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Luni, primarii hunedoreni vor “picheta”
întâlnirea primarilor hune

doreni desfășurată vineri la 
Cinciș a adus în prim plan 
problema salarizării personalului 
din cadrul administrațiilor locale.

Mai mulți vorbitori au 
apreciat că actualul nivel al 
salariilor este umilitor față de 
multe categorii de personal. Este 
anormal, s-a spus de către 
primari, ca după 25 de ani de 
muncă, salariul să nu depă
șească , cu toate sporurile, 
suma de 580.000 - 630.000 de 
lei, sumă ce este sub nivelul unui 
portar.

Dezbaterile au luat, pe
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Joi, 5 februarie 1998, la 
Primăria Călan s-a 
desfășurat o întrunire de 
mare interes între condu
cători ai agenților economici 
- întreprinzători particulari și 
reprezentanți al Direcției 
teritoriale Hunedoara a FPS, 
prilej cu care dna Codruța 
Bocan din cadrul FPS, filiala 
Petroșani, a prezentat 
acestora o multitudine de 
posibilități de acces la 
credite interne șl interna
ționale în scopul dezvoltării 
întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Participanților le-a fost 
pusă la dispoziție docu
mentația pe care o solicită 
BERD, BIRD, BCR, FRGC și 
alte Instituții bancare și le- 
au fost făcute cunoscute 
domeniile prioritare pentru 
care se acordă credite: in
dustrie alimentară, prestări 
servicii, construcții, export, 
turism.

O serie de întreprinzători 
particulari locali s-au dove
dit deosebit de Interesați de

Formațiunile politice sem
natare ale prezentului docu
ment, membre ale coaliției 
constituite în baza alegerilor 
din noiembrie 1996,

ținând seama de principiile 
Comunicatului comun din 28 
ianuarie 1998 al liderilor 
partidelor și formațiunilor 
politice membre ale coaliției de 
guvernare,

considerând accelerarea 
reformei ca o sarcină prioritară 
a momentului actual,

constatând că părțile 
semnatare acordă sprijin par
lamentar pentru actele de 
guvernare privind reforma,

Convin următoarele:
1. Formațiunile semnatare 

vor sprijini și vor vota în 
Parlament toate actele norma
tive convenite și vor urmări 
aplicarea angajamentelor legis
lative încheiate până în prezent; 

alocuri, nuanțe mai dure, 
întrucât nu există la nivel 
național o gândire unitară 
asupra acestei probleme. Acest 
lucru a fost motivat de faptul că 
unele prefecturi din țară au 
atacat în contencios hotărârile 
consiliilor locale privind sala
rizarea în administrația locală, 
iar altele au trecut cu vederea 
acest lucru.

Primarii hunedoreni spun că 
aceste demersuri nu se fac în 
nume personal, ci pentru 
personalul din administrație, a 
cărui salarizare este la limita 
mizeriei. Dacă nu se acordă o

cele prezentate și au 
avansat înțelegeri pentru 
accesul la asemenea 
credite pentru societățile 
pe care le administrează.

în final dl Vlorel 
Coposescu, președinte al 
Direcției teritoriale a FPS, 
a prezentat câteva con
cluzii ale unui studiu 
întreprins asupra zonei 
Călan privind perspec
tivele de dezvoltare 
economică și de absorbție 
a forței de muncă 
disponibilizate în urma 
restructurării S.C. 
SIDERMET S.A. Călan.

Ca urmare a acestor 
dezbateri deosebit de 
interesante și fructuoase 
s-a hotărât, de comun 
acord, reluarea lor cu o 
participare și mai largă 
pentru familiarizarea cu 
căile de acces la credite, 
urmărindu-se intensi
ficarea procesului de 
privatizare în zonă.

Petru BORA 
Primarul orașului Călan

2. Reprezentanții manda
tați ai formațiunilor politice 
semnatare vor analiza periodic 
evoluția situației politice și vor 
propune cele mai adecvate 
măsuri în vederea îmbunătățirii 
acesteia;

3. Formațiunile semnatare 
se vor abține de la orice 
declarații și manifestări publice 
de natură a aduce prejudicii 
reciproce sau de a dăuna 
acțiunilor guvernamentale 
necesare înfăptuirii reformei și 
de a crea tensiuni între membrii 
coaliției, urmând a lua măsuri 
împotriva reprezentanților lor 
care încalcă această prevedere;

4. Reprezentanții PD aflați în 
structurile administrației de stat 
vor duce la îndeplinire în 
condițiile legii politica Guvernului 
și vor fi menținuți de către PD 
numai atât timp cât'există sprijinul 
parlamentar acordat Guvernului; 

atenție sporită în ceea ce privește 
salarizarea personalului din 
administrația locală, există riscul 
ca din ce în ce mai mulți 
specialiști să plece spre alte 
domenii de activitate.

Reprezentanții Prefecturii și ai 
Consiliului județean, prezenți la 
întâlnirea de vineri, le-au dat 
asigurări celor de față că vor face 
toate demersurile necesare la 
Executiv, pentru a se rezolva 
această problemă, într-un timp 
scurt.

Primarii prezenți vineri la 
Cinciș au hotărât însă să treacă 
la măsuri mai tranșante. Astfel,

5. Funcționarea coaliției se 
va baza pe respectul reciproc 
al pozițiilor politice ale fiecărei 
formațiuni. Părțile vor negocia 
problemele în divergență până 
la stabilirea unui punct de 
vedere comun.

în vederea realizării acestor 
obiective, se creează urmă
toarele organisme de 
coordonare:

A. Consiliul de coordonare 
politică va fi format din preșe
dinții formațiunilor semnatare, 
câte un reprezentant mandatat 
al acestora și primul ministru. 
Consiliul se va întruni bilunar 
sau la cererea oricărui membru 
al acestuia, va lua decizii numai 
prin consens și va avea 
următoarele atribuții:

- monitorizarea activității 
politice a coaliției;

- luarea măsurilor necesare 
în vederea declanșării proce-

Prefectura
luni, 9 februarie, cu începere 
de la ora 9, vor organiza un 
miting de protest în fața 
Prefecturii județului, iar apoi 
vor solicita un dialog cu pre
fectul județului pe această 
problemă.

La prânz, la Cinciș au sosit 
dl Petru Radu Păun Jura, 
secretar de stat la MMPS, 
reprezentanți ai DGMPS 
Hunedoara, reprezentanți ai 
Parlamentului României.

Asupra evoluției acestor 
probleme vom reveni în edițiile 
viitoare ale ziarului nostru. 
________ Corne! POENARJ

durilor de remaniere guver
namentală și de schimbare a 
Guvernului;

- aprobarea politicilor 
economice și a priorităților le
gislative;

- constituirea de comisii 
tehnice compuse din experții 
fiecărei formațiuni politice care 
să propună Consiliului de 
coordonare politică soluții 
pentru măsurile economice și 
sociale;

- propunerea soluțiilor pri
vind rezolvarea divergențelor 
din interiorul organismelor 
coaliției;

- prezentarea către opinia 
publică a deciziilor luate.

B. Consiliul de coordonare 
parlamentară are ca rol 
armonizarea acțiunilor 
grupurilor parlamentare ale 
formațiunilor semnatare între

• — Mamă, am citit în ziar că o familie e formată 
în medie din 4,2 persoane. Totuși, ce reprezintă cele 
două sutimi?

- Pe tatăl tău.

Ales fi numit
Una din ședințele trecute 

ale Consiliului județean - 
parlamentul și guvernul nostru 
de acasă, cum îl numea un 
coleg - a adoptat Hotărârea 
privind reorganizarea Comisiei 
județene pentru protecția 
copilului.

De regulă, dezbaterea 
unui proiect înainte ca acesta 
să devină hotărâre oferă 
consilierilor posibilitatea de a 
dezbate și aduce la cunoștința 
consiliului și a executivului său 
tot felul de alte probleme nu 
chiar în directă legătură cu 
conținutul hotărârii dar nici 
fără legătură cu aceasta.

Dezbaterea hotărârii la 
care ne-am referit i-a oferit 
unui consilier posibilitatea de 
a compara cuantumul indem
nizației care se propunea 
pentru președintele și membrii 
respectivei comisii cu aceea 
de ședință a consilierilor. Este 
prea mică aceasta din urmă în 
raport cu prima (25, respectiv 
20 la sută din salariul preșe
dintelui Consiliului județean) 
obiecta domnia sa.

Poate n-am fi făcut 
niciodată trimitere la acest 
episod. în definitiv orice om 
are dreptul să-și exprime 
opiniile nestingherit. Cu atât 
mai mult aleșii poporului. 
Răspunsul sec pe care i l-a dat

.... ............

■ Tombolă
Asooiația Handicapaților 

Neuromotorl Hunedoara-Deva 
organizează sâmbătă, la ora 
1O.OO, la Palatul Copiilor Deva, 
o tombolă. Cu acest prilej 
partlclpanții vor avea plăcerea 
să urmărească și un scurt 
program artistic. (V.R.)

■ JUDO
în organizarea Direcției 

Județene pentru Tineret și 
Sport și CSS Deva, sâmbătă, ora 
9,30, la sala de sport a CSS 
Deva are loc etapa județeană de 
Judo juniori 2, fete și băieți, la 
care participă 60 de sportivi 
din Deva, Hunedoara și Lonea. 
(S.C.)

ele, precum și cu cele ale 
Guvernului. Consiliul de 
coordonare parlamentară 
este format din președinții 
celor două Camere, liderii 
grupurilor parlamentare din 
cele două Camere, primul 
ministru și ministrul pentru 
Relația cu Parlamentul. 
Consiliul de coordonare 
parlamentară este format din 
două secțiuni, câte una 
pentru fiecare Cameră.

Consiliul se întrunește 
săptămânal sau la cererea 
unuia din membri, în plen 
sau pe secțiuni.

Organismele sus-mențio- 
nate își vor elabora regula
mentul propriu de funcționare 
și vor consemna pozițiile 
angajate în documentele de 
ședință. 

x

președintele Consiliului 
județean, în același timp 
președinte de ședință, m-a 
făcut să mă raportez imediat 
la meschinăria cu care aleșii 
națiunii din Parlamentul 
României și-au votat privi
legii bănești sfidătoare ale 
bunului simț. Răspunsul 
suna astfel: Domnule con
silier, poziția noastră de 
consilieri, de aleși ai 
oamenilor, a fost rezultatul 
unei opțiuni personale liber- 
consimțite. Pe oamenii care- 
i numim astăzi prin hotărârea 
noastră în această comisie 
nu i-a întrebat nimeni dacă 
vor sau nu să facă parte din 
această comisie. îi numim să 
facă o treabă de mare 
responsabilitate pentru 
societate, și-i vom trage la 
răspundere dacă nu o fac 
cum trebuie cu înseși răs
punderile funcției lor de bază.

Nu știu cât este salariul 
Președintelui Consiliului 
județean ca să-mi dau 
seama de mărimea în sumă 
absolută a indemnizației în 
discuție. Răspunsul însă e 
de un bun simț civic, bine- 
vestitor și cred că el poate 
oferi motive de reflecție 
multor aleși ai noștri.

fon CIOCLEI
___xâ

seria meciurilor 
de pregătire sus- 
de divizionarele 
din “B”. La Deva

■ Fotbal la Deva șl 
Hunedoara
Sâmbătă la Deva șl 

duminică la Hunedoara con
tinuă 
amicale 
ținute 
noastre 
sâmbătă, de la ora 11, Vega 
întâlnește pe CSM Reșița, iar 
duminică, de la aceeași oră, 
Corvinul joacă la Hunedoara 
cu FC Farul Constanța, 
antrenată de ex-hune- 
doreanul I.Andone. (S.C.)

■ Farmacii de servi
ciu
In Devaj la sfârșitul acestei 

săptămâni este deschisă 
Farmaola “Daclapharm”, 
situată în cartierul Dacia, bl. 
28.

“Aura San” este unitatea 
farmaceutică din Hunedoara 
care va funcționa în 
Intervalul 7-8 februarie. Este 
amplasată în zona complexului 
Dunărea. (E.S)

■ Expoziție
Casa de Cultură Deva, 

Hobby Club în colaborare cu 
conducerea Librăriei
Gheorghe Lazăr șl sprțjlnul 
material al Direcției Județene 
pentru Tineret și Sport al 
județului Hunedoara, au 
organizat la librăria amintită 
o frumoasă expoziție cu piese 
de numismatică și filatelie 
sportivă,marcând Olimpiada 
albă de la Nagano 1998.

Au expus: loan Lung, 
Ladislau Fedoranics, Ionel 
Ganea, loan Carculea.

