoară activitatea salariatul, 
despre pericolele la care 
acesta este expus. Or, lipsa 
acestor cunoștințe „este un 
mare necaz” afirma inter

locutorul 
nostru. Și, 
cum 
necaz 
v i n 
niciodată 
singur, vor 
mai urma 
și altele.

întrebat fiind pentru care 
dintre activități optează, 
respectiv medic de familie 
sau medic de întreprindere, 
pe chipul dumnealui am citit 
nehotărâre, pesimism, ne
mulțumire și oboseală. 
Oboseala nu doar a unui om 
peste care a trecut timpul, ci 
și cea generată de prea 
multe schimbări. A răspuns 
întrebării mele cu o altă 
întrebare și anume dacă m- 
aș încumeta să fac un salt în 
necunoscut sau în puhoiul 
unor ape tulburi. Și-a permis 
apoi o comparație între 
munca medicului de familie 
și cea a medicului de 
întreprindere. Pentru dl

Cristina CÎNDA

REilMIMODAREA
UIMEI TRADIȚII•

Vineri 23 ianuarie, în 
Municipiul Brad s-a reînnodat 
o frumoasă tradiție care 
marca în fiecare an 
momentul de mare însem
nătate istorică Tn viața 
poporului român - Unirea 
Principatelor de la 1859. Cu 
această ocazie în fața statuii 
lui Avram lancu mai multe 
sute de locuitori ai muni
cipiului s-au prins într-o 
frumoasă Horă a Unirii. Mani
festarea a fost organizată de 
către Primărie, Casa de 
Cultură, Unitatea Militară 
01099 și Clubul Sindicatelor 
din Gurabarza.

Fanfara ’Clubului, Corul 
Unității Militare și Ansamblul 
de cântece și dansuri „Doina 
Crișului” din Brad au pre
zentat un moment artistic 
emoționant. în finalul mani
festării a mai avut loc un joc 

, de artificii și un spectacol cu 
' torțe, moment ce a încântat 
pe cei prezenți la fata locului. 

l Cornel POENAR ._________ ________y
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. Poate că nu aș fi scris 
aceste rânduri dacă, la un in
terval de numai câteva zile, 
în trei magazine diferite, nu 
mi s-ar fi întâmplat ceva ... 
incredibil. Sâmbătă, 24 
ianuarie, intrând în unul din 
cele trei magazine, nu mică 
mi-a fost surprinderea să văd 
vânzătoarea făcând cură
țenie de zor. Văzându-mă, 
se oprește și, din spatele tej
ghelei, mă întreabă ce 
doresc. (Precizez că era 
vorba de pâine). Ca hipno
tizat de succesiunea de 
evenimente, îi spun. Sunt 
servit rapid, după care se 
întoarce la treabă. Părăsesc 
magazinul, întrebându-mă 
dacă nu cumva am fost servit 
din exces de zel de femeia 
de serviciu.

Sunt convins că nu este 
vorba de o ÎNTÂMPLARE, ci 
de un OBICEI. Un obicei care 
tare mă tem că este relativ 

generalizat în magazinele 
noastre, în comerțul nostru 
“originaT'.

Tot așa cum un foarte 
nesănătos obicei este și 
încasarea banilor de către 
una și aceeași persoană 
care pune mâna și pe pâine, 
și pe mezeluri, ori brânză 
etc.

Să recapitulăm succe
siunea de evenimente: EA 
mătură (sau spală pe jos) - 
eu cer - EA mă servește - eu 
plătesc - EA încasează și-mi 
dă restul - NOI TOȚI mâncăm.

Până când cei care ar 
trebui să vegheze asupra 
unui comerț își vor face 
datoria, cea mai potrivită 
reacție pe car&o putem avea 
în asemenea cazuri este să 
ocolim aceste magazine, 
silindu-i astfel pe patronii și 
managerii acestor magazine 
să-și pună întrebări.

In rest, s-auzim numai de 
bine! (A.K.O.)

'b Președintele 
tării - în vizită la 1 
vecini.

Dl Emil Constantinescu a 
efectuat vizite în Slovacia și 
Ungaria, unde s-a întâlnit cu 
omologii săi din țările 
respective, cu alți șefi de stat, 
politicieni, oameni de afaceri 
din țările Europei Centrale. 
Convorbirile au vizat de
mersurile României și ale 
vecinilor săi pentru integrarea 
în structurile euroatlantice.

Ordonanțe.
în cursul săptămânii 

trecute, guvernul a adoptat 
mai multe ordonanțe. Două au 
stârnit în mod cu totul deo
sebit interesul și atenția: cea 
privind majorarea Taxei pe 
Valoarea Adăugată și cea 
referitoare la reducerea impo
zitului pe salarii. Implicațiile și 
consecințele lor vor fi resim
țite de populație în scurt timp.

Parlamentul în 
sesiune extraordinară.

Din inițiativa preșe
dintelui Emil Constantinescu, 
deputății și senatorii s-au 

^întrunit în sesiune extraor

dinară, în cadrul căreia 
Cabinetul Ciorbea și-a asumat 
răspunderea în fața Execu
tivului pentru Legea privind 
privatizarea societăților 
comerciale. PD și partidele 
din opoziție și-au manifestat 
nemulțumirea și dezacordul 
în legătură cu această metodă 
a premierului, cerându-i impe
rios demisia, fapt ce acuti- 
zează criza politică, 
guvernamentală.

Banc or ex în lup
tă cu rechinii.

Prejudiciată cu importan
te sume de dolari de câțiva 
rechini periculoși, Banoprex 
a inițiat o acțiune în forță în 
mecanismele lui George 
Constantin Păunescu. Acolo s- 
a lovit însă de păienjenișul 
documentelor, de zidul bodi- 
garzilor, de bariera avoca- 
ților. Afacerile lui GCP pros
peră. Dar Bancorex insistă.

Iarnă și cala
mități.

In mai multe zone ale țării 
au căzut ploi abundente și 

ninsori masive, însoțite de 
viscole. în Dâmbovița, 
Buzău, Prahova, ploile au 
distrus gospodării și tere
nuri cultivate, în Dolj, 
Constanța, Vrancea și pe 
defileul Jiului, zăpezile au 
provocat întreruperea ener
giei electrice, blocaje pe 
șosele și căi ferate, îmbol
năviri și decese din cauza 
gerului. Pe noi iarna încă ne 
iartă.

Poliția și-a pre
zentat bilanțul pe 
1997.

în prezența șefului 
statului, Poliția Română și-a 
analizat activitatea pe anul 
1997. în fața comandanților 
de poliție din întreaga țară, 
dl Emil Constantinescu a 
avertizat că trebuie stopată 
corupția, iar vinovății 
pentru distrugerile de până 
acum trebuie pedepsiți și 
recuperate imensele sume 
furate din avuția națională.
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(Urmare din pag. 1)

neecscep

atunci va exista suficientă 
voință politică pentru un nou 
guvern fără Victor Ciorbea.

în zilele sfârșitului 
săptămânii trecute, pre- 
opinenții au dialogat la rece, 
și-au croit planuri pentru ce 
va urma, au mai făcut unele 
declarații de presă, dar 
nimeni n-a anticipat exact 
ce va fi. Poate PD a fost mai ■ 
tranșant, anunțând că dacă 
nu va găsi, împreună cu 
PNȚCD, cheia rezolvării 
conflictului, miercuri 
dimineața își va retrage 
miniștrii din guvern. Și în 
acest caz survin mai multe 
variante de salvare sau de 
cădere a guvernului.

Cum fiecare ține cu dinții 
de principii, cum nici PD, nici 
PNȚCD nu par să cedeze 
nimic din ceea ce și-au

NOTEINFORMA THOPINH
□ Micii „polițiști”

Este apreciabilă înclinația 
multor copii ai Devei spre 
unele ,, apucături" de polițist, 
între care un loc însemnat îl 
ocupă mersul pe patine cu 
rotile. Dacă pentru ei mersul 
pe astfel de mijloace de loco
moție este o distracție ce face 
și deliciul părinților sau buni
cilor care-i însoțesc pe copii, 
locul preferat pentru astfel de 
antrenamente constituihdu-l 
împrejurimile Casei de 
cultură, necazurile sunt de 
partea celor ce administrează 
această instituție. De ce? 
Pentru că dacă treptele din 
față s-au placat cu marmură, 
operațiune ce a durat ani de 
zile și care a necesitat 
însemnate fonduri bănești, 
iată că, sub admirația 
însoțitorilor copiilor, pentru 
progresele ce le fac aceștia și 
spre îngrijorarea gospodarilor 
instituției amintite, antre
namentele potențialilor 
polițiști constituie un real 
pericol pentru desprinderea 
sau spargerea plăcilor de 
marmură.

Ca urmare ar fi de dorit ca 
terenul de antrenamente să fie 
mutat în altă zonă mai puțin 
periculoasă și mai ieftină de 

^întreținut. (N.T.)
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6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 11.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în flagrant (do): „Noii 
ruși” 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
138) 19.50 Agenda Muzelor 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Harrys și Tonto 
(co. SUA ’74) 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.35 Universul 
cunoașterii (do)

TVR 2
6.30 TVM Telematinal 8.00 

^Euronews 8.55 Baywatch (s/

r

propus, s-ar putea ca 
situația să se precipite în 
zilele următoare. Este 
posibil însă ca PSDR și 
PNL, mai lucide și mai 
înțelepte, privind lucrurile 
din afara ringului, să 
decidă soluția salvatoare, 
pe care o vede multă lume: 
menținerea coaliției cu un 
nou premier. Este și mai 
simplu să plece un om 
decât să plece șase dintr- 
odată.

S-ar mai ușura și 
misiunea parlamentului în 
noua sesiune, când are 
atâtea legi importante de 
adoptat și ar începe cu 
unele dintre ele nu cu o 
moțiune de cenzură la 
adresa guvernului. Dar cine 
mai știe...

r
□ Noi tarife pentru 

salubritate
în ședința Consiliului local 

beva din 20 ianuarie a.c., a fost 
adoptată hotărârea de majo
rare a tarifelor percepute de 
către Secția de Gospodărire 
Publică pentru serviciile de 
salubritate și de întreținere a 
zonelor verzi. Tarifele apro
bate vor fi baza de calcul în 
următoarele 6 luni.

Măturatul străzilor și 
evacuarea gunoiului se fac la 
un tarif de 17 lei/mp. Curățirea 
terenului de frunze și gunoi 
este taxată cu 9575 lei/ar, iar 
pentru plantarea arbuștilor 
sau a trandafirilor se percepe 
o taxă de 6016 lei/buc.

Menționăm că tarifele sunt 
mai mari în cazul în care 
lucrările sunt executate de 
terți. (A.N.)

□ Tâlharul nu su
portă detenția

Un pensionar din Hune
doara a fost recent victima 
unei tâlhării comise de un 
tânăr necunoscut. Acesta, prin 
violență, i-a luat omului haina 
de piele și căciula.

Polițiștii au identificat la 
scurtă vreme tâlharul. El se 
numește Vasile Pop. întrucât 
nu suportă regimul de detenție 
(prezintă afecțiuni psihice) el 
este cercetat în stare de 
libertate.(V.N.)

r) 9.50 Scena politică (r)
10.20 Efecte secundare (s/r)
11.15 D.a. 11.&5 Sunset 
Beach (s/r) 12.40 Scena (r)
13.15 Față în față cu autorul
(r) 14.15 Conviețuiri. Istoria 
evreilor din Banat 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
20.20 Pasiuni (s, ep. 22) 
22.00 Teatru TV prezintă: 
„Patima de sub ulmi” 23.40 
Pelerinaje

ANTENA 1
7.30 Dragoste cu năbădăi

(s) 8.00 Sfântul (s/r) 9.00 Un 
câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 
Omul Vineri (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10 
Mileniul III - Spaime, Iluzii, 
Soluții (r) 14.00 Știrile amiezii
14.20 Sfântul (s) 15.20 Un

k MARFA DIN j 
k BELȘUG AR J 
r ATRAGE 1 
f CLIENȚII 1

Magazinul cu profil metalo- 
chimice din Dobra era cu ani în
urmă foarte bine aprovizionat. 
Tranziția a trecut pe-aici lăsând 
multe rafturi goale. Nici spațiul 
unității nu mai este folosit în 
întregime. Dintre marfa expusă 
amintim: articole plastice de uz 
casnic (coșuri de pâine, vănițe, 
găleți), diferite sortimente de 
detergenți, oxiduri pentru zugrăvit, 
becuri, prize, întrerupătoare, unelte 
agricole și produse cosmetice.