Expoziția va funcționa în 
perioada 6-14 febr. a.c. (V.N)
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" J tvri
4.00 Jocurile Olimpice de 

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

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Pe 

muchie de cuțit - Sporturi 
extreme 8.55 Arată-mi orașul 

^tău! 9.25 Filmele săptămânii

\.-r< . DUMINICĂ 
VLl8 februarie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la 

... Cluj-Napoca! 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 D.a.: Colț Alb
9.30 Fetița cu pistrui (ep. 6) 
10.00 J. O. de iarnă - Nagano 
’98 11.30 Viața satului 13.00 
Serial de călătorii (do) 14.10 
Atlas 14.40 Video-magazin 
15.00 Castelul haiducilor din 
Carpați (II) 15.40 Blitz. 
Concursul Eurovision ’98 
16.00 J.O. de iarnă - Nagano 
’98 18.00 Aladdin (d.a) 18.30 
Hollyoaks (ep. 53) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, Meteo, 7 zile în 
România 21.00 Angie (f. SUA, 
1994) 22.50 J.O. de iarnă - 
Nagano '98

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Pe 

muchie de cuțit - sporturi ex
treme 9.25 Filmele săptă
mânii 10.35 Documente 
culturale Frank Sinatra - Anii 
cei mai frumoși 11.35 J.O. de

LUNI
9 FEBRUARIE

TVR I
10.00 Schi fond: 30 km, 

masculin (înreg.) 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Opera Mundi (r)
15.30 Memoria exilului 
românesc (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 77) 
18.00 Arhive românești. O 
istorie a Transilvaniei (VIII)
18.30 Studio olimpic (rez. I) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
147) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.15 
Baywatch (s, ep. 135) 22.15 
Fețele schimbării (talkshow)
23.45 Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 JO: Biatlon 15 km 
feminin; Sanie masculin 
manșa a 2-a, Snowboard 
Slalom uriaș feminin (înreg.)
15.10 Limbi străine. Engleza 
15.35 Dennis Pericol (d.a)

9.30 Pas cu pas 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Căderea vulturilor (Ep. 1 
Valsul morții, BBC, 1974)
15.10 Tradiții 15.35 Dennis 
Pericol (d.a., SUA, 1994) 
16.00 Micaela (s, ep. 122)
16.50 Cristal (s, ep. 208) 
17.35 Moment folcloric 17.45 
Serata muzicală TV 19.45 
Jurnal muzical 20.00 Mini- 
serie Ani de glorie (SUA, 
1987)21.25 Stop-cadru 21.35 
Ani de glorie (ultima parte) 
24.00 Festivalul internațional 
„Archaeus”

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei

7.10 Puterea banilor (f.s/r) 
8.00 O iubire de neuitat (s, 
ep. 66/r) 13.00 Viață sălbatică 
(ep. 29) 13.30 Model Aca
demy (ep. 75) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Viață de la zero 
(ep. 8) 16.30 între prieteni
17.30 Club Hawaii (ep. 76) 
18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (ep. 18) 19.00 Obser- 
vator/Sinteză știri19.45 
Ambulanța (thriller, SUA, 
1990) 21.30 A treia planetă de 
la Soare (seria a ll-a, ep. 22) 
22.00 Arliss (ep. 16) 22.30 
Beavis & Butthead (ep. 53) 
23.00 Jocuri periculoase 
(acțiune - erotic SUA 1991)

iarnă - Nagano ’98 15.45 Den
nis Pericol (d.a. SUA, 1994)
16.10 Micaela (ep. 123) 16.55 
Cristal (ep. 209) 19.00 în plină 
acțiune (ep. 17) 19.45 De dor, 
de dragoste, de joc... 21.00 
Fotbal: Atalanta Bergamo - 
A.C. Parma 24.00 Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, 

stăpânul junglei (ep. 18/r)
8.30 A treia planetă de la 
Soare (ep. 22/r) 9.30 O 
echipă fantastică (d.a, ep. 8) 
10.00 Animal Show (ep. 37)
10.30 Orășelul fantastic (ep. 
17) 11.10 Controverse isto
rice (do) 11.40 Spirit și cre
dință 12.10 Vedeta în papuci
12.50 Caleidoscop 14.45 O 
femeie - un bărbat și jumă
tate 15.10 Onyx Music - voci 
de legendă 16.50 Club Ha
waii (ep. 77) 18.15 Mileniul III 
19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Când voi găsi 
dragostea? (comedie, SUA, 
1994) 21.30 Burlacul (ultimul 
episod) 22.00 Cape 
Canaveral (ep. 15) 22.50 
Mafiot de ocazie (acțiune, 
SUA 1995)

16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 210) 17.40 Tri
buna partidelor parlamen
tare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! Medicul 
de familie (I) 20.10 Pasiuni 
(s, ep. 31) 22.00 Nisipuri 
înșelătoare (co. SUA 1997)

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(ș) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Cape Canaveral (s/r) 
11.00 Când voi găsi dra
gostea? (s/r) 12.40 Orășelul 
fantastic (s/r) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 67) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 între 
prieteni (r) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Coun
try Club 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator 19.45 Tratat-de 
pace (co. Canada ’93) 21.30 
Știri 21.40 Viitorul începe azi 
(s, ep. 22) 22.30 Dragoste 
ucigașă (thriller SUA 1993)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Am întâlnit 
și români fericiți (r) 9.35

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: D.a.: 

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

PRIMA TV
7.15 Flash - știri 7.30 

Lumea lui Eric (ep. 25) 8.00 
D.a Prieteni la cataramă (ep. 
2) 8.30 Bailey Kipper (ep. 8) 
9.00 D.a. Nemuritorul (ep. 8) 
10.00 D.a.: Inspectorul Gad
get (ep. 6) 10.30 D.a.: 
Dragonii zburători (ep. 8)
11.30 Campionul (ep. 2) 
12.00 Un cuplu irezistibil (d.a 
ep. 9) 12.25 Flash -știri 12.30

PRO TV
7.00 Desene animate 8.30 

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

PRIMA TV
7.00 Flash - știri 8.00 Un 

cuplu irezistibil (d.a, ep. 10) 
9.00 Talk-show politic: Mic 
dejun cu Dan Andronic 11.00 
Incursiuni în imprevizibil (ep. 
8/r) 11.30 Misterele din New 
Orleans (ep. 8/r) 12.25 Flash

Urmărire generală 10.00 
Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Co
coon II (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Din viața polițiștilor 
americani 13.30 Casă de 
gheață (f, p.l/r) 14.45 Lumea 
filmului (r) 15.15 Maria (s)
16.15 Marimar (s, ep. 41) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Fluturii sunt 
liberi (dramă SUA 1972) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 36) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Au
diență națională (talkshow) 
0.15 Nemuritorul (s, ep. 79)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 11.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.25 Flash - 
știri 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa 14.30 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
38) 16.00 Frecvența radio

Aventurile lui Rocko (d.a?' 
ep. 9) 13.00 Formidabilii 
(ep. 2) 13.30 1999 (ep. 6)
14.30 în căqtarea dreptății 
(ep. 2) 15.25 Flash - știri
15.30 Emisiune sportivă
17.30 Universul cunoașterii
18.30 Lumea lui Dave (ep. 
9) 19.00 Focus 19: știri
19.30 Incursiuni în 
imprevizibil (ep. 8) 20.00 
Misterele din New Orleans 
(ep. 8) 21.00 Dragoste și 
minciună (f. SUA, 1989) 
23.00 Focus 23 - emisiune 
de știri 23.30 La Ciociara 
(dramă Italia)

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene ani

mate
06.25-06.45 Oameni de 

milioane (r)
06.45-07.00 Știri locale 

Deva (r)
21.55-22.00 Retrospec

tiva săptămânii

ANTENA 1-DEVA
08.00-08.15 Știri(r)
10.10- 10.20 7 zile fără 

comentarii (r)
14.10- 16.00 Sport 
17.00-17.10 Săptămâna

pe scurt
23.00-24.00 Rondul de 

noapte

- știri 12.30 Documentary 
National Geographic 13.30 
Lupta pentru viată III 
(acțiune, RTI 1993) ’15.25 
Flash - știri 15.30 Vedetele 
dragostei (ep. 8) 16.00 Față 
în față la Hollywood (ep. 8)
16.30 Din culisele modei 
(ep. 8) 17.00 Videofashion 
(ep. 8) 18.30 O lume nebună
- documentar artistic (ep. 8) 
19.00 Focus 19: știri 19.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 8) 
20.00 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 8) 21.00 E mc2 
(dramă romantică SUA, 
1995) 23.00 Focus 23: știri
23.30 Gardă de corp (ep. 4)

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No com

ment (r); Vorbiți aici (r)
07.40-08.50 „Ghici cine 

bate la ușă?” (r)
08.50-09.00 Retros

pectiva săptămânii (r) 
22.00-22.05 Știri Deva

ANTENA VDEVA
10.00-10.10 Săptămâna 

pe scurt (r)
10.10-10.30  Program 

folcloric
_ ____________ 7

\
74,5 (s) 16.55 Flash - știri 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, 
ep. 38) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Focus 19: emisiune 
de știri 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 38) 20.00 Un alt 
început (s, ep. 8) 21.00 
Christine Cromwell (f.p. 
SUA 1990, p. II) 23.00 Focus 
23: emisiune de știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Retros

pectivă (știri Deva) (r)
10.10-10.30  Program 

comercial
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
17.00-17.45 Sportul 

hunedorean
17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r],

iieBescep
Perioada 7-9 februarie

O Berbec (21 111-20 IV)
Așteptați cu nerăbdare con

firmarea unei afaceri. Rezultatul 
va fi cel dorit, așa că nu-i cazul 
să aveți emoții. Energie mintală 
maximă, ceea ce vă face să 
săriți peste unele detalii 
importante. Semn de viață de la 
cineva aflat în afara țării. Un 
coleg vă suspectează de 
incorectitudine. S-ar putea să 
aveți o problemă de suflet și nu 
știți cui să cereți un sfat.
□ Taur (21 IV-21 V)

Asistați la o reuniune de 
familie, unde se vor discuta 
lucruri importante. Sentiment 
de siguranță, pe care vl-l dau 
cei de lângă dv. Persoana iubită 
vă dă o informație care vă 
surprinde în mod plăcut. Ați 
putea câștiga la jocuri de noroc. 
Vești plăcute.
□ Gemeni (22 V - 22 VI)

O persoană de sex opus vă 
ajută să depășiți o seamă de 
obstacole. Veți munci până la 
epuizare pentru a rezolva tot ce 
v-ați propus. Inițiativele dv se 
vor bucura de succes. Posibile 
migrene. Veți face drumuri 
multe pentru a rezolva o ches
tiune profesională, ceea ce vă 
irită.
□ Rac ( 23 VI - 23 VII)

Acordați toată atenția 
sănătății dv. Un control ar fi 
bineyenit căci cu atâtea 
emoții... Veți beneficia duminică 
de concretizări care s-au lăsat 
așteptate. Veți primi un cadou 
din partea unui prieten. Veți 
obține o sumă de bani, dar să 
nu uitați de datoria ce o aveți.
□ Leu (24 VII-23 VIII)

Este posibil să împrumutați 
bani unei rude care are 
probleme cu sănătatea. Un 
prieten din străinătate vă trimite 
o veste. Atenție la ce vorbiți 
căci sunteți dispus la gafe. O 
veste despre cineva apropiat vă 
va stârni uimirea.
□ Fecioară (24 VIII-22 IX)

Este momentul să vă plătiți 
datoriile; oricum, vă veți 
echilibra bugetul nesperat de 
repede. Doriți să ascundeți 
ceva, dar nu vă lese pasiența. 
Veți primi sau veți face o 
declarație de dragoste. Relația 
cu copiii sau cu persoanele mai 
tinere din familie vă va aduce 
bucurii.
□ Balanță (23 IX - 23 X)

Evitați inițiativele căci puteți 
face greșeli mari. Atenție la ce 

.mâncați dacă aveți stomacul ’

ANUL TIGRULUI PENTRU CAL
Foarte bogat în caracteristici 

acest semn zodiacal, poate cel 
mai bogat, încât este dificil de 
punctat trăsăturile pozitive cele 
mai semnificative. Să încercăm, 
totuși, pe cei câțiva quadrați pe 
care zodiacul îi are afectați . Se 
bucură de ele cei născuți în anii:

25.01.1906 - 12.02 1907
11.02.1918 - 31.02.1919 
30.01.1930 - 16.02.1931 
15.02.1942 - 04.02.1943 
13.02.1954 -23.01.1955 
21.01.1966 - 08.02.1967 
07.02.1978 -27.01.1979 
27.01.1990 - 14.02.1991

X
Nativul cal este o persoană 

agreabilă, populară, pricepută și 
foarte isteață. Este foarte 
vorbăreț și perceptiv.

Este un neconformist a cărui 
gândire lucrează cu o viteză 
uluitoare.

Este ingenios și descurcăreț 
atât în afacere cât și în dragoste. 
Evaluează orice situație în mod 
inteligent fiind capabil să conducă 
oamenii și să domine situații. 
Este reclama însăși a unei 
personalități de excepție.

Nu este o fire posesivă, sus
picioasă sau geloasă. Egoismul 
se extinde rar în latura materială 
și financiară a vieții sale.

Calitățile sale vor fi bine puse 
în valoare dacă i se dă mână 
liberă. 

sensibil. Sunteți nemulțumit 
de unul dintre colegi, dar nu 
deschideți o discuție căci 
riscați să vă certați. O 
persoană cu funcție vă 
apreciază pentru munca dv. 
Evitați contactele cu per
soane care au probleme 
pentru că sunteți impresio
nabil.
□ Scorpion (24 X - 21 XI)

Orientați-vă către activi
tăți practice. Lucrați cu con
știinciozitate dacă doriți să 
fiți solicitat șl cu altă ocazie. 
Veți primi bani pe care nu-i 
așteptați. Profitați de ocazie 
și plătiți-vă datoriile. Tensiuni 
în anturajul dv apropiat. Ar fi 
bine să interveniți pentru a 
preîntâmpina un conflict de 
proporții.
□ Săgetător (22 XI - 20 XII)

Din nou călătoriile sunt la 
ordinea zilei. Vă sufocă 
chestiunile domestice, dar nu 
aveți cui să le pasați. O 
femeie dorește să vă tragă de 
limbă. Sunteți sensibil la 
unele vești. Cineva așteaptă 
un răspuns pe care îl tot amâ
nați. Nu fiți suspicios. Apelați 
la sfatul unui prieten dacă vă 
este greu să fiți obiectiv.
□ Capricorn (21 XII - 19 I)

Vizită neașteptată, care vă 
face multă plăcere. Dorințele 
de schimbare se vor realiza, 
dar în domeniul sentimental. 
S-ar putea să plecați într-o 
călătorie planificată de mai 
mul timp. Luni, drumuri 
scurte vă vor obosi foarte 
rău. Dacă aveți de pregătit un j 
examen, randamentul dv va fi 
maxim.
□ Vărsător (20 I - 18 II)

Atenție, dacă plecați la 
drum, căci sunt posibile 
accidente. Activitățile inte
lectuale vă favorizează în 
mod deosebit. Ținuta dv 
atrage privirile; veți face chiar 
o cucerire. Primiți bani cu 
întârziere. Forța dv de muncă 
nu este foarte mare. Dacă 
cineva vă va supăra, veți 
declanșa un uragan.
□ Pești (19 II - 20 III)

Dați atenție și corespon
denței, pentru a nu vă 
deteriora relațiile pe care cu 
greu le-ați făcut. Nu încercați 
o ieșire prin ușa din dos, căci 
ați putea ajunge în centrul 
atenției. întâlnire cu cineva de 
la serviciu; veți dori să 
consolidați relația, acționați 
însă cu prudență. y

Femeia-cal are o minte 
ascuțită și o agilitate a trupului 
pe măsură. își face prieteni 
repede și tot repede parcurge 
drumul ei romantic ca și 
aventurile sale.