Lucrător gestionar este dna 
Teodora luga, însă la data 
documentării noastre, o înlocuia 
soțul, dl Trandafir luga, aflat acum 
la pensie. „Dacă este marfă din 
belșug, și clienții sunt numeroși” 
afirma interlocutorul nostru, 
făcând precizarea că în luna 
decembrie a anului trecut s-a 
vândut marfă în valoare de 11
milioane lei. Același domn ne 
spunea că aprovizionarea, pentru 
luna aceasta, a constat doar în 
câteva pachete de detergent și 
că de la începutul anului până în 
prezent s-au realizat vânzări în 
valoare de 3 milioane lei.

Cristina CÎNDA

□ Regia Auto
nomă a Cuprului In 
pericol!

La o recentă întâlnire cu 
gazetarii, dl.Pompiliu 
Budulan, prefectul județului, 
arăta între altele că după 
semnalele pe care le are, s- 
arputea ca Regia Autonomă 
a Cuprului să se împartă în 
două.

Până acum era sigur 
faptul că regia va rămâne la 
Deva. De puțină vreme a 
apărut și posibilitatea 
divizării ei, deși din punct de 
vedere economic, muni
cipiul Deva are toate atuurile.

“Argumentațiile cu care a 
venit județul Alba pentru 
împărțirea regiei nu stau în 
picioare"- mai arăta dl 
Budulan. Reprezentanții 
sindicatelor și conducătorii 
exploatărilor miniere din 
Alba susțin că toate 
subvențiile au fost dirijate 
către județul Hunedoara, că 
costurile la 1000 de lei sunt 
de 7000 de lei, iar în județul 
Alba acestea sunt în condiții 
de nerentabilitate. Or, toate 
acestea nu sunt reale.

Si din analizele făcute de 
Ministerul Industriilor rezultă 
că județul Hunedoara este 
mai nimerit pentru a avea 
asemenea regie.

Cu toate acestea... (V.N.)

câine cu imaginație (s) 17.00 
Jazz Onyx 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Păcate nebă
nuite (dramă Canada 1992)
21.30 Știri 21.40 Legea lui 
Burke (s,p. ep. 20)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața!-9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Lacrimi de 
fată (f/r) 12.55 Știri PRO TV 
13.00 Audiență națională (r)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 33) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Spitalul 
de urgență (s, ep. 20) 21.15 
De partea legii (s, ep.16)

Salt în necunoscut
(Urmare din pag. 1)

Nistor Nicoară, prima prezintă 
o serie de dezavantaje: 
nevoia unui spațiu unde să-și 
practice meseria, care implică 
plata chiriei, încălzirii, 
curentului electric etc; 
asigurarea salariului pentru 
cel puțin un cadru mediu 
medical și a unei femei de 
serviciu și multe altele.

Nu văd funcționalitatea 
acestui sistem, mărturisea 
dumnealui, când o consultație 
la domiciliu pe timpul nopții 
costă 5000 lei, iar ziua 3000 
lei.

„ Medicul a luat naștere din 
sclav și, se pare, că tot sclav a 
rămas. La ora actuală sunt 
angajatul combinatului. Dacă 
va fi posibil, îmi voi continua 
activitatea în cabinetul între
prinderii, dacă nu, cei în 
măsură îmi vor hotărî soarta: 
mă vor da afară, mă vor reține 
ca medic sau, poate, ca 
portar. Asta înseamnă că nu 
voi mai practica medicina. 
Relația medic-pacient este

ALTERNATIVE PENTRU 
LOCURI DE MUNCA ÎN

VALEA JIULUI
Răspunzând unei între

bări, în cadrul unei recente 
conferințe de presă, dl. 
Pompiliu Budulan, prefectul 
județului Hunedoara, a arătat 
că, la ora actuală, în Valea 
Jiului singura soluție este de 
a se crea alternative pentru 
locurile de muncă ale 
minerilor.

în acest sens, nu cu multă 
vreme în urmă, în Valea Jiului 
a avut loc o întâlnire între pre
fect și un ministru secretar de 
stat din Ministerul Industriilor, 
prilej cu care s-au analizat 
revendicările celor disponi- 
bilizați. S-a ajuns la concluzia 
că în cea mai mare parte 
revendicările suni îndreptățite. 
Tocmai de aceea s-a trecut la 
lucruri mai concrete, iar unul 
dintre acestea este pornirea 

investiției pentru realizarea

22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 29) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea cultura

PRIMA TV
7.00 Flash-știri 7.30 

Pretutindeni cu tine (s/r) 8.30 
Frecventa radio 74,5 (s/r)
9.30 Un alt început (s/r) 10.30 
Celebri și bogați (s/r) 11.30 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 13.30 Elefănțelul (s, ep. 28) 
14.00 Lumea lui Eric (s, ep. 
21) 14.30 Xuxa (show pentru 
copii)15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 29) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogati (s, 
ep. 29) 18.30 Lexic (cs) 1&.00 
Focus 19: emisiune de știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
29) 20.00 Contralovitura (s, 
ep. 6) 21.00 Runaway Car 
(f.a.SUA ’97) 22.45 Zonă 
periculoasă (do)23.00 Focus 
23: emisiune de știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 

una sfântă, dar care va avea 
mult de suferit. Eu nu voi mai 
prescrie o rețetă, nu voi mai 
trata un bolnav, ci voi vedea 
grupuri de muncitori în 
incinta combinatului. Va 
urma, în cazul acesta, un 
proces lent și sigur de 
descalificare", susținea, în 
finalul dialogului, dl Nistor 
Nicoară, medic generalist.

Am părăsit societatea 
„Sidermet" Călan, lăsând în 
urmă aspectul sumbru al 
dispensarului medical. 
Excluzând acel pat destinat 
consultațiilor și cele câteva 
rețete medicale aflate pe 
birou, nimic nu aducea a 
cabinet medical, ci mai 
degrabă a atelier. Imaginea 
se confunda atât de bine cu 
starea de spirit a medicului, 
dl Nistor Nicoară, care nu 
știa ce îi rezervă viitorul. Sau 
dacă și-au meritat efortul anii 
de studii sau cei de muncă 
în îngrijirea bolnavilor.

drumului dintre Valea Jiului 
și Herculane.

în prezent, la Direcția 
Drumurilor Naționale se 
lucrează la fundamentarea 
proiectului de trecere a 
acestei artere în rândul dru
murilor naționale. Pentru 
acest drum va fi nevoie și de 
o finanțare. Se speră că în 
decurs de o lună, o lună și 
jumătate, aceste probleme 
să fie soluționate.

Important este - mai sub
linia dl. Budulan, că la ora 
actuală cele trei județe care 
sunt implicate pentru a pro
mova o hotărâre de Guvern 
în catalogarea acestui drum 
ca drum național - Caraș 
Severin, Mehedinți și Hune
doara - lucrează împreună 
la fundamentarea și dema
rarea proiectului. (V.N.)

PRO TV - DEVA

06.00-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva

06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 

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

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

ANTENA l-DEVA

08.00-08.15 Știri locale (r)
09.30-10.15 Sportul 

hunedorean (r)
10.15-10.30 Muzică, 

publicitate
17.30- 17.45 Program 

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

Marți, 27 ianuarie

3 BERBEC 
(21 III -20 IV)

V-ar avantaja o atitudine 
mai rezervată. Nu are rost 
să vă vărsați focul în fața 
colegilor pentru situațiile 
apărute la serviciu.

O TAUR
(21 IV - 21 V)

O lucrare de mai mare 
anvergură vă preocupă. Dar 
n-o puteți duce la bun 
sfârșit. Mai bine ocupați-vă 
de treburile obișnuite ale 
casei.
O GEMENI
( 22 V - 22 VI)

E posibil să se ivească un 
contract avantajos pe care 
n-ar trebui să-l ratați dar 
nici să nu vă grăbiți prea 
tare. Deși termenul nu e 
scadent vi se cer niște 
datorii.

O RAC
( 23 VI - 23 VII)

Cu persoana iubită aveți 
ceva de lămurit. Dacă vă 
arătați înțelegător lucrurile 
vor ieși așa cum doreați, 
așa că nu e cazul să mai 
amânați discuția lămu
ritoare.

O LEU
(24 VII-23 VIII)

în chestiunile profe
sionale vă ajută inspirația. 
Iar popularitatea în fața unor 
persoane importante este 
în creștere. Inițiativele vă 
sunt apreciate.
O FECIOARĂ
(24 VIII -22 IX)

Sentimente neclare 
umbresc relația cu per
soana iubită. Noroc că 
depășiți repede această 
stare și totul se aranjează. 
Primiți o veste bună de la o 
rudă.
O BALANȚĂ
(23 IX - 23 X)

Ca să nu fiți obligat să 
plătiți de două ori aceleași 
taxe aveți grijă de chitanțe. 
Evitați cumpărăturile ca să 
nu aveți surprize neplăcute.
O SCORPION
(24X-21 XI)

Cineva așteaptă de mai 
mult timp răspuns la o 
scrisoare. La serviciu 
reușiți să finalizați o lucrare 
abandonată pentru care veți 
fi apreciat.
O SĂGETĂTOR
(22 XI - 20 XII)

Situația dv financiară nu e 
prea fericită dar cu sfatul 
unui prieten reușiți să 
îndreptați lucrurile. O 
persoană v-ar putea face 
rău dacă nu sunteți pe fază.

O CAPRICORN
(21 XII-19 1)

Planurile dv secrete ar 
putea fi puse în practică, 
mai ales cu sprijinul unei 
persoane influente. în 
familie vi se cere părerea 
asupra unei probleme 
delicate.
O VĂRSĂTOR
(20 I -18 II)

Cu șefii relațiile sunt cam 
tensionate. Dacă nu vă 
țineți gura veți plăti. Vin 
câștiguri neașteptate dar 
evitați să faceți cumpărături.

O PEȘTI 
(1911-20 III)

Partenerul de viață se 
simte neglijat din cauza 
preocupărilor dv profe
sionale și sociale. Spiritele 
sunt încinse așa că evitați 
discuțiile.
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Pregătirile fotbaliștilor pentru retur. Primele
meciuri de verificare

DIVIZIA A
Rapid, locul doi la 
turneul din Maroc

La încheierea turneului echipei Rapid în 
Maroc, elevii lui Mircea Lucescu s-au clasat 
pe locul doi, după PSV Eindhoven. în primul 
meci de sâmbătă, giuleștenii au întâlnit pe 
Far Rabat. Deși oaspeții au deschis repede 
scorul, prin Sumundică, în min. 4, la pauză, 
gazdele conduceau cu 2-1, în ciuda dominării 
mai consistente a Rapidului și a unor bune 
ocazii la poarta gazdelor. După pauză, impul
sionați de Lucescu, rapidiștii profită de 
slăbiciunile apărării adverse și înscriu de trei 
ori: scorul fiind 4-2 în favoarea lor.

în finala cu PSV Eindhoven, Rapidul a 
început mai bine jocul și au fost mai mult în 
fața porții olandeze, însă șuturile lor nu și-au

| atins ținta, mingea trecând deseori la distanță 
| de poartă. în min. 40, românul Stângă, după. 
!o cursă pe dreapta, a centrat excelent la 
* Degruyse și acesta înscrie plasat, cu capul, 

I gol ce avea să aducă victoria cu 1-0 a olan- 
| dezilor.
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STEAUA - PENTRU 3
MECIURI IN UNGARIA
Echipa militară, după o pregătire la locul 

lor preferat - cabana Farban - unde elevii lui 
Mihai Stoichiță au luat pieptiș nămeții de 
zăpadă încărcându-și bateriile pentru returul 

| campionatului, au coborât la câmpie. Ei se
■ află acum într-un prim turneu peste hotare, în 
! Ungaria unde vor disputa 3 meciuri. Primul se 

■desfășoară chiar astăzi, cu Honved 
I Budapesta.
L__ _______ _____

DIVIZIA i
Corvinul se află 
încă la Sovata
Prin telefon, de la Sovata, prof. Dumitru 

Vlaicu, vicepreședinte la FC Corvinul:
- Câte zile mai aveți pentru pregătire la 

Sovata?
- Doar două zile, fiindcă joi ne întoarcem la 

Hunedoara încheind un stagiu de pregătire, 
apreciat pozitiv de lotul de jucători, antrenori și 
membri ai conducerii clubului - chiar în aceste 
zile a fost prezent în rândurile băieților- și dl 
președinte executiv Vasile Tătaru.

- Vă rugăm să ne dați "prezența" la lot 
a hunedorenilor.

- Notați: Ceclan, Opric, Clep și Pascal - junior 
(portari), Bordean, Haidiner, Sterean, Cireș, 
Chira, Dinu, Babarți, Procorodie, Andrei (Sadu), 
Chezan, Bardac, Scurtu, Costăchescu, Han- 
ganu, Cr. Stoica, Vereș, Niță Robert (Steaua), 
Scarlat (Dinamo), Neiconi, Varga, Ivănescu, 
Căruntu, Mut, Stârc - ultimii doi de la juniori.

- Lipsesc Păcuraru și Țibichi...
- Da, și-au manifestat dorința să joace în 

Ungaria. Conducerea clubului nu este de 
acord cu plecarea lor, au contract cu FC 
Corvinul până în vară.

- Cum a decurs pregătirea efectuată la 
Sovata?

- în cele mai bune condiții, conform progra
mului stabilit de conducerea tehnică: pregătirea 
fizică și specifică cu crosuri pe lungimi de 14 km, 
lucru la sala de forță, cu antrenamente de 2-3 ori 
pe zi între carfe și cu balonul. Atmosfera este 
bună, băieții se pregătesc cu conștiinciozitate. 
Foarte bune sunt condițiile de cazare la hotelul 
"Hephaistos" și de masă. Doresc să vă precizez 
că s-au desfășurat și primele 2 meciuri cu 
Chimica Târnăveni (sâmbătă) și cu "U" Cluj 
(duminică).

DIVIZIA gj
Lotul echipei Vega Deva 

tot în stațiunea
/

preferată: Geoagiu
Este de acum bine cunoscut locul preferat 

al divizionarei B, Vega Deva, de pregătire 
îndeosebi în perioada de iarnă: Geoagiu Băi, 
devenit atât de familiar și dătător de speranță 
pentru deveni în returul campionatului '97-'98 
și Ionel Stanca, care a revenit la cârma echi
pei. Cu seriozitatea și ambiția ce îl caracte
rizează, împreună cu secunzii săi, N. Alexiuc și 
I. Molnar, a stabilit un program riguros de 
antrenamente. Veștile ce le avem de la dum
nealui sunt dintre cele mai bune. în primul rând 
la lot s-au prezentat toți jucătorii nominalizați 
de conducerea clubului. în al doilea rând, este 
apreciat angajamentul tuturor jucătorilor aflați 
la pregătiri, dorința lor de a se bate în retur 
pentru părăsirea "subteranului" din clasament.

lată și componența lotului: Rahoveanu, 
Cibotaru, Lipitor (portari), Fartușnic, Tănasă, 
Grosu, Stan, Biri (CFR Marmosim), Bădoi, Elek 
("U" Cluj), Dobrescu, Răducănescu, Stachi (Min. 
Ghelari), Popa, Voinea, D. Gabriel, Danciu, 
Rădos, Andrei (FC Bihor), Văcaru, Luca, Naniu, 
Vuia, Chiliman, Berindei, Șandor. După cum se 
poate observa, un lot cu câțiva jucători bine 
cunoscuți în eșalonul secund al fotbalului româ
nesc, capabili să readucă speranțele rămânerii 
echipei Vega Deva în Divizia B. Conducerea 
clubului dovedește multă preocupare pentru 
asigurarea condițiilor necesare unei pregătiri ca 
ia carte pentru reluarea campionatului. Dovadă 
și programul meciurilor de verificare: 27 I Vega 
- ASA Aurul Brad (la Geoagiu); 30 I CFR Marmo
sim - Vega; 4 II Min. Certej - Vega; 7 II Vega - 
CSM Reșița; 10 II Jiul - Vega; 12 II Vega - Jiul; 
18 II Vega - ASA Tg. Mureș; iar ultimul meci, 
probabil cu Minerul Teliuc, la Teliuc.

DIVIZIA C
Și Minerul 

Certej a pornit
spre... Sovata
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După pregătirile efectuate sub condu-1 
cerea-antrenorilor loan Petcu (principal) și ■ 
Virgil Stoica (secund), la Certej, duminică la 1 

prânz, întregul lot de jucători a luat drumul, cu 
autocarul, spre Sovata unde își vor continua I 
pregătirile pentru retur și vor disputa două | 
meciuri amicale. înainte de a pleca în canto- j 
nament la munte, Minerul Certej a susținut. 
primul său joc de verificare la Simeria în*  

compania formației de Divizia D, CFR Mar- 9 
moșim Simeria, pe care a întrecut-o cu scorul | 
de 5-1.

După cum ne-a relatat dl ing. Daniel 
Andronache, președintele executiv al AS 
Minerul Certej, lotul a fost deja conturat, toți I 
jucătorii plecați la pregătire fiind legitimați, | 

dovadă a competenței conducerii clubului și | 
a grijii pentru îmbunătățirea valorică a echi-1 
pei. Deci, din lot fac parte: Groza, Tiliban,. 
Dobre (FC Olt) - portari -, Sârghie, Popescu ■ 
(Cimentul Fieni), Stroia, Ohâi, Filip, Stoica, I 
ultimii de la FC Olt, Bozga, Ciobanu, Gheară, | 
Preda, Tuță, Șerban (FC Olt), Kallo, Leț (ambii |

■ 
r ■ 

I

i

I 
I

Șimleul Silvaniei), luliu Moldovan (Cugir), 
Zalomir, Ov. Marin, Tăgârță (FC Olt), Pisoi. Au 
plecat: Borșa, Dobra, Sădi, Sipos si Pop.

La Sovata, Minerul Certej va întâlni înfc-tm I 

meci amical pe Chimica Târnăveni (1 fe-| 
bruarie) apoi la întoarcerea acasă va juca cu 
Vega Deva, Corvinul, Unirea A.I., Jiul, Dacia 
Orăștie, Victoria Călan, ASA Aurul Brad.

sa

I
I
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Pagină realizată ae Sabin CERBU

Marin lonită s-a 
reîntors la Rapid

- Așadar, M. loniță, după aproape 17 ani de activitate la 
FC Corvinul, atât ca jucător cât și ca antrenor, te reîntorci la 
Rapid, club unde ai deprins tainele fotbalului.
. - Așa este. Șansa mi-a surâs. Am avut unele contacte cu M. 

Lucescu și dl Copos, șl ținând cont de ceea ce se dorește la 
Rapid, am acceptat să lucrez aici.

- Efectiv cu ce te vei ocupa?
- în mare, știu că se dorește înființarea unei școli de fotbal. Pe 

lângă aceasta mai mult ca sigur că mă voi ocupa de pregătirea 
portarilor de la echipa mare și în special mă bucur că voi continua 
ce am început la Hunedoara șî anume îl voi avea în grijă pe 
Lobonț, căruia îi prevăd un mare viitor.

- Din perioada lungă petrecută la Hunedoara, mai ales ca 
portar, care a fost meciul care ți-a rămas în memorie?

- Au fost multe partide frumoase. în special în perioada 'SI
'S? când echipa juca la spectacol și făcea mereu tribune pline. Un 
meci deosebit a fost cu Sportul Studențesc care îi avea atunci pe 
Hagi, lorgulescu, M. Sandu etc. După ce oaspeții ne conduceau 
cu 1-3, am întors rezultatul la 4-3 pentru noi! în min. 89 arbitrul 
Crăciunescu a dictat penalty pentru studenți. Tot stadionul era în 
picioare, cu sufletul la gură. Lovitura de la 11 metri a fost 
executată de Hagi, dar șansa mi-a surâs și am "parat" lovitura, 
reținând-o direct. N-am mai apucat să degajez pentru că întreaga 
echipă s-a prăbușit peste mine să mă felicite. Și cum timpul 
trecea, arbitrul a dictat "indirectă" rămasă însă fără rezultat.

- A fost perioada de "aur" a echipei hunedorene. Ce 
părere ai de situația de acum?

- Locul pe care se află FC Corvinul nu reflectă realitatea. Lotul 
de jucători este mult mai competitiv față de poziția actuală și sper 
ca în retur creșterea să se vadă atât în jocul practicat cât și în 
locul ocupat. Am mare încredere în băieți și în Romică Gabor.

- Cu ce gânduri părăsești Hunedoara?
- Nu voi uita niciodată orașul care m-a "adoptat" și în care am 

stat o bună bucată a vieții. Țin să mulțumesc suporterilor 
hunedoreni care m-au încurajat tot timpul și pe care îi rog să 
revină pe stadion și să fie alături de echipă. Mulțumesc clubului 
FC Corvinul, SC Siderurgica SA, care m-au ajutat enorm în 
perioada petrecută aici. Și prin intermediul ziarului Cuvântul liber 
țin să remarc că o parte a suportului meu va rămâne la Hune
doara și că voi ajuta FC Corvinul așa cum voi putea mai bine.

ion BĂ DIN
♦ ___________ „_________________________________________ #

Se 
pregătesc 
candidat» 

pentru 
președinte 

ai FRF
Așa după cum s-a anun

țat, la 23 februarie a.c., la 
București va avea loc Adu
narea generală a Federației 
Române de Fotbal în care se 
va alege și președintele FRF 
pentru o perioadă de 4 ani. 
Cei care întrunesc condițiile 
pot să-și depună candida
tura pentru președinție, înce
pând cu data de 9 februarie. 
După unii, Mircea Sandu are 
șanse să mai fie ales încă o 
"legislatură”. Să vedem...

lordănescu 
cu gândul la 

greci
De câteva zile presa din 

Grecia, dar și din țara noas

tră scrie tot mai mult despre 
plecarea în Grecia a lui An- 
ghel lordănescu, pentru a 
deveni selecționerul repre
zentativei elene (după ce se 
încheie Campionatul Mon
dial din Franța). Se spune că 
el a câștigat în fața-elve
țianului Ottmar Hitzfeld, an
trenor în Germania, lordă
nescu urma să dea jăspuns 
zilele trecute, dar a refuzat 
să facă orice comentariu pe 
această temă. în noua sa 
funcție ar primi 450.000 do
lari pe an. Atractiv, nu?