Acasă este practică și aici 
își va reîncărca bateriile.

Cea mai bună perioadă a 
vieții calului începe de pe la 
jumătatea vieții. Partenerii cei 
mai buni le vor fi: tigrul, câinele, 
oaia.

X
Pentru cal, anul 1998 ce se 

va derula sub semnul tigrului va 
fi un an destul de fericit; fără 
probleme de sănătate, cu o 
mulțime de bucurii și cheltuieli. 
Se poate aștepta la 
promovarea în profesie sau la 
aprofundarea studiilor sale de 
specializare.

Din cauza că-și pierde ușor 
firea va avea unele dispute 
care se vor solda și cu ruperi de 
prietenii.

X
In episodul următor- 

previziuni pentru nativii oaie, 
adică cei născuți în perioadele 
dintre anii:

13.02.1907 - 01.02.1908 
01.02.1919 - 19.02.1920 
17.02.1931 - 05.02.1932 
05.02.1943 - 24.01.1944 
24.01.1955 - 11.02.1956 
09.02.1067 -29.01.1968 
28.01.1979 - 15.02.1980 
15.02.1991 - 03.02.1992
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Este vremea când la 
guvern se “moșește" buge
tul României pe anul in curs. 
Dacă-I vom avea sub formă 
de lege in martie, înseamnă 
că s-a lucrat repede. Evident, 
repede în raport cu aiți ani 
când nici în iunie nu aveam 
legea bugetului.

fn numele transparenței, 
mai zilele trecute, noul 
ministru de finanțe Daniei 
Dăianu ne informa că ela
borarea bugetului se 
desfășoară anevoie, pentru 
că a intrat pe roi, adică a 
ajuns ia scadență, serviciul 
datoriei externe. Care ser
viciu se ridică ia peste un 
miliard de dolari, pe anui 
1998; care datorie .externă, 
depășește opt miliarde de 
dolari. Pe românește spus,

•J "PATRIA” - DEVA:
L.A.Confidential (6-12 feb.);
- “FLACĂRA” HUNEDOA

RA: George, trăsnitul junglei 
(6-12 feb.);
^“PARÂNG” PETROȘANI:
Un tată în plus (6-9 feb); 

Twister (10-12 feb);
“CULTURAL” LUPENI:

Twister (6-9 feb.);

CHEMAREA OGOARELOR
Optimismul afișat în 

toamna trecută de către con
ducerea Ministerului Agri
culturii și Alimentației s-a mai 
temperat pe măsură ce ne 
apropiem de momentul 
însămânțărilor de primăvară. 
Motivele trecerii spre o fază de 
îngrijorare sunt multiple și bine 
întemeiate. Din afirmațiile 
ministrului, dl Dinu Gavrilescu, 
se desprinde faptul că, dacă 
în anul trecut s-a obținut o 
recoltă de circa 7,2 milioane 
tone grâu, în acest an se 
estimează o producție de 
numai 5 milioane tone de pe 
cele 2 milioane ha cultivate, 
nevoile reale pentru consum, 
semințe și furaje fiind de circa 
4,7 milioane tone. Cu alte 
cuvinte, pâinea ne-ar cam 
putea fi asigurată - după 
aceste prognoze, până la 
recolta din 1999, bineînțeles 
dacă nu survin calamități sau 
alte pierderi neprevăzute. O 
întrebare acută ce se pune 
este însă aceea care se referă 
la ce ne vom face cu celelalte 
culturi, dacă avem în vedere 
că mai sunt de arat circa 3 
milioane ha pentru însă- 
mânțările de primăvară, că ne 
aflăm într-o permanentă criză 
la producția de zahăr, că se 
pun mari semne de întrebare 
privind cartofii, legumele, 
fructele și alte produse la care 
fără importuri nu mai 
concepem viața.

Venind în plan județean, 
constatăm că există motive 
temeinice pentru care 
ogoarele îi cheamă insistent 
pe proprietari, pe arendași sau 
pe prestatori de servicii în 
agricultură să facă lucrările 
rămase în restanță din toamna 
trecută, să urgenteze acțiunile 
specifice acestui sezon și să 
asigure condiții pentru ca în

începe să plângă râsul de- 
astă vară.

Să recunoaștem, toți cei 
pe care ne interesează, cât 
de cât ce se întâmplă cu 
această țară, ne-am înviorat 
când guvernul, fie ei cei 
patronat de PDSR sau cei 

[* COAIEMTARII *]
rezultat din actuala coaliție, 
ne aduceau ia cunoștință că 
nu știu care organism 
monetar internațional sau nu 
știu care bancă prestigioasă 
au acordat României un 
împrumut de câte va zeci sau 
sute de milioane de dolari. 
Cu zecile, cu sutele, 
milioanele s-au făcut opt

Romeo și Julieta (10-12 
feb.);
V “ZARAND” BRAD:
Desperado (6-9 feb.);
Focul din adâncuri (10-12 

feb.);
V “PATRIA” ORÂȘTIE: 
Singur acasă 3(6-9 feb.);
Am dat lovitura (10-12 feb.); 
■SJ “DACIA” HAȚEG:I
Caribe (6-9 feb.);
Singur acasă 3 (10-11 feb.); 

Michael Collins (12 feb.);
V “LUMINA” ILIA:
Speed 2 (6-8 feb)

primăvară să poată fi culti
vate toate suprafețele. 
Datele primite de la DGAA a 
județului nostru relevă că 
până la începutul acestei luni 
au mai rămas nearate peste 
20.000 ha, ceea ce 
reprezintă aproape 40 la sută 
din suprafețele programate. 
Nu este cazul să mai 
insistăm asupra necesității 
efectuării cât mai repede 
posibil a acestei lucrări de 
care depinde decisiv soarta 
recoltei. Existența încă a 
unor importante suprafețe 
ocupate cu coceni la această 
dată denotă însă că nu toți 
gospodarii satelor au pus la 
suflet problemele acute ale 
agriculturii și folosirii întregii 
capacități productive a 
terenurilor ce le-au revenit în 
proprietate.

Deși profitabilitatea 
culturii grâului este nemijlocit 
condiționată de fertilizările 
faziale, până acum nu s-au 
aplicat îngrășăminte nici pe 
15 la sută din terenurile cul
tivate. Starea terenului 
îngăduie ca stocurile de 
îngrășăminte existente, cât și 
cantitățile ce vor fi preluate 
în schimbul cupoanelor, să 
fie aplicate în bune condiții.

Importante lucrări se 
așteaptă să fie efectuate în 
livezi, unde tăierile de rodire 
s-au făcut pe abia circa 200 
ha, iar tratamentele fito- 
sanitare de iarnă au cuprins 
numai 100 ha.

Dacă avem în vedere că 
am prezentat doar câteva 
dintre urgențele ce sunt 
reclamate în agricultură, 
rezultă că iarna nu este 
neapărat un anotimp de 
relaxare sau de pauză totală 
pentru producătorii agricoli.

Nicolae TÎRCOB 

miliarde. în opt ani. Acm a 
venit timpul să începem a 
restitui ce-am luat cu împru
mut și vedem cu tristețe că 
milardele împrumutate nu 
ne-au dus prea departe și e 
ai naibii de împovărătoare 
restituirea. Potrivit iui Daniei

Dăianu ea reprezintă la 
nivelul acestui an peste 
patru ia sută din produsul 
intern brut ai țării. Și cât se 
zbat miniștrii sănătății, 
învățământului sau apărării 
ca să obțină măcar un 
procent din PiB în plus ia 
repartizarea bugetului! Și nu 
o dată zbaterea lor e ca a

O săptămână aparent liniștită

ușoare. Evenimentele s-au produs datorită
condițiilor atmosferice nefavorabile - zăpadă Și

gheață - și neadaptării vitezei la starea drumului.
Polițiștii hunedoreni atrag în continuare atenția 

participanților la trafic că iarna nu a trecut și că 
este posibil în orice moment ca automobilul să 
prindă o porțiune de gheață și să intre în derapaj.

De la Biroul Poliției Rutiere Hunedoara am fost 
informați că numai în ultima săptămână pe raza 
municipiului au avut loc peste 20 de tamponări

Primăria din Bucureșci era la 
data documentării un minișantier. 
în anul trecut s-a renovat exteriorul 
clădirii iar acum se lucra la 
interioare. însă biroul primarului 
era apt să-i primească pe cei venlți 
aici cu diverse probleme. Și sunt 
multe și foarte diverse problemele 
pentru care locuitorii comunei se

adresează lucrătorilor primăriei. 
Profitând de prezența noastră, 
bucuros chiar că poate să ne 
împărtășească unele nemulțumiri, 
dl primar Petru Opruț ne-a prezen
tat preocupările, realizările dar și 
necazurile oamehilor comunei, 
inclusiv ale celor care lucrează în 
instituția ce le reprezintă interesele.

Legea 169
Prioritate pe agenda de lucru 

a primăriei are în această perioadă 
aplicarea Legii 169. Aici doar cu 
pădurea se ridică probleme. Și 
principalul necaz este că oamenii 
își depun cererile neînsoțite de 
actele care să dovedească faptul 
că au dreptul să primească 
suprafețele solicitate. Iar aceste 
acte se obțin cu mari dificultăți sau 
unii nu le pot pentru că înstrăinarea 
unor suprafețe nu s-a făcut legal. 
Și, spre deosebire de punerea în 
posesie cu terenuri arabile, pentru 
obținerea pădurii reconstituirea pe 
baza unor declarații date de 
martori nu este posibilă, ci doar cu 
extrase CF.

Alt aspect este punerea în 
posesie a composesoratelor. în

Ajutoarele sociale
în satele comunei Bucureșci 

oamenii au o stare materială bună. 
Chiar dacă pământul nu este 
foarte fertil, dat fiind relieful zonei, 
mulți localnici au lucrat sau 
lucrează la minele din apropiere 

peștelui pe uscat, adică în 
van, căci ia apă, tot nu mai 
ajunge. Căci serviciu! 
datoriei externe trebuie 
plătit și ei reprezintă patru 
ia sută din PiB. Deocam
dată. Căci dacă băncile te 
mai păsuiesc când vine 
scadența pentru rata ia 
credit, atunci când e vorba 
de dobândă, n-au nici 
mamă, nici tată.

E greu să fii sărac, să 
fii dator altuia. Dar când pe 
lângă asta mai ești și ne
chibzuit, e și mai greu. 
Despre chibzuință cu care 
a fost și este condusă țara 
după decembrie 1989 însă, 
mai bine să nu vorbim.

ion CiOCLEi

comuna Bucureșci 382 ha de 
pădure erau deținute în această 
formă. Iar Regia Națională a 
Pădurii nu este prea încântată de 
perspectiva cedării unei asemenea 
suprafețe.

“O muncă titanică” după 
aprecierea dlui primar au de făcut 
din pricina împăduririi fostelor 
terenuri agricole. Pădurile s-au 
extins foarte mult și din 10 în 10 
ani bornele care marcau marginile 
acestora se mutau. S-a ajuns ca 
ceea ce inițial figura în cartea 
funciară ca teren agricol (arabil sau 
fânețe) să fie astăzi pădure. Iar 
schimbarea destinației unor 
suprafețe solicitate de localnici va 
fi posibilă doar prin acțiune 
judecătorească.

și au pensii sau salarii bune. Dar 
mai sunt și familii fără un standard 
de viață prea ridicat, unele chiar 
nevoiașe. Până în martie anul 
trecut beneficiau de ajutoare 
sociale 121 de persoane. După

Aflată în cel de-al 
șaselea an de apariție, 
revista “Fermierul” din luna 
ianuarie a.c cuprinde un 
bogat volum de materiale 

[ "Fermterur 1
documentare, teoretice și 
cu caracter practic, vizând 
protecția plantelor, legu
micultura, pomicultura, viti
cultura, zootehnia, flori- 
cultura și probleme eco
nomice. Un interes special 
prezintă articolele referi
toare la măsurile fito- 
sanitare pentru producerea 
unui răsad sănătos, pro
ducerea legumelor proas
pete în grădina casei, 
aplicarea tratamentelor de 
iarnă în livezi, producerea

MULTE SI COMPLEXE
apariția altor norme metodologice 
au mai rămas în plată doar 20 de 
persoane, celelalte făcând parte 
din familii în care media venitului 
pe un membru al acesteia nu le 
îndreptățește la primirea ajutorului 
social. în anul trecut primăria a 
acordat și două ajutoare de 
urgență unor familii numeroase și 
sărace aflate în situații deosebite:

Telefoanele ■
Dacă unele lucruri stau bine - 

de exemplu existența unui punct de 
alimentare a buteliilor în comună 
face ca gospodinele să fie liniștite 
în această privință - pentru altele 
va mai trece un timp până să se 
rezolve. Este cazul telefoanelor, a 
căror funcționare se va îmbunătăți 
doar când vor fi conectate la o 
centrală telefonică digitală, adică 
peste vreo doi ani cel mai curând. 
Mai este vorba și despre

Cazuri și
O "problemă mai deosebită", 

după cum o consideră dl Opruț, 
este cea a facturilor achitate la 
RENEL în 1997. Deși din aprilie 
până în noiembrie la Rovina nu s- 
a aprins nici un bec din iluminatul 
public, s-au plătit lună de lună 
sume considerabile. Un alt caz, în 
cătunul La sătuț, suma plătită 
pentru două luni a fost cu o sută și 
ceva de mii de lei mai mică decât 
cea pentru o altă lună, în care 
nopțile erau mai lungi "dar în nici 

butașilor de viță de vie 
pentru plantare în jurul 
casei, dezvoltarea serici
culturii, alimentația vacilor 
cu lapte în perioada de 

stabulație, lâna și fibrele 
sintetice, planetele de ca
meră, înmulțirea cactușilor, 
rolul Fondului de Garantare 
a Creditului Rural ș.a. (N.T.)