Arbitri 
divizionari 

”A”, la 
Sinaia

în această săptămână, 
65 de arbitri din lotul divi
zionar A, dintre care 7 sunt 
internaționali la "centru" și 10 
asistenți internaționali, vor 
participa la Sinaia, la obiș
nuitul curs anual de instruire 
organizat de Comisia Cen
trală a arbitrilor din cadrul 
FRF. Ca invitați speciali sunt 
domnii Michel Vautrot, mem
bru al Comisiei de Arbitri 

FIFA și UEFA și Paolo 
Casarim, membru al Comi
siei de Arbitri UEFA.

După vizionarea unor as
pecte din partide din turul 
campionatului, vor fi supuse 
unei atente analize arbitra
jele din prima parte a cam
pionatului, precum și dezba
terea unor teme de arbitraj.

XV 

In 
perspectiva 
organizării 

CE de 
tineret

Pentru a se aproba or
ganizarea de către țara 
noastră a Campionatului 
European de tineret la fot
bal, în vara acestui an, trei 
inspectori din partea UEFA 
vor vizita și analiza la fața 
locului ce poate oferi Bucu- 
reștiul - stadioane și "hoteluri 
- pentru ca importanta com
petiție să aibă asigurate 
cele mai bune condiții de 
concurs. Este vorba despre 
stadioanele "Cotroceni", 
"Giulești", "Dinamo”, "23 
August" și de hotelurile Le
băda, Triumf, București. Un 
examen destul de dificil, dar 
care credem că va fi trecut 
cu bine.

HANDBAL

MUi ■ OLT»
24-23

Deși pe parcursul partidei 
vâlcencele au condus de câ
teva ori, până la urmă au pă
răsit terenul învinse cu o dife
rență minimă: 24-23. Oltchim 
susține ultimul meci la sfârșitul 
acestei săptămâni când întâl
nește pe Rimini (Italia).

Oltchim se califică mai 
departe numai dacă obține 
victoria și Viborg pierde în 
deplasare.

\____________________ 7

PROMO
REZULTATELE 

CONCURSULUI DIN 
25 IANUARIE '98

1. BARI - NAPOLI 1
2. BRESCIA - PARMA 1
3. EMPOLI - INTER X
4. JUVENTUS - ATALANTA 1
5. LAZIO - BOLOGNA 1
6. MILAN-FIORENTINA 2
7. PIACENZA-LECCE 1
8. SAMPDORIA - ROMA X
9. UDINESE-VICENZA 1
10. ANCONA-FOGGIA 1
11. PADOVA-GENOA X
12. PERUGIA - MONZA 1
13. VENEZIA - REGGINA 1

FOND DE CÂȘTIGURI
503.536.175 LEI
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VINE IAR VREMEA CUPOANELOR*
CE SE ȘTIE DESPRE ELE?

SEMNALE DIN 
SAEĂRÂMB

Așa cum s-a anunțat din 
partea Guvernului și a 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, începând de 
săptămâna viitoare se va trece 
la distribuirea cupoanelor 
pentru agricultori. în legătură 
cu această importantă acțiune, 
care îi privește pe' toți 
proprietarii de pământ, dl ing. 
Gheorghe lovan, director ge
neral al Direcției generale 
pentru agricultură și ali
mentație a județului Hune
doara,' ne-a făcut câteva 
precizări, fiind vorba, între 
altele, și despre unele noutăți 
intervenite față de situația din 
toamna trecută. Acțiunea din 
1997 - spunea interlocutorul - 
poate fi apreciată ca un 
succes, dacă se are în vedere 
faptul că din cele 168 mii 
cupoane distribuite în județul 
nostru, au rămas neridicate, 
din diverse cauze, numai 1732 
cupoane După cum s'e știe, 
pentru acest an valoarea unui 
cupon va fi de 220-240 mii lei 
față de 127 mii cât a fost în 
toamna trecută.

Referindu-se la noutăți, dl 
lovan ne-a precizat că acum 

vor beneficia de cupoane 
inclusiv școlile, bisericile și 
locatorii (deci cei ce au terenuri 
administrate de către societăți 
comerciale și au calitatea de 
locatori nu de acționari). De 
asemenea, o altă noutate 
constă în faptul că anul acesta

se primesc cupoane pentru o 
suprafață de până la 10 ha, 
cuvenindu-se câte un cupon 
de fiecare ha până la suprafața 
menționată. în același timp 
trebuie menționat că pentru 
locatori cupoanele vor fi 
ridicate de către directorul 
societății comerciale pe baza 
unui tabel vizat de primărie (în 
raport de achitarea obligațiilor 
contractuale în relația cu 
locatorii). Pentru proprietarii 
care au terenuri în asociații 
agricole sau date în arendă, 
ridicarea cupoanelor se face 
de către președintele 

asociației sau de către arendaș 
tot pe baza unui tabel care 
poartă avizul primăriei.

După cum s-a convenit, 
sistemul de distribuire va fi 
același ca și anul trecut, adică 
prin oficiile și factorii poștali, 
primirea cupoanelor la 

distribuitori făcându-se în 
perioada 1-20 februarie a.c. 
înmânarea acestora per
soanelor îndreptățite se va 
face pe măsura primirii lor la 
Poștă, important fiind însă ca 
ele să fie distribuite cât mai 
repede posibil pentru ca 
fiecare posesor să le poată da 
utilizarea dorită.

în legătură cu folosirea 
cupoanelor este de reținut 
faptul că fiecare cupon are trei 
fracțiuni, din care două sunt de 
culoare verde, acestea putân- 
du-se folosi în conformitate cu 
prevederile din normele 

metodologice, iar unul are 
culoarea galbenă, acesta 
putându-se utiliza numai 
după data de 1 septembrie 
a.c. și până la sfârșitul 
anului. Dar în ce scopuri pot 
fi ele folosite?

Dl lovan a precizat că 
utilizarea se face pentru 
procurarea de semințe, ma
terial săditor, inclusiv cartofi, 
motorină, îngrășăminte și 
pesticide, precum și pentru 
plata lucrărilor agricole 
efectuate mecanizat. De 
menționat că motorina ce se 
procură pe cupoane pentru 
agricultură este scutită de 
taxa pentru drumuri.

Utilizând cu chibzuință 
acest sprijin direct care este 
acordat producătorilor 
agricoli, acesta însumând 
peste 2,8 mii de miliarde lei 
la nivelul întregii țări, există 
certitudinea că efectul se va 
regăsi în producții mai bune 
la toate culturile agricole, 
precum și în sectorul 
zootehnic.

Dacă de starea drumului 
asfaltat, de aprovizionarea 
cu pâine sau cu aite mărfuri 
oamenii din satul Săcărâmb 
nu au motive să se plângă - 
cum ne spunea di ion 
Signean, consilier local, 
există câteva doleanțe dintre 
care unele au mai fost 
semnalate prin ziarul nostru, 
dar nu sunt încă și rezolvate.

Dar mai înainte de toate 
ne-a rugat ca de această 
dată să aducem în atenția 
Primăriei comunei Certej și 
a celor implicați nemul
țumirea ce o au sătenii din 
Săcărâmb în legătură cu 
iluminatul public. Cu toate că 
ii s-a promis că în satul ior 
vor fi instalate zece lămpi 
pentru asigurarea ilumi
natului public, această minu
ne, nu se știe cu precizie din 
ce cauză, nu s-a arătat încă.

în altă ordine de idei di
Signean ar mai insista ca 
pentru liniștea deplină a 
celor peste 200 de suflete 

^care trăiesc ia Săcărâmb și

din când în când simt 
nevoia să se mai deplaseze 
ia oraș, dar în mod deosebit 
pentru școlari, să se solu
ționeze problema mijlo
cului de transport. Aceasta 
mai a ies dacă avem in 
vedere că, în condițiile 
actuale când transportul se 
face cu duba minerilor, 
există multe neplăceri, 
începând de ia aglomerație 
uneori și până ia cele legate 
de disconfortul cauzat de 
ascultarea unui vocabular 
nu tocmai civilizat ai unor 
navetiști.

în aceiași timp, dar nu 
în ultimul rând, vine și 
semnalul legat de starea 
deplorabilă a popicăriei din 
localitate, care are două 
piste și cândva constituia 
un ioc agreabil de antre
namente și de petrecere a 
timpului liber. Fără să pară 
câtuși de puțin exagerate, 
aceste cerințe merită toată 
atenția administrației lo
cale. Dar nu numai atât, 
bineînțeles.• /

CARASTAU
UN SAT UITAT

Hî Nicolae' Banciu, din satul 
Cărostău, comuna Baia de Criș, 
s-a prezentat la redacție pentru 
a ne înfățișa unele aspecte ce 
contrastează cu vrednicia gos
podarilor din această localitate. 
Desigur că preocuparea oa
menilor pentru a realiza 
obiectivele sociale de care au 
nevoie în localitate este demnă 
de toată admirația, însă în timp 
unele au început să se degra
deze. In context este făcută 
referire concretă la școala, 
grădinița și căminul care au fost 
construite între 1985-1990șișunt 
împrejmuite cu gard de beton. 
Rău este însă că exteriorul 
construcțiilor nu a fost tencuit, 
deși la vremea respectivă au 
existat materiale, care au 
dispărut însă.

Părerea de rău a dlui 
Banciu, dar și a altor locuitori ai 
satului, este aceea că școala 
veche construită pe la începutul 
acestui secol stă gata să se 
prăbușească. Dacă ușile și 
ferestrele i-au dispărut după 
1989, nu este de mirare dacă 
aceiași lucru se întâmpla cu 
cărămizile și cu țiglele care au 
mai rămas. O soartă mai bună 
se pare că nu are nici fostul 
cămin cultural, acesta fiind 
construit pe ia 1935, din lemn și 
acoperit cu țiglă.

Propunerea ca să fie recu
perate și valorificate materialele 
ce se mai găsesc la cele două 
construcții merită să fie luată în 
seamă, - existând șansa ca banii 
rezultați din vânzarea acestora 
să fie utilizați în scopul executării 
reparațiilor la actualele 
obiective aflate în funcțiune.

Exprimându-și nemulțumi
rea pentru făptui că nu mai exită 
preocupare ca altădată în vede
rea menținerii treze a preo
cupării pentru moștenirile 
culturale specifice fiecărei 
localități, dl Banciu pune pe 
bună dreptate întrebarea: cine 
oare mai are căderea să se 
ocupe de ieșirea din monotonie 
și din anonimatul în care a intrat 
activitatea culturală la sate?

Dincolo de problemele rela
tate, nu se poate trece cu vede
rea peste alte fapte dureroase 
care persistă la Cărăstău, ca și 
în multe alte sate. După cum 
arată dl Banciu, există multă

alergătură în ceea ce-i privește 
pe proprietarii de pământ, dar 
și indiferență față de solicitările 
lor din partea primăriilor. Pre
fecturii, instanțelor de judecată. 
Nemulțumirile persistă și în 
privința rămânerii de fânețe 
nerecoltate, neîngrijirii pășu
nilor, necurățării șanțurilor, 
nereparării drumurilor.

in finalul relatării, dl Banciu 
a făcut un apel ca și tele viziunea 
să arate aceste realități din 
viața satului, iar cei care au 
colectat votul sătenilor să nu-și 
amintească despre ei numai la 
alegerile viitoare, ci să se simtă 
mai implicați și acum în 
soluționarea problemelor ce-i 
frământă pe oamenii satelor.

Șaretă veche de când lumea

La Dispensarul medical 
comunal Lăpugiu de Jos, 
unicul mijloc de transport în 
vederea asigurării servi
ciilor medicale este o șaretă 
veche de când lumea.