Cuivdiiwîjw
llillbeir

POȘTA
RUBRICII
Stimate die Sima Nicolae

din satul Potingani, nr. 25, am 
parcurs cu atenție scrisoarea 
dv și am înțeles nemulțumirile 
pe care le aveți. Cum am aflat 
la Primăria orașului Brad, 
sâmbătă, 24 ianuarie, între 
orele 16.00-20.00, s-a de
plasat o comisie la Valea Brad 
tocmai pentru a da răspuns 
unor probleme ridicate de 
cetățeni, prilej cu care vi s-au 
lămurit, sperăm, și problemele 
pe care ni le sesizați 
referitoare la distrugerile de 
recoltă de către unii,,oameni 
fără bun simț, puși numai pe 
rele” - cum spuneți dv.

fn ceea ce privește îmbu
nătățirea furnizării energiei 
electrice, în satul dv - așa cum 
ne-a spus dl inginer Lazăr 
loan Avram de la primăria 
Brad, - deocamdată este o 
problemă în atenție, Potingani 
fiind considerată localitate 
neelectrificată între satele 
aparținând municipiului Brad. 
Improvizația actuală, făcută 
pe cont propriu,'respectiv 
legarea de rețeaua din 
Dumbrava de Jos, nu poate 
asigura alimentarea cores
punzătoare cu curent electric. 
Localitatea se află pe lista 
priorităților privind elec
trificarea.

uneia casa i-a luat foc, în cealaltă 
a decedat o fată de 17 ani.

între drepturile bănești achi
tate anul trecut se numără și cele 
8 indemnizații de nașteri. Numă
rul nou-născuților pe comună a 
fost de 11, însă al decedaților s- 
a ridicat la 45 de persoane. Deci 
un indice demografic negativ.

bată-le vina
terminarea căminului cultural, 
pentru care există speranțe ca 
până la sfârșitul acestui an să 
fie ridicat și acoperit. Și, nu în 
ultimul rând, între lucrările 
necesare se numără moder
nizarea drumurilor. în acest an 
mai trebuie asfaltat 1 km la 
drumul Bucureșci - Rovina - 
Merișor și s-au făcut măsurători 
pentru a se reface cel dintre 
Bucureșci și Șesuri.

necazuri
un caz nu puteau fi duble față 
de cele de vară”.

Cum iarna gospodarii nu au 
de lucru pe câmp își găsesc mai 
mult timp pentru a trece pragul 
primăriei spre a-și lămuri unele 
situații, pentru a obține tot felul 
de acte, de informații sau 
drepturi. Am simțit acest lucru și 
în această primărie, ca și în 
altele prin care am trecut.

Viorica ROMAN
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James Rosapepe își 
oferă sprijinul pentru 

succesul reformei 
economice din România

Silvio Berlusconi 
dorește să Investească 

în România

James Carew Rosapepe, 
noul ambasador al Statelor 
Unite la București, a declarat, 
joi, în cadrul întrevederii cu 
premierul Victor Ciorbea, că 
țara sa și președintele Bill 
Clinton sunt interesați în mod 
deosebit de succesul refor
mei economice din România.

Rosapepe și-a oferit tot 
sprijinul în acest sens, ară
tând că este deschis suges
tiilor primite din partea ro
mână.

"Parteneriatul strategic 
între cele două țări este foar
te important pentru SUA și 
faptul că președintele

Emil Constantinescu s-a 
întâlnit cu reprezentanții 

parlamentari ai minorităților 
naționale

Mădălin Voicu, reprezen
tantul etniei romilor în Parla
ment, 3 discutat, joi, cu preșe
dintele Emil Constantinescu, 
probleme privind Legea învăță
mântului, asistența socială și 
cea medicală, precum și Legea 
fondului funciar.

în privința acestei ultime 
chestiuni, Voicu consideră că ar 
fi bine ca, din fondul de stat, să 
fie alocat câte un hectar de 
pământ pentru familiile romilor 
care sunt Interesate să dețină 
teren. Mădălin Voicu a opinat că 
președintele Constantinescu a 
înțeles că nu numai maghiarii au 
anumite drepturi, ci și celelalte 
minorități din România.

Președintele Partidei Ro
milor s-a arătat "optimist" după 
întrevederea avută, joi, cu pre
ședintele Constantinescu, la 
Palatul Cotroceni, de reprezen
tanții în Parlament ai minori
tăților naționale, altele decât cea 
maghiară. Voicu a afirmat însă 

Clinton a fost primit atât de 
călduros la București a întărit 
acest parteneriat", a spus 
Rosapepe.

Ciorbea i-a urat succes 
noului ambasador al Statelor 
Unite în România, exprimân- 
du-și speranța că în timpul 
mandatului său parteneriatul 
strategic româno-american 
se va transforma din concept 
în realitate, în folosul ambe
lor țări. Premierul român a 
apreciat că punerea în prac
tică a acestui parteneriat va 
favoriza integrarea țării 
noastre în NATO și în Uniu
nea Europeană.

----- J

că Serviciul de informații și Si
guranță al romilor "va culege 
date" din teritoriu și va verifica 
astfel dacă vor fi rezultate con
crete ale acestei întâlniri.

Mădălin Voicu s-a referit și 
la problema criminalității în rân
dul minorității romilor, arătând 
că, în conformitate cu infor
mațiile Ministerului de Interne, 
aceasta a scăzut cu 30-35%.

Voicu a arătat, de aseme
nea, că Guvernul nu s-a implicat 
suficient în programele sociale 
ale romilor. El a avertizat că s-ar 
putea produce dezechilibre, de
oarece familiile romilor au câte 
șapte-opt copii, iar cele ale ro
mânilor, în medie, câte doi copii.

Ceilalți parlamentari ai mi
norităților naționale nu au dat 
declarații presei, dar Voicu spu
ne că Dorel Dorian, reprezen
tantul comunității evreiești, a 
ridicat problema "mișcării legio
nare, care începe să ia am
ploare."

Președintele companiei 
"Fininvest", Silvio Berlus
coni, a declarat, joi, că gru
pul de firme pe care îl con
duce intenționează să inves
tească în România.

Berlusconi a precizat, la 
sfârșitul întrevederii avute cu 
președintele Camerei Depu- 
taților, Ion Diaconescu, că 
actuala vizită este una de 
informare generală asupra 
situației investițiilor în Ro
mânia. El nu a precizat însă 
domeniile în care se vor ma
terializa investițiile trustului 
"Fininvest".

"Cred că România trebuie 
să conteze pe propriile forțe, 
dar și pe ajutorul ce poate 
veni de la țările prietene din 
Europa", a afirmat Berlus
coni, adăugând că știe care 

sunt dificultățile unei schim
bări "atât de mari ca cea din 
România ultimilor ani".

Președintele "Fininvest" 
a opinat că Italia simte "foar
te puternic" apropierea cultu
rală de România, pe care o 
consideră o țară unde Italia 
poate exporta capacitatea sa 
investițională. Berlusconi și- 
a exprimat speranța că nu
mărul investitorilor italieni în 
România va crește.

Ion Diaconescu l-a asi
gurat pe oaspetele italian că 
este în curs de adoptare un 
sistem de legi "sigure", des
tinat simplificării birocrației și 
condițiilor fiscale, sistem 
care să fie util noilor inves
titori "ce vor aduce în Ro
mânia noi capitaluri și vor 
crea noi locuri de muncă."

Grupul Suez Lyonnaise des 
Eaux dorește să 

investească în România
Președintele Grupului In

dustrial Suez Lyonnaise des 
Eaux, Jerome Monod, l-a 
informat, joi, pe președintele 
Emil Constantinescu că do
rește să organizeze, la Bu
curești, la mijlocul lunii fe
bruarie, o întâlnire a oame
nilor de afaceri români și 
francezi, în scopul creării 
unei asociații româno-fran- 
ceze pentru sprijinirea inves
tițiilor și dezvoltarea cadrului 
investițional din România.

Lider internațional în do
meniul energetic și al apei 
(inginerie, distribuție și tratare), 
Suez Lyonnaiser des Eaux se 
implică în probleme de tratare 
și îmbunătățire a calității apei 
potabile din marile orașe ale 
României. Grupul industrial a 
avut, în anul 1996, o cifră de 
afaceri de 91,6 miliarde de 
franci francezi.

Jerome Monod a eviden

Guvernul a alocat 236 de 
miliarde de lei pentru 

constituirea fondului de semințe 
de rezervă

Executivul a adoptat, în 
ședința de joi, o hotărâre 
privind constituirea și utili
zarea fondului semințelor de 
rezervă, a anunțat ministrul 
Agriculturii și Alimentației, 
Dinu Gavrilescu.

Aceste stocuri sunt con
stituite pentru sprijinirea pro
ducătorilor în caz de cala
mitate sau alte situații de 
urgență. Fondul cuprinde 
80.000 de tone de semințe 
pentru grâu de toamnă, 
15.000 de tone pentru orz de 
toamnă, 4.000 tone pentru 

țiat "marele interes pe care 
comunitatea de afaceri euro
peană și mondială îl are față 
de dezvoltarea economică a 
României, precum și încre
derea sa personală în trans
formarea și reforma care se 
derulează în prezent în Ro
mânia." "Este motivul pentru 
care Grupul nostru, care es
te unul din marile grupuri 
mondiale specializate în do
meniul apelor, va întreprinde 
proiecte, aflate deja în stu
diu, pentru ameliorarea ge
nerală a alimentării cu apă și 
tratării apelor în câteva ora
șe, răspunzând astfel, desi
gur, cererii de apă din Bucu
rești", a spus Monod.

Grupul industrial francez 
este hotărât să fie prezent 
permanent la București și să 
investească în proiecte care 
vor fi derulate începând cu 
acest an.

orzoaică de primăvară, 
1.000 de tone pentru soia, 
10.000 de tone pentru po
rumb, 60 de tone pentru sfe
clă de zahăr, 100 de tone 
pentru mazăre și 100 de to
ne pentru-fasOle de grădină.

Suma alocată pentru a- 
sigurarea fondului de re
zervă este de aproximativ 
236 de miliarde de lei. 
Pentru distribuirea acestor 
semințe se vor organiza 
licitații și vor fi alocate doar 
pentru semănat, a precizat 
Dinu Gavrilescu.

r

FACILITATE SPECIALĂ M CREDITE
PENTRU PRE-ADERARE

Banca Europeană de In
vestiții (BEI) a creat o facili
tate specială de credite pen
tru pre-aderarea la Uniunea 
Europeană, cu un buget total 
de 3,5 miliarde ECU, pentru 
a ajuta cele zece țări central 
și est-europene și Ciprul să 
se pregătească pentru ade
rare.

"Banca Europeană de 
Investiții nu face nici o deo
sebire între cele șase țări 
nominalizate pentru înce
perea negocierilor de ade
rare la Uniunea Europeană 
și celelalte cinci state care 
aspiră să intre în UE", a de
clarat Brian Unwin, preșe
dintele BEI, la conferința de 
presă organizată joi la sediul 
Delegației Comisiei Euro
pene.

h —

BEI a prevăzut, de ase
menea, pentru perioada 
1997-1999, alocarea a 3,52 
miliarde ECU pentru cele 
unsprezece țări din Europa 
centrală și de Est. Prioritățile 
de finanțare ale BEI în țările 
central și est-europene se 
referă la transporturi și tele
comunicații, sectorul ener
getic, industrie și protecția 
mediului.

România a beneficiat, în 
perioada 1990-1997, de cre
dite în valoare de 617 mili
oane ECU acordate de Ban
ca Europeană de Investiții.

Printre proiectele finan
țate în România de BEI se 
numără: modernizarea unor 
drumuri naționale și centrale 
electrice, finanțarea între
prinderilor mici și mijlocii prin

intermediul unor bănci româ
nești, reabilitarea rețelei de 
distribuire a gazelor, extin
derea și modernizarea rețe
lei de telecomunicații, mo
dernizarea metroului. Pro
iectele pentru modernizarea 
și extinderea portului Con
stanța și pentru moderni
zarea unor drumuri naționale 
au fost cofinanțate de pro
gramul UE/Phare cu 21 mili
oane ECU, respectiv 17,5 
milioane ECU. Programul 
UE/Phare a finanțat, de ase
menea,studiile preliminare 
pentru unele din proiectele 
BEI, respectiv cel privind 
modernizarea sistemului de 
control al traficului aerian și 
cel privind modernizarea re
țelei de distribuție a energiei 
termice în București.
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Valeria Stoica este nemulțumit de’ I
retragerea ordonanței privind ■ 

despăgubirile civile______ j
Valeriu Stoica, ministrul 

Justiției, a declarat, joi sea
ra, la palatul Victoria, că, 
personal, nu a decis retra
gerea ordonanței privind a- 
cordarea despăgubirilor ci
vile cu titlu de daune morale.

Eugen Șerbănescu, pur
tător de cuvânt al Guver
nului, a anunțat, după reu
niunea de joi a Executivului, 
că s-a hotărât retragerea 
acestui act normativ de la 
publicarea în Monitorul Ofi
cial și introducerea sa în 
Parlament, pentru dezbateri, 
sub formă de lege.

Stoica nu s-a arătat de
loc mulțumit de această ho
tărâre. El a spus că va orga

niza, săptămâna viitoare, o 
întâlnire cu directori de publi
cații și televiziuni și, în măsura 
în care va exista o cerere ex
presă împotriva promovării 
acestei ordonanțe, se va re
nunța la ea. Ministrul Justiției 
este însă de părere că pre
vederile ordonanței sunt în 
beneficiul presei.

Potrivit proiectului de or
donanță, oricine a cauzat unei 
persoane fizice un prejudiciu 
moral printr-o atingere adusă 
demnității, onoarei, vieții par
ticulare sau dreptul la propria 
imagine este obligat să repare 
acest prejudiciu prin plata 
unei despăgubiri cu titlu de 
daune morale. Editorul sau

realizatorul manifestării ar- . 
tistice, proprietarul mijlocului ■ 
de multiplicare, al postului de I 
radio sau televiziune, după | 
caz, răspunde solidar cu auto- | 
rul pentru informația adusă la J 
cunoștință publică, dacă prin ■ 
aceasta s-a adus un preju- I 
diciu moral. Conform actului | 
normativ, reclamantul trebuie j 
să depună zece la sută din ! 
valoarea daunelor morale so- « 

licitate. I
Guvernul a solicitat, săp- | 

tămâna trecută, această ordo- j 
nanță, care a stârnit protestele ! 
mass-media.