De altfel, potecile celor 
mai îndepărtate sate nici 
n-ar putea fi străbătute de 
mașini. Astfel că, pentru 
efectuarea unui tratament la 
domiciliu sau a diferitelor 
acte medicale, dna medic 
generalist Adriana Barbu 
sau dna asistent Silvia Jianu

SPECIALIȘTII

Pagină realizată de'' 

Cristina CÎNDA, 
Nicoiae TÎRCOB 
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Nu este nevoie de prea 
multe investigații pentru a afla 
de câtă încredere și apreciere 
se bucură familia Onițiu în 
rândul Celor peste 1000 de 
gospodării din satele apar
ținătoare comunei Lăpugiu de 
Jos. Dl Mircea Onițiu, medic 
veterinar și dna ing. Lucia 
Onițiu își desfășoară aici 
activitatea de peste douăzeci 
de ani, de când s-au stabilit la 
Lăpugiu de Jos, credincioși 
fiind urmării destinului și 
împlinirii în profesiile pe care 
și le-au ales. Legându-se direct 
de agricultură și de zootehnie, 
de oamenii satelor, cei doi 
specialiști se găsesc perma
nent implicați în tot ceea ce se 
întâmplă în comună, ajutându- 
i pe producătorii agricoli să-și 
facă mai spornice eforturile, să 
evite pierderile nedorite din 
efectivele de animale, iar 
terenurile cu un grad de 
fertilitate naturală mai scăzut 
să rodească mai bine, aproape 
de potențialul lor real. 
Răspunzând și pe noapte

solicitărilor crescătorilor de 
animale, cât și totdeauna 
cerințelor cultivatorilor de 
pământ, cei doi specialiști își 
onoretză exemplar statutul 
profesiilor, autoritățile locale și 
toți oamenii satelor apreciindu- 
le cum se cuvine interesul față 
de soarta agriculturii și 
zootehniei.

Fără a intra în detalii, am 
consemnat din spusele 
interlocutorilor localnici că 
acțiunile pe linie sanitar- 
veterinară se realizează cu 
multă conștiinciozitate, pro
prietarii de animale și de păsări 
fiind sensibilizați și puțin 
speriați de ceea ce au aflat că 
s-a întâmplat prin alte zone din 
țară unde, pe seama 
,,economiilor" la tratamente 
sau greșelilor în furajare, s-au 
produs pierderi apreciabile. Ca 
urmare ei pun acum mare preț 
pe creșterea unor animale 
sănătoase.

în privința pământului se 
ridică ceva mai multe pro
bleme, chestiunea fiind acum

purced la drum, însoțite de 
vizitiu. Și, când în balanță 
stă viața unui om, nu con
tează de-i vreme bună sau 
rea, de-i soare sau viscol, 
dacă lemnele trosnesc de 
gerul iernii. Pentru 
locuitorul acestei comune, 
bolnav fiind, luptându-se 
cu moartea, ce poate fi mai 
minunat decât priceperea 
și cunoștințele unui cadru 
medical și o șaretă ajunsă 
la timp. Sunt singurele 
care îi mai pot prelungi 
existența.

SUFLETUL ACȚIUNILOR
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orientați în privința soiurilor și 
hibrizilor pe care îi aleg, 
precum și a sortimentelor de 
erbicide având în vedere că 
forța de muncă este 
îmbătrânită și nu mai poate 
face față lucrărilor manuale, 
efortul fizic la întreținerea 
culturilor depășindu-le puterile. 
Chiar dacă pământul este măi 
sărac, spre mândria spe
cialistului și a cultivatorilor de 
porumb unde s-au organizat 
loturi demonstrative, este de 
reținut că prin respectarea 
verigilor din tehnologie s-a 
ajuns în anul trecut chiar până 
la producții de 14-15 tone 
porumb știuleți la ha, hibrizii 
Turda 167, Elan, Helga, Raisa, 
Natasha și alții din marca Pio
neer dovedindu-se a valorifica 
bine condițiile pedoclimatice 
locale. Singura dificultate, 
întâlnită nu numai aici, a 
constituit-o însă faptul că a avut 
mult de suferit procesul de 
coacere, din cauza excesului 
de precipitații.

Având o legătură strânsă cu 
proprietarii de pământ, prin 
centrul agricol, în ciuda faptului

amplificată și de cererile la 
Legea 169/1997, care privesc 
în mod deosebit pădurile.

M-am bucurat să aflu că, 
deși nu s-a realizat integral 
programul, în toamna trecută 
s-au cultivat 370 de ha cu 
cereale păioase de toamnă, 
dna Onițiu implicându-se

'In comuna 
Lăpugiu de Jos
\✓

efectiv în procurarea se
mințelor și a îngrășămintelor 
chimice necesare, prin 
colaborare cu firme de profil, 
garantându-se astfel calitatea. 
Colaborarea se menține și în 
campania agricolă de primă
vară, utilizarea cupoanelor 
primite de către proprietarii de 
pământ constituind un real 
ajutor.

Receptivi la ceea ce este 
nou, cu aportul nemijlocit al 
inginerei, cultivatorii pămân
tului sunt acum mai bine

un 
a 

de

că a existat cândva 
început de lucrare 
pământului sub formă 
asociere, care apoi a fost
abandonată, există totuși 
convingerea că viitorul va 
aparține acestei forme care 
s-a impus și în statele 
occidentale, numai așa 
producătorii agricoli putând 
să-și apere mai bine 
interesele. Strâns legat de 
acest aspect mi s-a părut și 
cazul prezentat la Primărie, 
unde am aflat că doi frați 
întreprinzători din satul 
Coșești, care au ajuns să-și 
procure utilaje agricole, 
lucrează acum cu ele în 
județul Alba, unde au 
randament și unde au găsit 
pământ pe care oamenii îl 
lucrează în formă asociativă.

Nu mai insistăm asupra 
altor aspecte legate de 
aportul celor doi specialiști la 
propășirea localității lor, 
întreaga lor activitate având 
acoperire în modul cum 
oamenii locului știu să le 
aprecieze munca și eforturile 
cotidiene.

V



Fosta conducere a băncii 
Bankcoop a fost trimisă în 

fata instanței

în discuție - salariile în învățământ
________________♦______________________________________«_____________

Judecătoria sectorului 3 
București va începe, peste o 
lună, judecarea fostei condu
ceri a Bankcoop, acuzată că 
a acordat nelegal credite lui 
Alexandru Răducan și lui 
Cătălin Botezatu, în valoare 
totală de 665.000 de dolari.

Fostul președinte al 
Bankcoop, Alexandru Dinu- 
lescu, și foștii vicepreședinți 
ai băncii, Alexandru Ghiba și 
losif Aurel, vor fi judecați 
pentru abuz în serviciu con
tra intereselor persoanelor.

Instanța îi va judeca în 
lipsă pe Dinulescu și Ghiba, 
deoarece cei doi se află in 
Statele Unite ale Americii.

Comparativ cu Dinules
cu, care s-a sustras urmăririi 
penale, Ghiba a transmis 
.prin fax, din Statele Unite, 
procurorului Oana Lăzăro- 
niu, din cadrul Parchetului 
Curții Supreme de Justiție, 

date privind modul în care s- 
au acordat creditele lui Ră
ducan și Botezatu.

Potrivit rechizitoriului, în 
octombrie 1993, Alexandru 
Răducan; în calitate de per
soană fizică, a obținut un cre
dit de 315.000 de dolari, pen
tru achiziționarea unei vile și a 
unui teren. împrumutul a fost 
garantat cu bunuri ce apar
țineau SC Restaurant-Bar 
Odobești și a fost folosit de 
către Răducan în alte scopuri 
decât cele declarate.

Totodată, Cătălin Bote
zatu, cu ajutorul lui Rădu
can, a luat un împrumut de 
la Bankcoop, în valoare de 
350.000 de dolari, pentru 
cumpărarea unui teren și 
construirea unei vile. Garan- 

. țiile prezentate pentru împru
mut au fost tot bunurile Res- 
taurantului-Bar Odobești. La 
fel ca și în cazul lui Rădu

can, Botezatu a folosit banii 
în alte scopuri și nu i-a resti
tuit băncii.

Alexandru Dinulescu, 
conform rechizitoriului, se 
face vinovat de faptul că a 
aprobat acordarea creditului 
de 315.000 de dolari, lui Ale
xandru Răducan, în calitate 
de persoană fizică, precum 
și garantarea cu bunurile 
restaurantului, unde bene
ficiarul era director; ceea ce 
contravine legilor.

De asemenea, fostul pre
ședinte al Bankcoop a dis
pus eliberarea întregii sume 
în valută, nerespectând Re
gulamentul BNR, care arată 
că "băncile comerciale pot 
elibera valută în numerar (...) 
numai până la echivalentul a 
5.000 de dolari de persoană, 
indiferent de categoria titula
rului sumei, persoană juri
dică sau fizică".

Conducerea Ministerului E- 
ducației Naționale consideră 
inacceptabile propunerile făcute 
de Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale privind noua grilă de 
salarii și a cerut conducerii 
MMPS să-și revizuiască punctul 
de vedere asupra coeficienților 
de ierarhizare.

Direcția Generală a Finan
țelor din MEN a transmis MMPS 
propunerile referitoare la pro
iectul de ordonanță privind me
canismul de stabilire a salariilor 

Londra - Pe esplanada Horse Guard, la ora 1100 are loc schimbarea gărzii călare, 
ceremonie ce atrage zilnic sute de turiști din toate colțurile lumii.
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de bază pentru personalul din 
învățământ.

Conform precizărilor făcute 
de Valentin Naumescu, director 
general adjunct finanțe MEN, 
valoarea absolută a coeficien
tului de ierarhizare 1 trebuie să 
fie unitară pentru toate sectoa
rele bugetare și să corespundă 
salariului mediu pe economie. în 
funcție de vechime, coeficientul 
poate oscila între 4,7 și 5,3 pen
tru un profesor universitar, între 
2,7-2,8 pentru preparatori, pentru 

profesori cu grad didactic I, între 
3,1 si 4,2, iar pentru debutanții cu 
studii superioare, 0,6.

Ministerul Muncii și Protec
ției Sociale a cerut MEN ca sa
lariul etalon pentru învățământ 
să fie cel al instructorului treapta 
a ll-a 323.100 de lei.

Aceste propuneri sunt inac
ceptabile pentru noi, mai ales că 
însuși președintele României a 
recomandat ca etalon salariul 
mediu pe economie, a conchis 
Naumescu.

OM LUMEA INFORMATICII
VOLUMUL TOTAL AL VÂNZĂRILOR DE 

CIPURI PE PLAN MONDIAL A CRESCUT 
CU 4% ÎN 1997

Vânzările de cipuri pe plan mondial a crescut 
cu 4% în 1997, conform unui studiu realizat de 
World Semi-conductor Trade Statistics (WSTS), a 
declarat președintele WSTS, Jean Philippe Dauvin, 
citat de AFP. Firma Dataquest estimase, 
săptămâna trecută, creșterea vânzărilor de cipuri 
cu 5,5 în 1997, apreciind că valoarea totală a 
acestei piețe a atins valoarea de 150 de miliarde de 
dolari. "Efectele crizei burselor din zona asiatică 
sunt, fără îndoială, mult mai profunde decât am 
estimat inițial", a afirmat Dauvin. Cifrele preliminare 
date publicității de WSTS nu includ și rezultatele 
lunii decembrie și noiembrie. în prezent, experții 
estimează o creștere de 16% a vânzărilor de cipuri 
în 1998. "Estimăm că în cel de-al doilea semestru 
al anului va fi înregistrată o creștere deosebită a 
vânzărilor", a adăugat Dauvin.