I MEDIAFAX
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j CLEPSIDRA

Reflecția»

saptarMÂnii
O "Iubirea care se poate preschimba în ură 

a fost, de fapt, o ură care se ignora ca atare. Dacă 
urăm ceea ce am iubit cândva, înseamnă că n-am 
iubit niciodată."

— Tjv t ■ (hr-fin —

CJ "Cunoașterea de sine ne ajută nu numai 
să avem o imagine exactă despre noi, cunoaș
terea de sine e singura posibilitate de a cu
noaște istoria, arta, armonia universului."

Z7 "Arta fiind iubire este în același timp și 
o creație comună. Iți trebuie desigur talent și 
să scrii o poezie, dar îți trebuie talent și să 
asculți o poezie. Fără oameni capabili să 
iubească poezia, muzica, noi artiștii n-am 
exista, ar însemna să vorbim în deșert."

U "De ce să urăsc un om care o să 
moară, ca și mine? De ce să urăsc un om, 
care, ca și mine, vrea să fie fericit? De ce să 
văd într-o ființă omenească, cu aceleași 
probleme ca și mine, cu aceleași boli și 
aceleași speranțe, un dușman?"

U "Numai cei care reușesc să-și pună 
întrebări copilărești au șansa de a fi filozofi. 
Fără ingenuitate, meditația nu e posibilă."

DJ "Un om prost nu poate fi niciodată 
moral, fiindcă îi este imposibil să discearnă 
binele de rău."

O "Ceea ce mă tulbură la un om este 
nemulțumirea de sine."

U "Eu iubesc arta, fiindcă ea amintește 
cu tragică perseverență de noblețea și eter
nitatea omului."
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CORYNTINA
Când îi vezi pe câte unii 
Afișându-se în pripă, 
Poți să știi că sunt nebunii 
Ce-n virtuțile minciunii 
Duce-vor țara de râpă.

De asculți a lor povață, 
Ca a lor ți-e mintea: goală, 
Căci, privindu-i drept în față, 
Ai senzația de greață, 
Sau de o bizară boală.

Vor să-i credem patrioții 
Gata pentru noi să moară 
Când, de fapt, ei sunt netoții 
Ce ne-ar transforma-n iloții 
Fără Dumnezeu și țară.

Uită-te cum se-nfierbântă 
Cu lozinci patriotarde, 
Și cum mint că se frământă 
Pentru “țărișoara sfântă" 
Care - nu o văd cum arde?...

Dumitru HURUBĂ

J

Când ești membru al unui 
grup, al unei organizații, al unei 
culturi, nu observi ceea ce unei 
persoane străine i se pare evi
dent. Când aparții unei culturi poți 
doar privi ceea ce se întâmplă în 
jur dar pentru a vedea trebuie să 
fii conștient, să vrei să vezi.

Pentru a experimenta aceas
ta nu e neapărat nevoie să mer
gem în străinătate, într-o cultură 
într-adevăr străină, ajunge să ne 
amintim experiența primelor zile 
trăite în noul loc de muncă. Pe 
lângă fețele noi și necunoscute 
fiecare nou venit intră în contact 
cu o mulțime de reguli nescrise, 
care par de la sine știute pentru 
cei aflați în cultura organizației 
respective. Sunt reguli tacite pe 
care ei deja le știu, practic ei își 
privesc doar cultura pe când cel 
nou venit vede și lucruri pe care

A PRIVI - 
A VEDEA

ei, cei din organizație, nu le mai 
văd pentru că fac parte din a- 
ceste reguli. Mai plastic spus noi 
nu ne putem vedea, alții ne văd 
în acțiune, noi putem doar să ne 
privim în oglindă uneori, dar 
pentru aceasta este nevoie de 
oglindăl

Noii veniți pot fi folosiți pe 
acest post de "oglindă", până ce 
nu se acomodează și ei, rămâ
ne doar să vedem prin ochii lor 
și să nu ne oprim la "a privi". Și 
dacă un manager caută să 
schimbe ceva în organizația pe 
care o conduce, este o idee 
bună SA VADÂ, renunțând la 
comodul fapt de a privi și a cău
ta nod în papură.

Ina DELEANU

Gloanțe de
3 Trăim într-o lume de senzații din ce în ce mai aprinse, 

așezată pe o scenă tot mai puțin ignitugă.
3 Până și piatra filozofală poate fl pusă în praștie.
O S-a hotărât să nu mai facă absolut nimic, în speranța că 

astfel va fi și el remarcat.
3 Adesea sunt în mai multe locuri deodată, dar nu sunt de 

găsit nicăieri.
3 Vârâți cu nasul între zile ca între filele unei cărți, nici nu 

observăm când trece timpul.
O Când adevărul e rostit în fața unei mulțimi opace, ecoul lui 

te poate strivi.
3 Dacă vrei să cucerești, trebuie să lupți cu realitatea. Dacă 

vrei să dobândești - cu spiritul.
3 Cine nu face nimic se bucură întotdeauna când cel care face 

greșește.
3 Eu nu mint niciodată. Verific, doar, puterea adevărului.
3 Când totul se bazează pe speculații, adevărul nu e decât un 

amănunt.
3 Frumusețea nu trebuie privită în perspectivă.
3 Ai înțeles greșit. Nu aveam nevoie de aprobarea ta, ci de 

sprijinul tăCi. ,
Constantin GA VRILĂ - GA VCO

® Modelul bătrânului pes
car din celebrul roman "Bătrânul 
și marea" de Hemingway nu 
este altul decât Gregorio Fuen
tes, personaj care a supraviețuit 
celui ce l-a făcut celebru. He
mingway l-a întâlnit pe Gregorio 
în 1925, pe când pescarul avea 
25 de ani. între scriitorul celebru 
și pescarul analfabet s-a legat o 
prietenie extraordinară. Hemin
gway spunea adesea: "îmi place 
să stau de vorbă cu dumneata 
pentru că îmi spui adevărul. 
Dumneata și cu mine suntem la 
fel făcuți". în anul 1961, când 
marele scriitor a încetat din 
viață, el a lăsat lui Gregorio, ca 
moștenire, luxosul iaht "Pilar"... 
® Anais Nin, marea prietenă a 
lui Henry Miller, constata cu 
umor în "Jurnalul" prin care și-a 
cucerit celebritatea: "O femeie 
spune: sunt geloasă; un bărbat 
are nevoie de un sistem filo
zofic, de un volum de critică 
literară, de un roman - pentru ca 

să spună ace
lași lucru..." 
® Se poate 
pretinde în
durare pentru 

călăi? Doar Confucius ne în
vață: "Se cuvine a răsplăti bi
nele prin bine, dar să răspunzi 
răului prin dreptate". Mi se pare 
de o mie de ori mai înțelept 
decât absurdul precept al Evan
gheliei: "întoarce și obrazul celă
lalt". ® Un moralist francez, 
Duclos, vorbind despre mai ma
rii zilei, îi scrie unui confrate: 
"Oamenilor puternici nu le plac 
oamenii de litere; se tem de noi 
așa cum hoții se tem de feli
nare..." ® Un "pui" de NOR de 
Petru Creția: "Și chiar dacă pla
neta ar muri, ceva din ea, o 
pulbere, ca un polen purtat de 
vânt, s-ar duce printre stele, 
așteptând să-și afle floarea". ® 
în "Exerciții de admirație", Cio- 
ran povestește despre întâlnirea 
cu o stranie necurloscută - fără 
nume -, îndrăgostit fiind de timi
ditatea ei, o timiditate unică, de 
neuitat, cu aer absent și înstră
inat, "tăcerea ei ținea loc de 
suflet, iar perplexitatea - de 

univers". Și spune Cioran: "N- 
am întâlnit-o decât de două 
ori. E puțin. Dar extraordinarul 
nu se măsoară cu măsurile 
timpului". ® Un anume domn 
Humblot, respingând din par
tea editorului Ollendorf manu
scrisul celebrei cărți "în cău
tarea timpului pierdut" a lui 
Proust, scria: "Oi fi eu greu de 
cap, însă nu izbutesc să mă 
împac cu faptul că un domn 
poate întrebuința treizeci de 
pagini ca să descrie felul cum 
se tot învârte el în așternut 
înainte de a adormi". ® După 
Karl Jaspers, cei patru oameni 
de însemnătate crucială care 
au exercitat o influență istorică 
de o incomparabilă cuprindere 
și profunzime, sunt: Socrate, 
Buddha, Confucius și Christos. 
® Liderii mei politici sunt cu
prinși între Shakespeare și 
Eminescu. Ei nu m-au păcălit 
niciodată... ® Acum, prin labi
rint, transcriu ultimul vers din 
"Infernul" lui Dante: "Și-aici 
ieșirăm spre-a vedea iar ste
lele".

Hie LEAHU

Protag<mt*rui\filmului 
de aventuri

★ * . * *

Dacă admitem a fi corecte 
declarațiile lui Ronald Reagan, 
făcute în urmă cu peste 40 de ani, 
în sensul că "...eu sunt Errol Flynn- 
ul filmelor de aventuri de clasa B..." 
atunci actorul ideal al acestui gen 
cinematografic de 
clasa A a fost cu 
certitudine ERROL 
FLYNN însuși.

înalt, fotogenic și 
cu o alură romantică, fiind un bun 
spadasin și un țintaș desăvârșit, s- 
a impus de la început în filmul de 
aventuri, în cel istoric sau în 
western și filmul de război. S-a 
născut la 20 iunie 1909 în Hobart - 
Australia, fiind pe rând funcționar, 
boxer, plantator de copra, ziarist, 
navigator și pescuitor de perle, 
până când a debutat la "Warner 
Bros" cu filmul "Murder at Monte 
Carlo" (Crimă la M.C.) - 1934, în 
regia lui Ralph Ince.

Curând, studiourile îi vor da ca 
parteneră pe Olivia de Havilland și 
împreună vor apărea într-un lung 
șir de filme, din care remarcăm 

filmele de aventuri "Captain 
Blood" - 1935, "The Sea Hawk" 
(Corsarul) - 1940, precum și 
western-urile "Dodge City" - 
1939, și "Virginia City" - 1940, 
toate în regia lui Michael Curtiz.

Raoul
Walsh îl titulari
zează în filmul 
cu tematică 
sportivă "Gen

tleman Jim" - 1942, precum și în 
filmele de război "Desperate 
Journey" (Zi disperată) -1943 (ală
turi de Ronald Reagan) și 
"Objectiv: Burma" (Obiectivul: 
Birmania) - 1945.

După război, apare în "Kim" 
- 1950, regia Victor Saville și 
"Dark Avenger" (Răzbunătorul 
negru) - 1957, în regia lui Henry 
Levin. Ultima apariție pe ecran în 
"Crack in the Mirror" (Crăpătură 
într-o oglindă) - 1958, regia 
Richard Fleischer.

S-a stins din viață la 14 oc
tombrie 1959, la Hollywood.

Adrian CRUPENSCHi 
___ - J

DEFINIȚII 
APROXIMATIVE
® A admira = Un mijloc 

comod de a lăsa să se creadă 
că ai înțeles. (Andre Prevot)

<9 Actor = Toți oamenii 
sunt actori, cu excepția, proba
bil, a câtorva artiști. (Sacha 
Guitry)

<9 Altruism = Arta de a 
te servi de alții având aerul că 
le vrei binele. (Rene Dubrueil)

(9 Amabilitate = Forma 
cea mai civilizată de egoism. 
(Jerome K. Jerome)

(9 Antropofag = Asasi
nul care are o scuză. (Pierre 
Valdagne)

<9 Apa - Acest lichid im
pur, din care numai o singură 
picătură e deajuns ca să tul
bure un pahar de vini (Alfred 
Jarry)

<9 Bărbat = Un adevărat 
bărbat este compus din soț și 
rang. (A.P.Cehov)

<9 Bârfă = Este singurul 
zgomot mai rapid decât sune
tul. (Mario del Monaco)

! PANTA RHEI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 II
4 1

|5

6

7 1___ 1

8 ■ 1
9

10 ■

ORIZONTAL: 1) Reflex condiționat de un 
zgârcit penibil - Scuza amoralității circum
scrisă în proverb; 2) Firele minuscule ale 
unei catifele vii - Odraslele gălăgioase ale 
entuziasmului; 3) Răpitor de pește în apele 
Deltei - Culegător vorace al darurilor picate 
din cer; 4) Crisalide sărbătorești pentru nimfe 
autohtone - Supralicitare indezirabilă la 
bursa arțagului; 5) Lăcașul pustiu al unei 
umbre pierdute; 6) Tăinuitor discret pentru 
felonia Daliei; 7) Promovați la excepțional 
după ... șapte ani de-acasă - Frescă de 
peruzea la un vernisaj în aer liber; 8) Sub
minat de patimi cu acțiune corozivă - Test 
obligatoriu la școala bunei cuviințe; 9) Șuviță 
răsfrântă peste umerii domnițelor - Bob de 
smarald șlefuit de razele solare; 10) Melopee 
alintată la căpătâiul inocenței - Mica reclamă 
luminoasă a ospitalității.

VERTICAL: 1) Obsesiv urmăritor ajuns de notorietate 
proverbială - Corolar antinomic al lumescului trecător; 2) 
Model de constituție a unui stat subdezvoltat - Lâna de aur 
căutată de Argonauții matrimoniali; 3) Forța narativă a 
fanteziei oltenești - Detaliu vestimentar conferind o distincție 
aparte; 4) Pămătuf cu ochi galbeni și parfum peren - Debut 
literar consemnat în librării!; 5) Seducătoare ambientală cu 
rezonanță olfactivă; 6) Scuturi ale țării căptușite cu elan; 7) 
Sper să fie redate cât mai concis! - Specialitate de blană 
pentru ... muieri; 8) Obiect de inventar la Crama Domnească
- Braconier notoriu în rezervații domestice; 9) Iscusit artizan 
implicat în rotația pământului - Participare personală la un 
banchet spiritual; 10 ) Microtratament local în medicația 
uzurii - Dansatoare temerară peste genuni de apă.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "HIBERNALĂ " apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută:
1) CALORIFERE; 2) OMEȚIT- ȘAL; 3) NIT-GĂT- PA; 4) TC - LIN - 
CON; 5) RAPID - RĂS; 6) ALUNECUȘ - D; 7)C-CI- ARACI; 8) TU
- SERĂ - UM; 9) ARAT- ILARI; 10) TĂCERE - ASE.

■ I Controlul poziției:
Alb: Rf7, Da1, Nb5, Cd2, Cd6 J 

I I Negru: Rd5
| | Soluția problemei din nr. trecut: |
■ I 1. Nf3 Rd3; 2. 0-0-0 mat
■■ 1. ... Rc5; 2. Db6 mat
|| 1. ... Re5; 2. Df6 mat I
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' PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI A, EDIȚIA 1997/1998
ETAPAAXXI-A

% (duminică, 1 martie)
Oțelul Galați - Steaua............

• • Dinamo - FC Argeș................
/ Jiul Petroșani - Ceahlăul P.N

FC Național - "U" Cluj.............U FCM Bacău - Sportul Stud....
* CSM Reșița - Gloria Bistrița...

'• ■ Foresta Fălticeni - FC Farul... 
/ / Univ. Craiova -. Petrolul.........
// Rapid - Chindia.......................I 
(

/ ETAPA A XXIII - A
- (miercuri, 11 martie)
% CSM Reșița - Steaua...........

ft FC Național-Jiul.H Oțelul - Ceahlăul
// FCM Bacău - "U"

// Dinamo - Petrolul....................
// FC Argeș - Chindia..................

\ ETAPA A XXIV-A
(sâmbătă, 14 martie)
"U" Cluj - Foresta.....................
Gloria Bistrița - Univ. Craiova 

w Sportul Stud. - Rapid..............
% Oțelul - FC Național...............

U Jiul - CSM Reșița.....................
Steaua - FCM Bacău..............c 

f
i

7 UMT - "Poli" Timișoara............................
y / ASA Tg. Mureș - Apulum Unirea..........

\ ETAPA A XX-A
ft (sâmbătă, 14 martie, ora 11,00) 
u "Poli" Timișoara - ASA Tg. Mureș...........

Apulum Unirea - Olimpia S.M.................
/■ CFR Cluj-UTA.......................................
- Minerul Motru - FC Baia Mare...............
% Dada Pitești - VEGA...........................
ft Unirea Dej - Electroputere......................
:) Gaz Metan - ARO C-lung.......................

CORVINUL-UMT...................................
FC Inter-Gloria Reșița...........................

ETAPA A XXII - A
' (sâmbătă, 7 martie)

. Sportul Stud. - Foresta.......
FC Farul - U. Craiova...........
Petrolul - Rapid.....................
Jiul - Oțelul............................
Steaua - FC Național.......
"U" Cluj - CSM Reșița..........
Gloria Bistrița - FCM Bacău 
Ceahlăul - FC Argeș............
Chindia - Dinamo.................

Cluj...........
Univ. Craiova - Sportul Stud
Foresta - Gloria Bistrița........
Rapid - FC Farul....................

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI 8, SERIA A ll-A, EDIȚIA 1997/1998 '0

ETAPA A XVIII-A
(sâmbătă, 28 februarie, oral 1,00)
CFR Cluj - ASA Tg. Mureș...........................
Gloria Reșița - Olimpia S.M........................
FC Inter Sibiu - UT Arad..............................
Minerul Motru - Dada Pitești.......................
Gaz Metan Mediaș - FC Baia M.................
Unirea Dej - VEGA DEVA......................
CORVINUL - Electroputere........................
"Poli" Timișoara - ARO C-lung....................
Apulum Unirea - UM Timișoara..................

ETAPA A XIX-A
(sâmbătă, 7 martie, ora 11,00) 
Olimpia S. Mare - CFR Cluj...................
UTA-Gloria Borti...........................
Dada Pitești - FC Inter...........................
VEGA - Minerul Motru..........................
Electroputere - Gaz Metan...................
FC Baia Mare - Unirea Dej...................
ARO C-lung-CORVINUL.................

//

ETAPA A XXI-A
(sâmbătă, 21 martie, ora 11,00) 
FC Baia Mare - Dada Pitești..................
Gloria Reșița - CFRVCluj........................
VEGA-FC Inter......................................
Electroputere - Minerul Motru................
UMT-Gaz Metan....................................
ARO C-lung - Unirea Dej........................
ASA Tg. Mureș - CORVINUL..............
Olimpia S.M. - "Poli" Timișoara..............
UTA-Apulum Unirea.............................

7
/

ETAPA A XXII-A
(sâmbătă, 28 martie, ora 11,00)
Gaz Metan - ASA Tg. Mureș..................

Petrolul - FC Argeș. 
FC Farul - Dinamo., 
Ceahlăul - Chindia.

ETAPA A XXV-A
(sâmbătă, 21 martie)
Foresta - Steaua..............
CSM Reșia - Oțelul.........
FCM Bacău-Jiul.............
FC Național - Ceahlăul... 
Univ. Craiova - "U" Cluj... 
Dinamo - Sportul Stud.... 
Rapid - Gloria Bistrița....
FC Argeș - FC Farul.......
Chindia - Petrolul.............

ETAPA A XXVI-A
(sâmbătă, 28 martie)
Jiul - Foresta.......................
Steaua - Univ. Craiova......
"U" Cluj - Rapid..................
FC Național - CSM Reșița 
Oțelul - FCM Bacău...........
Sportul Stud. - FC Argeș... 
Gloria Bistrița - Dinamo....
Ceahlăul - Petrolul.............
FC Farul - Chindia.............

ETAPA A XXVII-A
(miercuri, 1 aprilie)
Rapid - Steaua.....................
Foresta - Oțelul....................
Univ. Craiova - Jiul..............
FCM Bacău - FC Național.. 
CSM Reșița - Ceahlăul.....
Dinamo - "U" Cluj................
Chindia - Sportul Stud.......
FC Argeș - Gloria Bistrița.... 
Petrolul - FC Farul..............

ETAPA A XXVIII-A
(sâmbătă, 4 aprilie)
FC Național - Foresta..........
Oțelul - Univ. Craiova...........

CORVINUL-Olimpia S.M.......
"Pdf Timișoara - UTA..............
VEGA-FCBaiaM...................
Dacia Pitești - Electroputere...
Minerul Motru - ARO C-lung...
UnreaDq-UMT.....................
FC Inter-CFR Clij...................
Apulum Unirea - Gloria Reșița.

ETAPA A XXIII-A
(sâmbătă, 4 aprilie, ora 11,00) 
ARO C-lung - Dacia Pitești..................
Electroputere - VEGA........................
FC Baia Mare - FC Inter.......................
UMT-Minerul Motru............................
Olimpia S.Mare - Gaz Metan...............
ASATg. Mureș - Unirea Dej...............
UTA-CORVINUL...........................
Gloria Reșița - "Poli" Timișoara...........
CFR Cluj - Apulum Unirea...................

ETAPA A XXIV-A
(sâmbătă, 11 aprilie, ora 11,00) 
Minerul Motru - ASATg. Mureș.............
Unirea Dej - Olimpia S. Mare................
Gaz Metan-UTA...................................
FC Baia Mare - Electroputere..............
VEGA-ARO C-lung..............................
Dada Pitești-UMT.................................
"Poli" Timișoara - CFR Cluj...................
CORVINUL - Gloria Reșița...................
FC Inter-Apulum Unirea......................

ETAPA A XXV-A
(miercuri, 15 aprilie, ora 17,00) 
ASA Tg. Mureș - Dada Pitești..............
ARO C-lung - FC Baia M.......................
UMT-VEGA....................................
Electroputere - FC Inter..........................
Olimpia S. Mare - Minerul Motru............
Gloria Reșița - Gaz Metan.....................
UTA-Unirea Dej.....................................
CFR Cluj- CORVINUL........................
Apulum Unirea - "Poli" Timișoara...........

ETAPA A XXVI-A
(sâmbătă, 18 aprilie, ora 11,00)
VEGA - ASA Tg. Mureș..........................
Dacia Pitești - Olimpia S.Mare...............
Minerul Motru - UTA...............................
Electroputere - ARO C-lung..................

Jiul - Rapid..........................
CSM Reșița - FCM Bacău 
"U" Cluj - FC Argeș............
Steaua - Dinamo...............
Ceahlăul - FC Farul..........
Sportul Stud. - Petrolul.....
Gloria Bistrița - Chindia....

ETAPA A XXIX-A
(sâmbătă, 11 aprilie)
FC Argeș - Steaua...............
Rapid - Oțelul.......................
Dinamo - Jiul.........................
Univ. Craiova - FC Național 
Foresta - CSM Reșița..........
FCM Bacău - Ceahlăul.......
Chindia - "U" Cluj.................
FC Farul - Sportul Stud.......
Petrolul - Gloria Bistrița......

ETAPA A XXX-A
(miercuri, 15 aprilie)
FCM Bacău - Foresta.........
CSM Reșița - Univ. Craiova. 
FC Național - Rapid............
Jiul - FC Argeș.....................
Oțelul - Dinamo...................
Ceahlăul - Sportul Stud.....
Gloria Bistrița - FC Farul....
"U" Cluj - Petrolul.................
Steaua - Chindia.................

ETAPA A XXXI-A
(sâmbătă, 18 aprilie)
Ceahlăul - Foresta..................
Petrolul - Steaua....................
FC Argeș - Oțelul.....................
Chindia - Jiul............................
Dinamo - FC Național............
Rapid - CSM Reșița................
Univ. Craiova - FCM Bacău.... 
FC Farul - "U" Cluj..................
Sportul Stud. - Gloria Bistrița

FC Baia Mare - UMT...............
Gaz Metan - CFR Cluj...........
Unirea Dej - Gloria Reșița.....
FC Inter - "PoH” Timișoara.....
CORVINUL-Apulum Unirea.

ETAPA A XXVII-A
(miercuri, 22 aprilie, ora 17,00) 
UTA-Dada Pitești..................................
ASA Tg. Mureș - FC Baia Mare.............
Olimpia S. Mare - VEGA.....................
UMT-Electroputere...............................
ARO C-lung - FC Inter............................
Gloria Reșița - Minerul Motru.................
Apulum Unirea - Gaz Metan..................
CFR Cluj-Unirea Dej..............................
"Poli" Timișoara - CORVINUL.............

ETAPA A XXVIII-A
(sâmbătă, 25 aprilie, ora 11,00) 
Electroputere - ASA Tg. Mureș.............
FC Baia Mare - Olimpia S.M..................
VEGA-UTA.........................................
ARO C-lung-UMT..................................
Minerul Motru - CFR Cluj.......................
Dada Pitești - Gloria Reșița...................
FC Inter-CORVINUL.........................
Gaz Metan - "Poli" Timișoara................
Unirea Dej - Apulum Unirea..................

I

ETAPA A XXIX-A
(sâmbătă, 2 mai, ora 11,00) 
CFR Cluj - Dada Pitești..................
UTA-FC Baia Mare........................
Gloria Reșița - VEGA.....................
Olimpia S. Mare - Electroputere....
ASA Tg. Mureș - ARO C-lung.......
UMT-FC Inter................................
Apulum Unirea - Minerul Motnj.....
CORVINUL-Gaz Metan...............
"Poli" Timișoara - Unirea Dej..........

ETAPA A XXX-A
(miercuri, 6 mai, ora 18,00)
UMT -ASATg. Mureș...................
ARO C-lung - Olimpia S.M..............
Electroputere - UTA........................
VEGA-CFRCIii.............................
FC Baia MAre - Gloria Reșița........
FCInter-Gaz Metan.......................
Unirea Dej - CORVINUL..............

ETAPA A XXXII-A
(sâmbătă, 25 aprilie)
Foresta - Univ. Craiova......
FCM Bacău - Rapid............
FC Național - FC Argeș.....
CSM Reșița - Dinamo........
Gloria Bistrița - Ceahlăul.... 
"U" Cluj - Sportul Stud........
Steaua - FC Farul...............
Jiul - Petrolul........................
Oțelul - Chindia....................

ETAPA A XXXIII-A
(miercuri, 29 aprilie)
Rapid - Foresta.....................
Ceahlăul - Univ. Craiova......
Sportul Stud. - Steaua..........
Petrolul - Oțelul.....................
FC Farul-Jiul........................
Chindia - FC Național..........
FC Argeș - CSM Reșița.......
Dinamo - FCM Bacău..........
Gloria Bistrița - "U" Cluj.......

ETAPA A XXXIV-A
(sâmbătă, 2 mai)
Univ. Craiova - Rapid............
FCM Bacău - FC Argeș........
Foresta - Dinamo..................
“U" Cluj - Ceahlăul................
Jiul - Sportul Stud..................
Steaua - Gloria Bistrița..........
Oțelul - FC Farul....................
FC Național - Petrolul............
CSM Reșița - Chindia..........

/ 

\\ 
\\

Notă: Cupa României se dispută după >
următorul program: sferturile de finală “ 
(miercuri, 25 februarie), semifinalele (mier- . 
curi, 25 martie), finala (miercuri, 6 mai). . 
Echipa națională va susține partide amicale 
cu Israel (18 martie), Croația (8 aprilie), K 
Belgia (22 aprilie), Irlanda de Nord (30 mai), " 

Paraguay (3 iunie).

Minerul Motnj - "Poli’' Timișoara.
Dacia Pitești - Apulum Unirea....

ETAPA A XXXI-A
(sâmbătă, 9 mai, ora 11,00) 
FC Inter-ASATg. Mureș..............
"Poli" Timișoara - Dacia Pitești......
CFR Cluj - Baia Mare......................
Apulum Unirea - VEGA...............
Gloria Reșița - Electroputere.........
UTA-ARO C-lung..........................
Olimpia S. Mare - UMT....................
CORVINUL - Minerul Motnj...........
Gaz Metan - Unirea Dej.................