AUTORIWILE JAPONEZE AU EFECTUAT 
0 PERCHEZIȚIE LA SEDIUL FILIALEI 

MICROSOFT
Autoritatea japoneză pentru concurență (Japan 

Fair Trade Commission) a efectuat o percheziție la 
sediul filialei japoneze a companiei americane 
Microsoft, în baza unor informații privind faptul că 
firma abuzează de poziția sa dominantă pe piața de 
software, a recunoscut un purtător de cuvânt al 
Microsoft, citat de AFP. Oficialii japonezi au refuzat 
să comenteze această acțiune, precizând că politica 
JFTC interzice publicarea unor "cazuri individuale" de 
acest fel. Compania producătoare de software 
Microsoft a fost acuzată de Departamentul american 
al Justiției că recurge la practici monopoliste, 
încercând să condiționeze acordarea de licențe 
pentru sistemul de operare Windows 95 de pre- 
instalarea, de către firmele producătoare de com
putere, a browserului Internet Explorer pe compu
terele noi vândute.

Fond de promovare si dezvoltare 
a turismului

Executivul a adoptat o 
Ordonanță privind consti
tuirea Fondului special pen
tru promovarea și dezvol
tarea turismului. Fondul va 
contribui la finanțarea totală 
sau parțială a, programelor și 
activităților de dezvoltare și 
promovare a produselor tu
ristice din România, respec
tiv a programelor și activită
ților de marketing și promo
vare turistică, reprezentare 
și informare turistică în țară 
și străinătate, creare și dez
voltare de produse turistice.

Fondul se constituie din 
contribuția pentru turism, 
stabilită la 3%, plătită de 

agenții economici deținători 
de capacități de cazare, indi
ferent de forma de proprie
tate asupra veniturilor înca
sate pentru serviciile turisti
ce, inclusiv cele de alimen
tație publică, oferite în pa
chet pe bază de bilet și de 
agențiile de turism. La acest 
fond vor fi vărsate și venitu
rile încasate de Oficiul de 
Autorizare și Control în Tu
rism și de Oficiul de Promo
vare a Turismului, stabilite 
prin Hotărâre de Guvern, o 
parte din venitul net al Insti
tutului Național de Formare 
și Management pentru Tu
rism, precum și sponsorizări.

Agenții economici care plă
tesc contribuția la Fondul 
pentru turism beneficiază de 
cota redusă pe valoarea a- 
dăugată pentru activitatea 
de turism.

Finanțarea și realizarea 
programelor și acțiunilor din 
fondul pentru turism se face 
pe baza unui Program anual 
de marketing și promovare și 
a unui Program de dezvol
tare a produselor turistice.

Fondul pentru turism se 
repartizează astfel: 70% pen
tru acțiunile de marketing și 
promovare și 30% pentru 
acțiunile de dezvoltare și 
creare de produse turistice.

Criza politică din Romania
"IL SOLE - 24 ORE"

[ITALIA]
România nu își poate per

mite luxul unei crize politice, 
încrederea investitorilor străini 
micșorându-se ca urmare a lup
tei pentru putere din interiorul 
coaliției de guvernământ, afirma 
cotidianul italian "II Sole - 24 
Ore", citat de corespondentul 
MEDIAFAX la Roma. într-un 
articol consacrat situației politi
ce din România, publicația cita
tă, apropiată cercurilor de afa
ceri italiene, apreciază drept 
"crucială" votarea de către Par
lamentul de la București a Legii 
privatizării, acest act având 
semnificația unui vot de încre
dere în Cabinetul condus de 
Victor Ciorbea. "II Sole" conside
ră că votul Parlamentului este 
menit să pună capăt climatului 
de tensiune si nesiguranță, care 
a produs deja efecte negative 
asupra stabilității monedei națio

nale și asupra Bursei de la Bu
curești.

"Votarea legii, care ar trebui 
să deschidă calea vânzării mari
lor întreprinderi ale statului, ar 
însemna reînnoirea mandatului 
unei coaliții care, după un înce
put promițător, s-a blocat treptat", 
afirma ziarul citat, adăugând că 
"la București, birocrația și presiu
nile exercitate de industria de 
stat, aflată în mare parte în mâi
nile fostei nomenclaturi, repre
zintă o adevărată contraputere".

"II Sole" apreciază că pro
gramul de stabilizare macroeco
nomică, lansat în urmă cu un 
an, a obținut rezultate parțiale, 
în timp ce încrederea investito
rilor s-a risipit din cauza luptei 
pentru putere din interiorul coali
ției de guvernământ. Un indica
tor al acestui fapt este faptul că 
volumul investițiilor străine în 
România se ridică la 3,4 miliar
de de dolari în ultimii opt ani, 
comparativ cu 17 miliarde de 
dolari, în Ungaria.

"FINANCIAL TIMES" |

Atât de necesarele reforme 
din România, lansate cu atâta 
avânt anul trecut, sunt ame
nințate de eșec din cauza cri
zei din coaliția guvernamen
tală, în condițiile în care parti
dele componente sacrifică pro
gramul de privatizare și re
structurare în favoarea avan
tajelor politice pe termen scurt, 
comentează "Financial Times" 
în numărul de joi.

Guvernul a supraviețuit vo
tului Parlamentului, solicitat de 
președintele Constantinescu să 
rezolve conflictul politic. Dar 
aceasta nu este de natură să 
stopeze diferendele fără sfârșit 
care au confiscat energia coali
ției în ultimele luni. Incertitu
dinea privind viitorul guvernului 
constituie un risc nu numai pen
tru considerabilul capital de 
încredere pe plan internațional 
obținut de România, dar și pen
tru perspectivele țării de a se 

alătura celui de-al doilea val al 
țărilor luate în considerare pen
tru a deveni membre ale UE și 
ale NATO.

Niciodată nu a fost simplu 
pentru România să restructu
reze una din economiile cel mai 
dureros afectate, din Estul Euro
pei, de moștenirea regimului 
comunist. Fostul guvern nu a 
reușit să abordeze corect pro
blema pierderilor cronice ale 
întreprinderilor de stat din indus
trie și agricultură, a privatizării 
băncilor și a reducerii blocajului 
financiar.

Terapia de șoc introdusă de 
guvernul Ciorbea, presupunând 
liberalizarea cursului valutar și a 
prețurilor, a generat costuri so
ciale considerabile, consecutive 
unei creșteri vertiginoase a infla
ției, unei deprecieri masive a 
monedei naționale și unei scă
deri drastice a standardului de 
viață.

Cabinetul Ciorbea a pus ba
zele reformei economice, dar s

a împotmolit în infinit mal dificila 
etapă următoare a tranziției, im
plicând accelerarea privatizării, 
restructurarea utilităților publice 
cu pierderi, reducerea subven
țiilor și reforma sistemului finan
ciar.

In fața unei birocrații extrem 
de rezistente, singura speranță a 
guvernului de a duce înainte re
forma este unitatea politică. în loc 
de aceasta, Partidul Democrat a 
amenințat cu ieșirea din coaliție 
dacă premierul Ciorbea nu demi
sionează. Acest demers relevă, 
în opinia comentatorului de la 
"Financial Times", o prevalentă a 
intereselor personale și de partid 
asupra interesului național.

Vizita la București a misiunii 
FMI a fost amânată până la rezol
varea crizei. Sacrificiile deja asu
mate de una dintre cele mai săra
ce țări est-europene fac absolut 
necesar ca diferendele din coa
liție să se stingă și ca liderii politici 
să se concentreze din nou asupra 
programului reformei.

i Noul ambasadori 
l al SUA la !
i București j
| Noul ambasador al | 
■ Statelor Unite la București, | 
I James C. Rosapepe, a fost [ 
I avertizat de către analiști că ■ 
I politica din România "este I 
| foarte exotică", relatează |

cotidianul american Wa-1 
shington Post. "Mi s-a spus ■ 
că multe decizii sunt luate,îp ! 

spatele ușilor închise, în în- • 
tâlniri secrete și că, uneori, I 
interesele personale sunt | 
puse înaintea celor publice", | 
a spus Rosapepe cu prilejul ■ 
unei vizite în Camera Repre- ■ 
zentanților a Congresului I

I
I
I

i
l
l
I
I
I
| american, pentru a-și lua la |

| revedere de la foștii săi co-1
<«2______________ y
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• Efectuez transport marfa, 
Peugeot 1992,1,2 tone, preț nego
ciabil. Tel. 621893, după ora 20 
(40676)

• Vând apartament central 4 
camere, etaj 2. Tel. 625521 (40135)

• Vând casă și grădină în Sînt- 
andrei. Tel. 092355187 (40187)

• Vând urgent casă, cu anexe. 
Săulești nr. 75, ocupabilă imediat. Tel. 
260125, după ora 20, preț negociabil. 
(40172)

• Vând casă. Deva, str. Bălcescu 
(vechi), nr. 18. Tel. 230999(40173)

• Vând vilă, încălzire centrală, 
apă, gaz, anexe gospodărești, 
grădină cu pomi fructiferi. Deva, str. 
Matei Corvin, nr. 29. (40184)

• Vând casă Gurabarza sau 
schimb cu apartament Brad. Tel. 
656418(0306)

• Vând casă, teren agricol, 
Tîmava, comuna Brănișca. Informații 
Căstău, BădiuțTraian. (0470)

• Vând casă cu grădină, gaz, 
Hunedoara, Piața Obor, posibilități 
privatizare. Tel. 183 Geoagiu. (0471)

• Vând apartament 4 camere, 
două băi, trei balcoane, închise, pod, 
etaj 1, în bloc de două etaje, multiple 
îmbunătățiri. Tel. 711170.(0401)

• Vând urgent apartament trei 
camere, posibilități spațiu comercial, 
tel. 651170. (0307)

• Vând SRL, garaj metalic 
demontabil, multicar. Tel. 221395, 
227470(40164)

• Vând casă cu nivel, centrală 
termică, garaj, grădină, anexe mul
tiple. 728135 (40668)

• Vând ARO 10 benzină, an 
fabcicațifc 1992.1.397 cmc, cabină 
dublă, metalizat, dubiță Renault 4 F 6, 
an fabricație 1976,1100 cmc, CI, GL/ 
100, negociabil. 213487,092287393 
(40683)

• Vând Mercedes 240 Cobra, 
vama plătită, preț 3000 DM. Tel. 
219220(40192)

■ Vând căruță, ham, 2 pluguri 
(manuale). Bîrsău, 169 (40180)

• Vând iapă, 900 kg. Sat Toc, 93, 
corn. Săvîrșin, Dehelean loachim 
(40182)

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

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

• Vând țiglă, cărămidă, uși, 
geamuri, elemenți calorifer, fier beton, 
rezultate din demolări. Beriu nr. 63 
A, tel. 646194, după ora 14. (0467)

• Vând plug pentru tractor U 445, 
stare perfectă, Vaidei nr.280. (0473) 

ambalaje bere. Informații tel. 241210, 
242640 (0472)

• Vindem en gros ultimul lot de 
încălțăminte uzată, italiană, în saci 
de 25 kg, la 12.000 de lei/kg,cu TVA 
inclus. Tel. 728291 (0403)

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

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
aparținând Cooperativei de Consum 
Certej, nr. 2093006. Se declară nul. 
(40193)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
amenajat, în satul Tătărăști, corn. 
Burjuc, șoseaua Deva - Arad. Tel. 
216541 (40166)

• Ofer pentru închiriere aparta
ment trei camere, zona Dorobanți, 
nemobilat. Tel. 672148 (40684)

OFERTE DE
SERVICII jP'

• Execut transport marfă 11, preț 
negociabil. Tel. 247932, orele 9-17 
(40138/139)

• Angajez secretară, cunoștințe 
dactilografie și calculator. Informații 
tel. 230628 (401’85)

-Dr.ENYEDI IULIU-MEDIC DE 
FAMILIE, Dispensar I Deva, bl.43 
(zona gării, lângă Restaurantul 
"Ardealul") înscrie pacienți, fără 
limită de vârstă. (40168)

. DIVERSE

• A fost autorizată (14196/97) 
Asociația Familială "Dona" Hune
doara, care practică activitate de 
comerț. (40175)

.^^Jdecese

• Familia Cornea cu adâncă 
durere anunță stingerea din viață, 
după o lungă și grea suferință, a 
celei care a fost mamă și soție 
iubitoare

EMILIA CORNEA
Te vom păstra veșnic în a- 

mintire. înmormântarea astăzi, ora 
13 de la casa părintească din 
Chișcădaga, nr. 24. (40196)

• Părinții Traian și Victoria, socrii 
Petru și Margareta deplâng moar
tea celei care a fost

EMILIA CORNEA
născută IACOB. Odihnească-se în 
pace I (40190)

• Aurica, Maria și Florin îm
preună cu familiile sunt alături de 
fratele lor Cornea Daniel la greaua 
încercare pricinuită de decesul 
soției

EMILIA
la vârsta de numai 46 de ani. 
(40190)

• Cumnații, nepoții și socrii 
deplâng dispariția prematură din 
viață a celei care a fost

EMILIA CORNEA
li vom păstra o vie și frumoasă 

amintire. Dumnezeu să o odih
nească în pace! (40196)

26 IANUARIE
iVMLLM

1 dolar SUA 8170 lei
1 marcă germană 4602 lei
100 yeni japonezi 6494 lei
1 liră sterlină 13655 lei
1 franc elvețian 5657 lei
1 franc francez 1374 lei
100 lire italiene 466 lei

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

• Familia Mihaeș Nicolae și 
Cornelia aduce un ultim omagiu celei 
care a fost draga noastră nașă

EMILIA CORNEA
Dumnezeu s-o odihnească în 

pace! (40200)

• Un ultim omagiu din partea 
familiilor Mihăeș Emilian și Maria, 
Mihăeș Maria și familia, celei care 
a fost scumpa noastră nașă

EMILIA CORNEA
Dumnezeu s-o odihnească! 