ETAPA A XXXII-A
(sâmbătă, 16 mai, ora 11,00) 
ASA Tg. Mureș - Olimpia S.M..........
UMT-UTA.......................................
Electroputere - CFR Cluj..................
ARO C-lung - Gloria Reșița..............
Unirea Dej - FC Inter..........................
Minerul Motru - Gaz Metan...............
Dada Pitești - CORVINUL..............
VEGA - "Poli" Timișoara...................
FC Baia Mare - Apulum Unirea........

ETAPA A XXXIII-A
(miercuri, 20 mai, ora 18,00)
UTA-ASATg. Mureș.......................
FC Inter - Olimpia S.M.......................
Gaz Metan - Dacia Pitești.................
"Poli" Timișoara - FC Baia Mare........
CORVINUL-VEGA......................
Apulum Unirea - Electroputere.
CFR Cluj - ARO C-lung...........
Gloria Reșița - UMT.................
Unirea Dej - Minerul Motru......

ETAPA A XXXIV-A
(sâmbătă, 23 mai, ora 11,00)
Olimpia S. Mare - UTA......................
UMT-CFR Cluj.................................
ASA Tg. Mureș - Gloria Reșița........
Minerul Motru - FC Inter....................
VEGA - Gaz Metan...........................
Dada Pitești - Unirea Dej..................
FC Baia Mare - CORVINUL...........
Electroputere - "Poli" Timișoara........
ARO C-lung - Apulum Unirea..........



• Ar fi împlinit 36 ani,dacă 
boala nemiloasă nu i-ar fi 
curmat zilele dragei noastre

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan,DN 7, 
2000 mp, negociabil. Tel. 
212994, 212358, 8-15. (736)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral 172 mp în Deva. 
Informații la tel. 219320 sau 
092373178 (40972)

• Vând spațiu comercial 
Hațeg (centru), str. T. Vladi- 
mirescu, nr.l, tel. 051 185390 
(40730)

• Cumpăr imediat aparta
ment, condiția: preț rezonabil. 
Tel. 211418* 229867, 217885 

(40726)
• Cumpăr apartament două 

camere, parter, Dacia, Micro 15. 
Tel. 623035 (2427)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, Gojdu. Tel. 211198 
(40986)

• Cumpăr apartament 2 Ca
ere, ofer 7000 DM. 621027,

,rele 17,092277197 (40735)
• Vând,schimb apartament 

două camere,zona Ștrand, cu 
apartament două-trei camere, 
decomandate, ofer diferență. 
Deva tel. 229780 (40987)

• Vând casă, 5 camere,apă 
curentă, grădină. Boholt nr.45 
(40733)

• Vând apartament 3 camere, 
str.Mărăști, etaj 4. Tel. 623733 
(40731)

• Vând apartament 2 camere, 
bd Republicii, nr.8, ap.25, et.2 
(vizavi de cantina-restaurant). 
Preț informativ 6000 mărci. Tel. 
054/711752 sau 092/227592 
(0433)

• Vând Opel Rekord Cara
van, 2,3 Diesel, an fabricație 
'986, avariat, preț convenabil, 
iei. 623873 (40984)

• Vând talon Citroen GSA și 
piese de schimb. Tel. 651987 
(0322)

• Vând motocultor cu plug,
freză și remorcă, Germania. 
Tel. 212463 (40722)________

• Vând instalație pentru 
fabricarea foliei de polietilenă. 
Tel. 560833 (40720)

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

• Vând mașină de fabricat 
cozi de mătură, cu două capete 
și stații MAXON portabile și mo
bile. Tel. 218676, după ora 
20.(40949)

• Vând mașină de copt coșuri 
de înghețată cu garanție. Tel. 
061/866186, 865083, 864572 
(3672)

• Vând izotermă TV. 10 tone, 
cabină dublă, tel. 242228, stare 
bună. (0495)

• Vând cazan modern, în
călzire centrală, cu lemne și 
cărbuni, recipient combustibil 
lichid, 8 mc. Informații tel. 
241803 Orăștie (0497)

• Vând Pontiac Transporter, 
an fabricație 1992, preț 20.000 
mărci, remorcă tip Padeș, de 
Salonta, stare foarte bună, cu 
500 de mărci, 2 mașini în
ghețată, amândouă 3000 de 
mărci, tanc pentru făcut înghe
țată în cofetărie sau laborator, 
500 mărci, dozator TEC, stare 
foarte bună,3000 mărci. Tel. 
711312 (0432),

• Inchiriem spațiu la parter 
bloc 16, b-dul Decebal. Tel. 
217176, 217682 (40732)

• Primăria comunei Mărtinești 
închiriază grajd și teren aferent 
din sat Dîncu Mare. Informații tel. 
242748 (0496)

OFERTE DE 
SERVICII

• Meditez engleză, germană, 
franceză, orice nivel. Tel. 
626382, 233420 (40716)

• Angajez șofer categoriile 
B,C,E vechime 4 ani și domiciliul 
în Deva. Tel. 094561882 sau 
227576. (40994)

• Selecționăm persoane 
dinamice, dornice de câștiguri. 
Studii medii, maxim 40 ani, 
tel.217885 (1371)

DIVERSE

• "DISCO MAX" Deva orga
nizează în 13 februarie 1998 o 
tombolă cu premii în valoare de 
1.000,000 lei. Premiul I - 
500.000 lei, 5 premii a 100.000 
lei. Participă biletele nominale 
din zilele de 7, 8, 12,13. (6079)

COMEMORĂRI

• Azi 8 februarie se îm
plinesc doi ani de la trecerea 
în eternitate a bunului nostru 
fiu, frate, unchi și cumnat

IONICĂ BORZA
doi ani cumpliți în care gân
durile noastre te-au căutat 
neîncetat, fără să te găsească, 
decât în amintiri. IONICĂ, 
oriunde ai fi, dragostea noastră 
te va însoți! Familia. (40983)

• Cu adâncă durere în 
suflet anunțăm împlinirea a 
doi ani de la moartea celei 
care a fost

LUCREȚIA TROSAN
Slujba de pomenire va 

avea loc în ziua de 8 februarie 
la Biserica Ortodoxă din satul 
Orăștioara de Jos. Să-i fie 
țărâna ușoară! Familia. (1370)

TRANSIMPEX

Oferă baterii auto 
Bombat, garanție, 
preț inclusiv TVA: 

12x150 (Ah) 
624.000 lei;
12 x 66 (Ah) - 
312.000 lei.

Informații la tel/ 
fax: 058-815145.

<-....-...................... _ . -✓

SOFIA COCA OLAR
născută Volintiru.Te plâng și-ți 
simt lipsa soțul Petru împre
ună cu copiii Darius-Alin, Es- 
tera-Violeta, Daniel, Beni și 
Samuel. (40989)

• Familia Popovici Dan și 
Doina sunt alături de Angelica 
și Mircea la greaua încercare 
pricinuită de pierderea dragei 
lor mame și soții

ADRIANA BODEA
(40990)

• Familiile Glava Cornel și 
Vlad Sabin mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături și 
au condus-o pe ultimul drum 
pe cea care a fost o bună și 
devotată mamă, soacră și 
bunică

CAROLINA GLAVA
din Brad. Dumnezeu s-o odih
nească în pace I (40993)

_ societatea 
comercială de 

SJW Ja construcții 
. . . . FORICON SA Deva

DECESE

• Cu inimile zdrobite de 
durere soțul Mircea și fiica 
Angelica anunță moartea ful
gerătoare a dragei lor

ADRIANA BODEA
la numai 49 ani. înmormântarea 
va avea loc azi, 7 februarie 
1997, ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva. Vei rămâne veș- 
nic în inimile noastre. (40990)

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

PROPRIETĂȚII DE STAT
9

cu sediul în București, str. C.A. Rosetti, nr.21, 
sector 2, rectifică în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997, 

art. 36, alineatul 1, anunțurile publicitare de 
organizare a licitațiilor pentru 

societatea comercială

(s.c. ICE FELIX S.A DEVA)

Datele anunțate inițial pentru desfășurarea 
licitațiilor rămân nemodificate.

Contravaloarea Dosarului de prezentare se va 
achita în contul F.P.S., nr.25110000000242300008 
deschis la Bancorex, în valută, de către investitorii 
străini, iar pentru investitorii români plata se face 
în contul F.P.s. nr. 251100180000607 deschis la BRD 
-SMB.

Taxa de participare pentru persoanele fizice 
sau juridice române se depune în contul F.P.S. nr. 
251100180000607 deschis la BRD - SMB, iar garanția 
de participare de 3% din prețul de pornire pentru 
pachetul de acțiuni solicitat în contul F.P.S. nr. 
251100980900313 deschis la BRD - SMB.

Taxa de participare pentru persoanele fizice 
sau juridice străine se depune în contul F.P.S. nr. 
25110000000242300008 deschis la Bancorex, în 
valută la cursul zilei.

Persoanele fizice sau juridice străine vor achita 
garanția în valută, în numerar, sau prin scrisoare 
de garanție bancară. Suma de plată în valută a 
garanției bancare, aferentă pachetului de acțiuni 
solicitat, va fi achitată la Bancorex în contul F.P.S. 
nr. 25110000000242300008 pentru dolari SUA

Convoacă adunarea generală a acțio
narilor ce se va ține la sediul acesteia din 
municipiul Deva, str. Dorobanților nr. 28, 
pentru data de 26 februarie 1998, ora 11.

Ordinea de zi este afișată la sediul 
societății și poate fi consultată in zilele 

1 lucrătoare între orele 7 -15,30.
V _________ __  ____ .
r A5IT Deva A

vinde la licitație autoturism avariat
DACIA 1307 PICK - UP

a.f. 1996, vizibilă în curtea din spatele Sălii Sporturilor.
Licitația joi 12.02.98, ora 10,00, la sediul ASIT 

Deva, P-ța Victoriei, nr. 7. Tel. 221549, 230009. Preț 
pornire 7.000.000 lei.

’ Medic militar - medic de familie
Z?. co flanel dr. P

Asigură asistență medicală: personalului unităților 
militare, pensionarilor militari, veteranilor de război șl 
familiilor acestora, oricăror altor persoane.

Relații la telefon 215029 sau la adresa din str. M. Emi- 
nescu, nr. 132. .

|ZS.C, METALICA (VESA) DEVA^j
D.N. 7 (lângă Fabrica de mătase) | 

. ANGAJEAZĂ cu probă de lucru ț
. E> 2 lăcătuși confecții metalice. ,
* E> 2 sudori. >

Regia Autonomă 
de Gospodărie Comunală și 

Locativă Brad
cu sediul în municipiul Brad, str. Vânătorilor, 

nr. 49, jud. Hunedoara, organizează:
Q CONCURS }

pentru ocuparea postului de dispecer în 
cadrul secției apă, canal, termoficare.

Concursul va avea ioc în data de 18 
februarie 1998, ora 9.00, la sediul unității.

Condiții: studii tehnice superioare și 
vechime minimum 3 ani în funcții tehnice.

Informații suplimentare la biroul personal 
din cadrul unității, telefoane 651843 și 650932.

---- ---- -•
/\

S.C. Siderurgica S.A.
Hunedoara

□ MAJOREAZĂ PREȚURILE PRODUSE
LOR SALE începând cu ->01.martie 1998
□ Conform Legii 21/1996 art. 4
□ Indicele maxim de creștere este 10% față 
de prețurile practicate din data de 01.12.1997. 
Indicele global de creștere rezultat se aplică 
la prețul de vânzare determinat conform D. 
232/82 și al Baremului MET 2/81.
□ Anexa cu indicii de creștere a princi
palelor produse se pune la dispoziția tuturor 
beneficiarilor prin intermediul Serviciului 
Desfacere - Biroul Facturări.

Tel. (054) - 716121, 716131, 716521, 712783, 
int. 1247, 1806.
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FĂ11Ă REZERVE ÎN OBSTRUCTIONAllEA PNII STILOU CARE COMIT INFRACȚIUNI» » »

Conferința de presă a Filialei 
județene a PNL ce s-a desfășurat 
ieri la Deva a avut drept principale 
puncte de discuție câteva comu
nicări ale Biroului Permanent și 
marcarea a 100 de ani de la 
nașterea lui Gheorghe Brătianu, 
personalitate de seamă a mișcării 
liberale din țara noastră.

O primă declarație a fost cea 

legată de “incidentul de la 
Orăștie”, după cum îl numea dl 
Ion Macovei, președintele filialei. 
Biroul Permanent a luat hotărârea 
suspendării din funcție pe durata 
cercetării penale a lui Pompiliu 
Bota, din Orăștie, arătându-se că, 
în comunicatul său, poliția a pre
zentat și date eronate. Oricum, 
incidentul este considerat regre

tabil și, în funcție de dispozițiile 
statutare, se vor "obstrucționa 
întotdeauna și fără rezerve 
membrii PNL-ului care săvârșesc 
infracțiuni sau alte acte 
antisociale" - s-a mai precizat în 
cadrul conferinței de presă.

Un al doilea eveniment care 
s-a prezentat ca important pentru 
activitatea liberalilor din țara 

noastră a fost acela că, în urmă 
cu câteva zile, 38 membri ai Parti
dului Liberal, primari,viceprimari, 
consilieri județeni, inclusiv 
primarul Brașovului, au decis să 
treacă la PNL. în acest sens, s-a 
apreciat că acum este momentul 
creării unei stări propice pentru 
accelerarea unificării liberale.

S-a mai vorbit despre 

aprecierile pozitive venite din 
exterior la adresa activității PNL 
și, după cum aminteam - despre 
personalitatea lui Gheorghe 
Brătianu. Dl Liviu Lazăr, doctor în 
istorie, a amintit între altele că, 
urmând tradiția familiei sale, Gh. 
Brătianu nu a abandonat 
niciodată ideea călăuzitoare a 
Partidului Liberal, căruia îi 

aparținea și prin înclinațiile 
fundamentale ale spiritului său. 
întreaga sa activitate politică a 
fost marcată de susținerea ideii 
de libertate în viața politică, dar 
și în cea economică, fără de 
care era convins că națiunea nu 
poate progresa.