(40200)

• Din partea soției Natalia, fiicei 
Nicoleta, soacrei Maria și cumnatei 
Virginia un ultim omagiu și nu te 
vom uita niciodată dragă

IONICĂ EMIL PETRU
(40195)

• La 35 de ani ai plecat dintre 
noi pentru totdeauna și nu te vom 
uita niciodată scumpul nostru

IONICĂ EMIL PETRU
Tata Traian, mama Marioara, sora 

Mariana și cumnatul Emil. (40195)

• Un ultim omagiu din partea 
colegilor de la FE Mintia pentru

IONICĂ EMIL PETRU
Transmitem familiei sincere 

condoleanțe. (40195)

• Familia îndurerată mulțumește 
rudelor, prietenilor prezenți în zilele 
grele în care a fost condus pe 
ultimul drum dragul nostru soț și 
tată, neprețuitul bunic

HANKE IULIU WILHELM
îl vom iubi mereu, îi vom păstra 

o veșnică amintire. Familia.

• Cu regret familia anunță 
decesul lui

NICOLAE VÎȚÂ
din satul Ruda - Ghelari. înmor
mântarea azi 27 ianuarie 1998, ora 
13. Dumnezeu să-l ierte! (0405)

• Sindicatul "Rusca’ de la EM 
Ghelari anunță cu durere decesul, 
într-un tragic accident de muncă, al 
minerului

GELU VIOREL PETREANU 
în vârstă de 29 ani, tată a doi copii, 
muncitor de excepție. Condoleanțe 
familiei. înmormântarea va avea loc 
miercuri 28 ianuarie 1998, în loca
litatea Ghelari.

• Fratele Ionel Țel, fiul Dorian, 
soția Vali și fiul Cristi, socrii Aurel 
și Elena anunță cu durere înce
tarea din viață a celui care a fost

ȚEL SAVU DORIAN 
înmormântarea în 28 ianuarie 

1998, ora 14, la Cimitirul din str. 
Eminescu Deva (40198)

• Nu te vom uita niciodată dragă 

SAVU DORIAN ȚEL
Unchiul Aron, mătușa Norica, 

verișorii Marius și familia Ștefan. 
(40198)______________________

• Suntem alături de colegul și 
prietenul Țel Ionel la marea durere 
pricinuită de decesul neașteptat al 
fratelui. Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate. Fie-i țărâna ușoară. 
Colectivul CTCC Hunedoara - Deva 
(40685)

Ț"~~"—.---- -—  ------- ,-------

în orice ocazie, 

publicitate prin 

“Cuvântul 
liber”

r CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL 

S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Convoacă adunarea generală a 

acționarilor în data de 16.02.1998, ora 
12, la sediul societății, situat în Mintia, 
str. Principală, nr. 2, jud. Hunedoara.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Modificarea statutului și contractului societății;
2. Alegerea Consiliului de administrație;
3. Aprobarea vânzării de active; .
4. Diverse.
în cazul în care adunarea generală nu va fi legal 

constituită la prima convocare, se va face o 
reprogramare în același loc și la aceeași oră, la data 
de 20.02.1998, pentru a dezbate aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0,54/ 
62.5796.

'Zv- * * • *• — ■■'•G

• Angajăm șef depozit (bărbat)
cu garanție materială. Relații la tel. 
221425, între orele 8-16, sau la 
tel.214145, între orele 17-22 
(40178) __________________

• Societate de construcții anga
jează contabil, experiență minim 2 
ani. Tel. 260033,233300 (40187)

• SC ATLASSIB SRL prin 
Agenția de Turism Atlas Reisen vă 
oferă excursii în Ungaria - marți 
Bekescsaba, vineri Budapesta, 
excursii în Cehia, Franța - Cam
pionatul Mondial de Fotbal, pro
grame de schi în Austria, excursii 
în Austria. Informații la sediul firmei 
b-dul Libertății, bl. B.1, ap. 23 tel/ 
fax.232478 (40070)

COMEMORĂRI

• Astăzi so împlinesc trui ani de 
când a dispărut dintre noi cal care 
a fost

1OSIF MÎNECAN
Dumnezeu să-l odihnească' 

Familia (40177)

• Azi, 27 ianuarie 1998, se 
împlinește un an de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna scumpa 
noastră soție, mamă și bunică

ȘANDRU TEC LA
din Trestia. Dumnezeu să te odih
nească în pace! Familia.

/■ FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT PUBLIROM

cu sediul în București, str. C.A. Rosetti, nr. 21, sector 2, rectifică anunțurile 
publicitare pentru licitație publică deschisă cu strigare după cum urmează:

O Licitația va avea loc în conformitate cu O.UG. 88/1997;
O Licitația se va desfășura fără etapa inițială la care participă ofertariții cu drept de preferință 
pentru producătorii agricoli deținători de terenuri;
O Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul FPS - Direcția Teritorială 
Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Deva, în ziua licitației, cel târziu cu o oră înainte, 
documentele prevăzute în Dosarul de prezentare.

în conformitate cu prevederile legale se decalează data licitației după cum urmează:
AGROMEC SATELIUC
AGROMEC PEȘTIȘU MARE SA 
AGROMEC DÎNCU MARE SA 
AGROMEC DÎNCU MIC SA 
AGROMEC RETEZAT SA 
AGROMEC SA CĂLAN
AGROMEC SASIMERIA
AGROMEC SA ORĂȘTIE 
AGROMEC TRACTORUL SA ORĂȘTIE

3.02.1998, ORA 12
3.02.1998, ORA 14
4.02.1998, ORA 12
4.02.1998, ORA 14
5.02.1998, ORA 12
5.02.1998, ORA 14
6.02.1998, ORA 10
6.02.1998, ORA 12
6.02.1998, ORA 14

ADVERTISING AGENCY

EDITEAZĂ ÎN 1998

■CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DIN ROMÂNIA'

Pentru culegerea de date se angajează

REPREZENTANT! ZONALI
în orașele Deva, Hunedoara, Orăștie, Hațeg, Lupeni, 

Petroșani

se oferă: cerințe:

•/program flexibil; Jprezență agreabilă;

■Sposibilități de afirmare; Jabilități comunicaționale; 

colectiv tânăr. Jvârsta maximă 40 de ani.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și așteptați 
să fiți contactați.
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CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR Șl
FACTORILOR 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 

dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa 
de presă și editură ‘Cuvântul liber" S.A. Deva 
îrppreună cu Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, Hune
doara și Petroșani organizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINȚILOR DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI în perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE 

LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR 
DIN FIECARE ORAȘ SAU COMUNĂ Șl DE DISPERSIA 
LOR ÎN TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, separat pentru diriginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și rurală.

Vor fi acordate următoarele premii:
Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei;
Locul al lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 

50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diriginților 

de oficii poștale și factorilor poștali din județul nostru 
și cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul 
nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.

Reteia soccesulm!
De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Iteren Plus
I C alculatoare

* -7

Deva, Bdul Decebal, bl. P
(2) 212726; 218205

>PRELATE 
CAMIOANE
> ACOPERIRI 
TERASE

fel./fox: 054/211128\__________/

054/260424
----------------- -

S.C. APROTERRA S A Simeria
Informează că la Slmorla s-a creat un depozit de 

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

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

Informații șl programări pentru livrare la telefoanele: 
,260966.

■ -.... ........... ■■■

Tractoare chinezești 18 CP cu 
P°rnlre automată și utilaje 
aferente numai la

S.C. AGROMEC S.A. Deva.
Plata și în rate.

Telefoane 221902, 224785.

r SX, CONTRANSIMEX

cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 43, 
oferă spre închiriere, la tarile avantajoase, 
următoarele mijloace de transport și utilaje 
pentru diverse lucrări: autovehicule transport 
IVECO / 40t (30 mc) și MERCEDES / 351 (25 
mc); încărcătome fronbile / 24 mc; excavatoare 
/ 0,5-1 mc; autogreder 182 CP; cilindri compac
ton / 6,5-101; minicilindri compactori/ 950-1400 
kg; plăci vihrakxire ș.a.

Pentru alte informații ne puteți contacta la 
următoarele numere de telefon: 054-227826, 

^226036; int. 110, serviciul mecanizare.

[SpitolulJudețeanDeva
cu sediul in Deva, str.22 Decembrie, nr.58

organizează licitație pentru închirierea 
spațiului de Ia Baia Sărată cu destinația “chioșc 
alimentar”.

Licitația va avea loc în data de 11 februarie 
1998, ora 10, Ia sediul spitalului.
Informații suplimentare la telefon 215050, int. 179.

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

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

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

plastic de unică folosință.
 Informațiișuplimentare la tel.: 212057. 

z
Agenția MARSCHALL REISEN S.R.L

Organizează excursie la meciul de 
BOX PENTRU CENTURA MONDIALĂ 

al boxerului

ce va avea loc la Stuttgart - 
Germania, 

în data de 14 februarie a.c.
Se asigură transport autocar, două 

cazări la Stuttgart, cu mic dejun, 
bilet la meci și viză.

Informații la telefon 
231291.

în orice ocazie, 
pnlblicitate prin 

^Cuvântul liber''!
ATENȚIUNE! suntem în zonă! j

Telemobil Cel mâi ext/'ns serviciu de telefonie mobilă celulâră

CAUTĂ DISTRIBUITORI 
persoane juridice 

în orașele

DEVA, HUNEDOARA
Se oferă condiții avantajoase de colaborare

Vă așteptăm la agenția Telemobil din Arad, Piața Avram lancu 8, mobil: 018621092
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“Vom crede în aliații noștri democrați până 
în ceasul al 12-lea și un sfert”

CONDUCTĂ AVARIATĂ

Ieri s-a desfășurat 
conferința de presă a 
Partidului Național Țărănesc 
- Creștin și Democrat. S-a 
luat in discuție situația 
creată prin anunțarea de 
către P.D. a retragerii 
miercuri a miniștrilor săi din 
Guvernul Ciorbea. Situația 
delicată care s-a conturat 
începe să îngrijoreze pe 
toată lumea, inclusiv presa 
și cercurile de afaceri inter
naționale. A crescut cota de 
risc pentru România, 
datorită încetării rapide a 
programelor de restruc
turare și privatizare.

La Conferința de presă 
a PNT-CD, tonul nu a fost

SPARGEREA RAC DEVA, O PROBLEMĂ

întâlnirea cu ziariștii de 
vineri 23 ianuarie a.c. de la 
sediul Ligii Sindicatelor 
Miniere “Solidaritatea 92" din 
cadrul RAC Deva s-a dorit a fi 
un moment de informare a 
opiniei publice asupra mai 
multor probleme de mare 
dificultate cu care se confruntă 
această ramură.

Dl Nicolae Ciocan, 
președintele Ligii, a precizat 
încă de la începutul conferinței 
de presă că “întreaga activitate 
a RAC Deva, în prezent, se 
derulează fără a avea un cadru 
legal”, iar ceea ce se dorește 
prin divizare nu reprezintă 
altceva decât promovarea unor 
interese ascunse, de grup șî 
împotriva unei reforme viabile 
în domeniul minier.

Potrivit celor spuse de 
liderii minerilor, RAC Deva 
urmează să se spargă în două 

^regii - una cu sediul la Alba 

prea optimist. Nu s-a 
întrezărit nici o soluție pentru 
ieșirea din impas, a măr
turisit dl Ion Diaconescu. 
"Noi vom continua să 
căutăm o soluție pentru 
situația actuală până în

ÎNCHIDCIICn €DIȚia]
ceasul al doisprezecelea, 
chiar până în ceasul a! 
doisprezecelea și un sfert", 
ton Diaconescu refuză să 
creadă că negocierile sunt 
deja eșuate.

Datorită așteptării deci
ziei colegilor din Partidul

DE FOTOLII ȘI FUNCȚII!
lulia și a doua cu sediul în 
Deva.

Această măsură este 
susținută de factori politici din 

județul Alba, inclusiv de 
actualul prefect al județului și 
nu se urmărește altceva decât 
noi posturi de directori sau alte 
funcții. Liga “Solidaritatea 92” 
Deva a fost de acord cu 
propunerile inițiale de 
restructurare avansate recent 
pentru transformarea RAC în 
Companie de Interes Național, 
dar propunerea a fost scoasă 
cu o oră mai repede de pe lista 
Executivului.

Un alt punct important a 
fost și cel al Contractului 
Colectiv de Muncă. Vechiul 

Democrat, săptămâna în 
curs este greu de descris 
din perspectiva eveni
mentelor previzibile, fn 
funcție de decizia Partidului 
Democrat se va stabili 
agenda discuțiilor săptă

mânii cu partenerii de 
guvernare.

"Nu va fi un fiasco 
guvernamental" - a mărtu
risit ia aceeași conferință 
de presă premierul Victor 
Ciorbea. Ce este sigur este 
că miniștrii PNT-CD

Contract Colectiv de Muncă 
s-a prelungit, prin acordul 
comun al părților, de la 1 au
gust 1997 până la 1 ianuarie

1998 dată când părțile 
trebuiau să reia discuțiile. 
Problemele dificile ivite însă în 
această perioadă nu au mai 
permis reluarea negocierilor 
până în 23 ianuarie, dată când 
a avut loc primul dialog pe 
această temă. De această 
întârziere a încheierii noului 
contract colectiv de muncă, au 
mai opinat liderii de sindicat, 
vineri, se fac vinovate 
sindicatele din județul Alba 
care promovează alte interese 
decât cele de natură 
economică.

lucrează la pachetul de 
legi necesare reformei, 
partidul fiind hotărât să 
finalizeze ceea ce a 
început în toamna iui 1996.

Cu toate că nu se 
întrezărește nici o soluție 
de ieșire din criză, PNT- 
CD și-a exprimat încre
derea că spiritul de echipă 
nu va fi rupt de către aliații 
din Partidul Democrat. Ion 
Diaconescu a făcut un 
ultim apei ia liderii 
Partidului Democrat să 
dea dovadă de simț de 
răspundere pentru ieșirea 
din impas.

Minei BODE A

Referindu-se la mana
gementul în minerit, preșe
dintele Nicolae Ciocan a 
apreciat că acesta este 
neperformant, iar restruc
turarea nu s-a făcut după 
programul stabilit, ci s-au 
amăgit oamenii cu prorho- 
varea Ordonanței 22. De 
asemenea, s-au făcut apre
cieri tăioase la promisiunile 
făcute în campania elec
torală privind relansarea 
activității în minerit, retehno- 
logizarea și modernizarea 
acestui sector etc, în fond 
toate «promisiunile nefiind 
altceva decât simple amăgiri.

Conducerea executivă a 
Ligii a lăsat să se înțeleagă 
că în situația când nu se va 
privi cu responsabilitate 
sectorul minier de față, este 
hotărâtă să recurgă la forme 
specifice de protest.

Corne! POENAR

în legătură cu lipsa 
apei reci și a celei calde 
în municipiul Deva, ne
am interesat la Dis
peceratul de apă rece 
pentru a afla mai multe 
amănunte. Dl llie Bușu, 
dispecerul de serviciu, ne- 
a comunicat că există o 
avarie la conducta 01000, 

,jn zona Călan. Domnia sa

r WHM*  - UN MAGAZIN ' 
I MODEL !
' Nu sunt multe magazine în 
| Deva profilate pe vânzarea de 
| articole pentru bebeluși. Cel 
. situat pe bulevardul 
I “Decebal”, aparținând S.C. 
I “Venus” S.A., este unicul în 

| zonă: mic, cochet, cu mărfurile
■ perfect aliniate în rafturi și 
J vitrine. între noutățile recent 
I aprovizionate notăm ghetuțele 
| cu fețe box pentru copii având 
| vârsta între 8 luni și 2 ani 
. (prețul 31.174 lei perechea), 
' botinele pentru adolescente, 
I costând 230.100 lei, hăinuțe 

| de la fabrica “1 Iunie”
■ Timișoara, articole de 
! parfumerie, speciale, pentru 
I protecția epidermei noilor- 
| născuți (șampoane, săpunuri, 
| uleiuri - produse de “Farmec” 
^Cluj N.)-. Zilele acestea ur

FORȚĂ DE MUNCĂ 
PENTRU STRĂINĂTATE!

La o recentă întâlnire cu 
presa, dl Nicolae Ciocan, 
președintele Ligii Sindi
catelor Miniere “Solida
ritatea 92” Deva din cadrul 
RAC Deva, a făcut cunoscut 
celor prezenți faptul că la 
Deva va funcționa într-un 
viitor apropiat o Agenție de 
plasare a forței de muncă 

a confirmat însă că 
există deja în zonă 
echipe specializate care 
lucrează pentru înde
părtarea cauzelor ce au 
condus la această 
situație. Se speră ca în 
cursul zilei de astăzi 
problema să fie 
rezolvată. (A.N.)

mează să se primească I 
cărucioare și scăunele din | 
plastic. Cum aprecia dna | 
Maria Miheț, “mărfurile . 
sunt aduse pe cale directă, nu ■ 
prin intermediari, pentru a I 
putea practica prețuri mici. | 
Dacă am lua mărfuri prin ■ 
intermediari, prețurile ar fi ' 
mai mari cu 12-15 la sută”. I 

într-yn asemenea maga- | 
zin, mamele sunt cele mai | 
frecvente cumpărătoare. Ele ■ 
știu ce li se potrivește mai J 
bine micuților lor. Și, I 
indiferent de prețuri, copiii | 
trebuie protejați, părinții ■ 
renunțând întotdeauna îi 
favoarea lor. Sunt ajutați în ■ 
alegerea modelelor și I 
mărimilor de un personal | 
amabil, receptiv. (E.S.). »

pentru străinătate.
Acest demers al 

conducerii executive a Ligii 
se dorește a fi una dintre 
soluțiile practice pentrll 
obținerea unui loc de 
muncă al personalului 
disponibilizat din sectorul 
minierîn primul rând.

Corne! POENAR

România sub observația
Agenția de rating_ 

Standard &• Poor’s a' 
trecut România sub 
observație, cu posibi
litatea diminuării ra- 
tingului, ca urmare a 
creșterii riscului de 
țară, se arată într-uh 
comunicat al agenției, 
difuzat la sfârșitul 
săptămânii trecute.

Agenția a menționat 
că această decizie se 
datorează încetinirii 
rapide a programelor de 
restructurare și priva
tizare. Acești factori, 
“agravați” de săptă
mânile de incertitudine 
politică, au început să 
aibă un efect negativ în 
privința intrărilor de 
capital și a ratei de 
schimb, se menționează 
în comunicat.

Standard <£” Poor’s 
apreciază că, după un 
debut promițător, la 

începutul lui 1997, 
când un ambițios pro
gram de austeritate a 
fost implementat cu 
asistența FMI și a 
Băncii Mondiale, re
forma structurală a 
stagnat în a doua Ju
mătate a anului trecut.
Măsurile luate sub 
îndrumarea FMI, în 
special închiderea so
cietăților care înre
gistrau pierderi pre
cum și privatizarea Îs,,e 
scară mai largă, nu au 
progresat suficient.

■Continuarea apli
cării reformei econo
mice va necesita mă
suri hotărâte și
nepopulare, 
închiderea 
derilor cu 

incluzând 
întreprin- 
pierderi,

ceea ce va determina o
creștere a ratei șoma
jului. Agenția subli
niază lipsa voinței

politice a guvernului în 
rezolvarea acestor
probleme, inclusiv în 
ceea ce privește priva
tizarea întreprinderilor 
și a băncilor.

Disensiunile accen
tuate între principalele 
partide politice, apa
riția unor tensiuni so
ciale cauzate de stag
narea economică, pre
cum și nivelul ridicat al 
inflației sunt elemente 
care duc la creșterea 
riscului de țară al 
României, apreciază 
specialiștii agenției.

Standard Se Poor’s se 
va pronunța, în urmă
toarele luni, în privința 
riscului de țară al 
României în funcție de 
influența posibilelor 
schimburi în actuala 
coaliție guvernamen
tală asupra hotărârii 
liderilor politici de a 

continua politica mo
netară și finaciară 
strictă, de impactul 
“pașilor înapoi” asu
pra poziției fragile a 
lichidităților - rezer
vele valutare ale 
Băncii Centrale erau 
estimate, la finele lui 
1997, la 3,4 miliarde 
dolari, fiind egale, 
conform estimărilor, 
cu valoarea importu
rilor în primele două 
luni ale anului curent. 
De asemenea, agenția 
va urmări nivelul 
până la care guvernul 
este decis să continue 
programul de privati
zare și restructurare 
industrială, apreciind 
că acesta are cel mai 
important rol în 
menținerea încrederii 
pieței și a intrărilor 
de capital străin.

(MEDIAFAX)

Timbre fiscale 
"indexate"

Stupid, dar foarte 
adevărat!

Pentru un act ce 
necesită un timbru fiscal de 
200 de lei ești obligat, de 
împrejurări, să dai 5000 de 
lei. De ce acest lucru? Din 
simplul motiv că pe piață nu 
se găsesc timbre cu 
valoarea solicitată, ci mult 
mai scumpe. Surprinși de 
situație, am întrebat-o pe 
una dintre lucrătoarele 

V________________________  

TRAGEREA TRAGEREA
LOTO SPECIAL NOROC

“6/49” din 25.01.1998
din 25.01.1998

26-46- 1 -27-30- 13 2-1 -6-5-8-3-9^

oficiului specializat aflat în 
incinta Poștei Centrale din 
Deva. Răspunsul, pe un 
ton politicos de altfel, a 
fost concludent: "Nu avem 
timbre decât de 5000 de 
lei și acest lucru de mai 
mult timp."

Fără comentarii!

Cornel POENAR 
_______________________ A

a ____ Ziar editat de
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