Valentin NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

Oferte de stagiu profesional (durata 4 luni, din care 
1 lună curs intensiv de limbă) în regiunea ISTRIA 
(Republica CROAȚIA), în cadrul Programului 
EURODYSSEE organizat împreună cu Secretariatul 
General Eurodyssee din FRANCHE-COMTE (Franța), în 
următoarele domenii de activitate și meserii:

■ Recepție hotel (3 posturi);
■ Ghid/Animator (2 posturi);
■ Cameristă hotel (1 post);
■ Artă culinară/Bucătar (2 posturi);
■ Artă culinară/Cofetar (2 posturi).

Candidații trebuie să fie absolvenți ai unul curs de 
perfecționare în meseria respectivă și să dispună de o 
experiență adecvată în domeniul menționat, excepție 
făcând punctul (2), respectiv să corespundă unui minim 
de condiții (vârsta între 18-30 ani), absolvenți de liceu 
(BAC) sau școală postliceală (BAC+3), liberi de alte 
angajamente, cunoscători a cel puțin două din 
următoarele limbi de circulație internațională: germană, 
engleză, italiană și franceză, excepție făcând punctele 
(3) și (4) unde italiana este primordială.

Doritorii se pot adresa pentru întocmirea dosarelor 
de candidatură la Serviciul Relații Externe, Protocol, 
Mass media (camera 110) din cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, sau 
la telefon 212590, între orele 14 -15,30.

Preselecția dosarelor de candidatură va avea loc în 
ziua de vineri, 6 martie 1998, ora 14.

METODOLOGIA
de organizare și desfășurare a concursului de ocu

pare a posturilor de directori și de directori adjuncți 
de la unitățile de învățământ (revizuită și adăugită]

CTlRSOfL

6 FEBRUARIE

IdolarSUA 8361 lei
Art. 1 Prezenta metodologie 

este elaborată în conformitate 
cu prevederile art. 145, alin. (1), 
(6), (7) și (9) din Legea 
învățământului nr. 84 republi
cată și potrivit art. 46 din Ordo
nanța de Urgență a Guvernului 
României nr. 36/1997, art. 20, 
alin. (1), art. 21, art. 22 și art. 23 
din Legea 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic.

Aceasta reglementează 
organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea 
posturilor de directori și de 
directori adjuncți de la unitățile 
de învățământ.

Art. 2 Pentru ocuparea pos
turilor de conducere (director 
sau director adjunct) se va 
organiza concurs după cum 
urmează:

a) posturile de conducere 
(director sau director adjunct), 
ce se vacantează în timpul 
anului școlar, la cerere, transfer 
în alt domeniu de activitate, 
decesul cadrului didactic, prin 
eliberarea din funcție ca urmare 
a trecerii la pensie pentru limita 
de vârstă și munca depusă, prin 
eliberarea din funcția de 

conducere în urma deciziei 
inspectorului școlar general ca 
urmare a abaterilor disciplinare 
sau incompetența managerială. 
Perioada de desfășurare a con
cursului: 20.01. - 31.03.1998.

b) posturile de conducere în 
care directori de unități de 
învățământ au fost numiți cu 
delegație, numai prin decizii ale 
inspectoratelor școlare județene 
și a municipiului București, până 
la aplicarea Metodologiei privind 
numirea directorilor. Perioada 
de desfășurare a concursului: 
20.01.-31.03.1998.

c) posturile de conducere în 
care directorii au fost numiți, 
conform Precizărilor nr. 10660/ 
1993 ale Ministerului învă
țământului, prin diferite ordine 
ale ministrului învățământului, 
cărora nu li s-a prelungit 
delegația sau nu au fost numiți 
definitiv în funcție printr-un alt 
ordin al ministrului învățămân
tului. Perioada de desfășurare a 
concursului pentru școli 
generale 01.04. - 30.06.1998 și 
pentru liceu 10.09.-30.11.1998.

d) posturile de conducere în 
care directorii de licee, grupuri

Agenția de protecție a me
diului informează:

- Valorile medii și maxime 
pentru poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) precum și 
pentru pulberile în suspensie s-au 
încadrat în limitele admise, 
prevăzute de STAS-ul de calitate 
a aerului. Valorile maxime au fost 
înregistrate la data de 28 ianuarie 
în zona Hunedoara pentru' 
dioxidul de azot, în ziua de 30 
ianuarie în zona Paroșeni pentru 
dioxidul de sulf și la data de 27 
ianuarie în zona Călan pentru 
pulberi în suspensie;

- Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze depă
șirea limitei admise de 17.0 gr/mp 
lună, în zonele Teliuc de 6.03 ori 
și în zona Chișcădaga de 1.2 ori;

- Valorile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama 
absorbite s-au menținut în limitele 
de variație ale fondului natural 
pentru factorii de mediu analizați: 
aer, apă brută și potabilă și 
pentru sol. în comparație cu va
loarea de atenție de 200 Bq/mp/ 
zi stabilită la depunerile atmos
ferice s-a obținut o valoare medie 
de 0,95 Bq/mp/aer/zi, iar la 
aerosoli filtrați față de valoarea de 
atenție de 10.0 Bq/mc s-a obținut 
o valoare medie de 2.18 Bq'/mc 
aer/zl.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu provin în principal de la 
unitățile de extracție și prelucrare 
a cărbunelui, au avut pentru 
această perioadă o valoare me
die de 1230.0 mg/1 și o valoare 
maximă evidențiată în ziua de 31 

^ianuarie de 2253.0 mg/1. Față de

școlare și școli postliceale au 
fost numiți în funcție numai 
prin decizie a Inspectoratelor 
școlare județene și a muni
cipiului București (Decizia nr. 
6/1990). Perioada de 
desfășurare a concursului 
este 10.09.-30.11.1998.

e) directorii care au ordin 
de numire definitiv, după anul 
1990, vor fi evaluați înainte de 
vacantarea postului. Dacă în 
urma evaluării se constată că 
activitatea acestor directori se 
încadrează în parametrii 
Reformei și au dovedit calități 
manageriale, ei pot fi 
menținuți în funcție. Validarea 
evaluării se va face de 
consiliul de administrație al 
inspectoratului școlar prin vot. 
Perioada de desfășurare a 
concursului pentru ocuparea 
posturilor vacantate în urma 
evaluării este 10.09. - 
30.11.1998.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Direcția Generală 
învățământ Preuniversitar

J

Evoluția factorilor de 
mediu Injudețul 

Hunedoara in perioada 
26 ian. -1 febr. 1998.

perioada anterioară se constată 
o reducere a materiilor în sus
pensie cu 633.0 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 619,0 mg/1 
pentru valoarea maximă.

Analizând valorile medii la 
indicatorii de calitate ai aerului 
pe trim. IV al anului trecut, se 
constată că poluanții gazoși au 
avut valori reduse incadrându- 
se foarte bine în concentrațiile 
maxime admise. S-a observat 
totuși o reducere a dioxidului de 
azot în zonele Deva, 
Chișcădaga și Călan în luna 
decembrie față de luna noiem
brie și creșteri nesemnificative 
la acest indicator în noiembrie și 
decembrie în zonele Hunedoara 
și Valea Jiului. La pulberile în 
suspensie s-a manifestat o 
creștere accentuată în luna no
iembrie în zonele Deva și 
Hunedoara valorile scad în luna 
decembrie. Reducerea valorilor 
s-a înregistrat și în zona Chiș
cădaga în lunile noiembrie și 
decembrie '97.

La pulberile sedimentabile 
s-a remarcat o reducere a valo
rilor în zonele Hunedoara, 
Călan, Baru Mare, Chișcădaga 
și Brad. în zonele Deva și Valea 
Jiului valorile cresc în luna 
noiembrie dar s-au redus în 
luna decembrie. Se poate 
exemplifica reducerea pulberilor 
sedimentabile în zona Chișcă
daga de la 56.0 gr/mp/lună în 
octombrie, 30.3 gr/mp/lună în 
noiembrie și 18.1 gr/mp-lună în 
decembrie.

Agenția de protecție a 
mediului Deva 

_______________________ J

1 marcă germană 4648 lei 
100 yeni japonezi 6735 lei

13765 lei
5772 lei
1387 lei

1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene 471 lei

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

7-15 FEBRUARIE 1998
Q Sâmbătă 7 februarie

9.00 Nimic personal (s/r) 
13.00 Declarație de dragoste (f/r)
14.30 Omul mării (s., ep. 1,2,3) 
17.00 Antonela (s.,ep. 6) 18.00 
Marielena (s., ep. 11) 18.45 
Marielena (s., ep. 12) 19,30 
Casper (d.a., ep. 6) 20.00 
Casablanca (f. SUA 1942) cu 
Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergman, Paul Henreid 21.45 
Marile povești de dragoste ale 
sec. XX (do.): "Ingrid Bergman - 
Roberto Rosselini"; "Lauren Bacall 
- Humphrey Bogart” 22.30 O 
femeie independentă (s., ep. 1) 
23.15 Info Channel.
Q Duminică 8 februarie

9.00 Știri sportive 9.30 Lumea 
sportului 10.00 Motor Sport Mag.
10.30 AII Star Game '97 13.00 
Vedetele AII Star Game ’98 13.30 
Poveștile lui G Lineker 14.00 FIFA 
Mag. 14.30 Fotbal: Italia (rez) 
15.20 Fotbal: II Calcio (d) 17.30 
Sport extrem 17.45 NBA Special
18.45 Retrosp. sportivă a săpt. 
19.00 Faza zilei 19.30 D.a. 20.00 
Arhiva neagră (s) 20.45 In
coruptibilii (s) 21.30 Marile bătălii 
ale celui de-al doilea răzb. mond.
22.30 O femeie independentă (s)

Q Luni 9 februarie
9.00 Info Channel 13.30 

Casper (d.a./r) 14.00 Dragoste și 
putere (s/r) 15.00 Marile bătălii ale 
celui de-al doilea răzb. mond. (r) 
16.00 Fotbal (rez.) 17.00 
Antonella (s) 17.45 Teleshopping 
18.00 Marielena (s., 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a.) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Teleshopping 
21.00 Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: Poveste din 
Philadelphia (f. SUA 1940) cu 
Katherine Hepburn, James 
Stewart, Cary Grant 1.45 Fotbal 
(rez.) 2.45 Info Channel
Q Marți IO februarie

9.00 Info Channel 13.30 
Casper (d.a./r) 14.00 Dragoste și 
putere (s./r) 15.00 Cinemateca de 
acasă: Poveste din Philadelphia 
(f/r) 17.00 Antonella (s) 17.45 
Teleshopping 18.00 Marielena (s. 
2 ep.) 19.30 Casper (d.a.) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Teleshopping 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal (s)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Animalul (f. Franța 1977) de 
Claude Zidi, cu Jean Paul 
Belmondo, Raquel Welch, Johnny 
Halliday 1.45 Info Channel
Q Miercuri 11 februarie

’ 9.00 Info Channel, Tele
shopping 12.30 Casper (d.a./r) 
13.00 Dragoste și putere (s/r) 
14.00 Cinemateca de acasă: 
Animalul (f/r) 17.00 Antonella (s)
17.45 Teleshopping 18.00 Mari
elena (s., 2 ep.) 19.30 Casper 
(d.a.) 20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Teleshopping 21.00 Răz
boiul conjugal (s) 21.45 Nimic per

sonal (s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Midway (f SUA 1976) de 
Jack Smight, cu Charlton 
Heston, Henry Fonda, James 
Coburn, Glenn Ford 1.45 Info 
Channel

Q Joi 12 februarie
9.00 Info Channel, 

Teleshopping 12.30 Casper (s.a./ 
r) 13.00 Dragoste și putere (s/r) 
14.00 Cinemateca de acasă: 
Midway (f/r) 17.00 Antonella (s)
17.45 Teleshopping 18.00 
Marielena (s. 2 ep.) 19.30 Casper 
(d.a.) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 20.45 Teleshopping 21.0C 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: Vreau capul 
lui Alfredo Garcia (f. SUA 1974) 
de Sam Peckinpah, cu Warren 
Oates, Kris Kristoffersen, Isela 
Vega, Jill Young 1.45 Info CharF 
nel
O Vineri 13 februarie

9.00 Info Channel, Tele
shopping 12.30 Casper (d.a./r) 
13.00 Dragoste și putere (s/r) 
14.00 Vreau capul lui Afredo 
Garcia (f/r) 17.00 Antonella (s)
17.45 Teleshopping 18.00 
Marielena (s) 19.30 Casper (d.a.) 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Teleshopping 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic pesonal (s) 22.45 Cine
mateca de acasă: Buletin de 
București (f românesc 1983) de 
Virgil Calotescu, cu Mircea 
Diaconu, Catrinel Dumitrescu, 
Diana Lupescu, O. Cotescu 1.45 
Info Channel

Q Sâmbătă 14 februarie
9.00 Nimic personal (s/r) 

13.00 Buletin de București (f/r)
14.30 Omul mării (s., ep. 4,5,6) 
17.00 Antonella (s) 17.45 
Teleshopping 18.00 Marielena (s. 
2 ep.) 19.30 Casper (d.a.) 20.00 
Domnului profesor, cu dragoste 
(f.Anglia 1967) de James Clavell 
cu Sidney Poitier, Judy Geeson 
22.00 Marile povești de dragoste 
ale sec XX (do): "King Juan 
Carlos - Queen Sofia"; “King 
George - Queen Elisabeth" 22.30 
O femeie independentă (s. 
ultimul ep.) 23.15 Info Channel

Q Duminică 15 februarie
9.00 Știri sportive 9.30 

Lumea sportului 10.00 Motor 
sport mag. 10.30 Pro Volei Show, 
Brașov '98 11.00 Fotbal
american Superbowl XXXI111.20 
Baschet NBA (r) 14.00 Poveștile 
lui G Lineker 14.30 FIFA mag. 
15.00 Fotbal: Italia rez. 15.50 
Fotbal II Calcio (d) 17.45 NBA 
Action 18.15 Topul celor mai 
frumoase goluri europene 19.00 
Faza zilei 19.30 D.a. 20.00 
Arhiva neagră (s) 20.45 
Incoruptibilii (s) 21.30Marile 
bătălii ale celui de-al doilea răzb. 
mond. 22.30 Calea spre fericire 
(s. ep.1)
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