
sala de
LECTURA

în seara zilei de 
08.02.1998, ora 21.02, 
Compania de pompieri 
Hunedoara a fost soli
citată să intervină pentru 
salvarea unor muncitori 
surprinși de o avarie la o 
conductă tehnologică ce 
aparține de S.C. SIDE
RURGICA S.A. Hune

doara. Muncitorii au fost 

surprinși la o înălțime de 
aproximativ 10 m pe plat
forma compensatorului 
conductei cu secțiune de 
2000.

Garda de intervenție a 
subunității s-a deplasat la 
locul avariei cu două 
mașini de luptă. Pe timpul 
intervenției de salvare 
datorită concentrației

COMUNICAT DE PRESĂ
foarte mari de gaz de 
furnal din zonă, s-au 
intoxicat un subofițer con
ducător auto și 7 militari 
în termen. în urma into
xicării militarii respectivi 
au fost transportați la 
Spitalul Municipal Hune

doara unde, cu tot efortul 
medicilor, serg. BLAJ 
IONEL-CORNEL, născut la 
30.06.1972 în localitatea 
Cerbăl, județul Hunedoa
ra, căsătorit, fără copii, a 
decedat. Ceilalți militari au 
suferit intoxicări ușoare, în 

prezent fiind în afara 
oricărui pericol.

în urma avariei a mai 
decedat Murgoci Adrian, 
de 23 ani, și au fost intoxi
cate cu gaz de furnal alte 
trei persoane care sunt în 
afara oricărui pericol.

Comisii de specialitate 
continuă cercetările asupra 
evenimentelor produse.

Colegii de muncă ai 
sergentului BLAJ IONEL- 
CORNEL sunt alături de 
familia îndoliată căreia îi 
prezintă condoleanțe.

Comandantul
Grupului de pompieri 

"lancu de Hunedoara’’
Colonel Gheorghe DIMA^
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GUVERN DE TRRNZIT

Este în afara oricărei 
îndoieli că armistițiul 
dintre PD și PNȚCD nu va 

asigura viață lungă și pace 
socială coaliției aflate la 
putere. Discuțiile contro
versate între părți au 
culminat totuși cu semnarea 
protocolului de colaborare. 
Dar documentul nu dă nici o 
garanție vreunuia dintre 
semnatari că perspectiva 
rămânerii împreună este de 
lungă durată. înseși pre
vederile sale sunt ambigue. 
PNȚCD este la mâna PD. 
Liderii săi au declarat că vor 
susține în parlament doar 
legile reformei, că nu vor fi 
de acord cu propunerile

✓.
Luni, în 11 spitale din județ

Grevă de avertisment a sindicatului Sanitas
Așa cum se anunțase în 

cadrul unei conferințe de 
presă, reprezentanții sindi
catului "Sanitas” Hunedoara- 
Deva au declanșat la începutul 
acestei luni șirul acțiunilor 
revendicative. După ce vineri, 
6 februarie, a avut loc piche
tarea Prefecturii județului, 
acțiune la care au luat parte 
reprezentanți ai 11 spitale din 
județ, cărora li s-a afiliat și 
Ambulanța Deva, ieri, 9 
februarie, s-a declanșat o altă 
formă de luptă și anume greva

PNȚCD pe care le consideră 
incorecte și neoportune, că 
se gândesc în mod serios, 
până la 31 martie, ce poziție 
vor adopta în parlament, 
ținând cont de hotărârea 
Consiliului de Coordonare 
Național.

Chiar după semnarea 
protocolului, liderii PD au 
făcut afirmații care confirmă 
șubrezenia actului de 
colaborare, tendințele lor 
evidente de a nu se mai lăsa 
tutelați de către PNȚCD. Am 
semnat protocolul șl i-am 
asigurat pe aliați de sprijinul 
nostru o perioadă de timp 
nedefinită numai pentru a nu 
se pierde timp în guvernare 

de avertisment. Luni, între 
orele 9 - 11, în fiecare dintre 
cele 11 spitale mari din loca
litățile județului, a avut loc 
greva de avertisment cu 
încetarea lucrului. Amănunte 
ne-a furnizat dna Maria Popa, 
lider la Uniunea județeană a 
sindicatului Sanitas Hune- 
doara-Deva, care a precizat: 
“S-a încetat lucrul timp de 
două ore, fiind asigurate cu 
asistență urgențele, pediatria, 
secțiile de obstetrică, gine
cologie. O treime din per

și în elaborarea legilor, a spus 
Petre Roman. Noi n-am 
renunțat nici un moment la 
ideea constituirii unui nou 
guvern, fără Victor Ciorbea, 
care să ducă reforma cu pași 
accelerați înainte. Protocolul 
lasă deschisă această cale. 
Dumnezeu știe cât timp va 
dura această înțelegere, 
afirma cu îngrijorare Ion 
Diaconescu. Oricum, proto
colul închide calea înlocuirii 
guvernului și a premierului 
Victor Ciorbea. în nici un caz, 
noi nu dorim alegeri antici
pate, dar dacă nu va fi 
încotro...

Nici prezentarea din 
partea primului ministru a 

sonalul celorlalte secții a lucrat, 
astfel ca bolnavii să nu sufere”.

Cum se știe, prin aceste 
acțiuni revendicative se cere 
majorarea salariilor perso
nalului sanitar prin majorarea 
coeficientului 1 din grila de 
salarizare la valoarea salariului 
mediu pe economie, regle
mentarea salarizării perso
nalului din sectorul sanitar, 
includerea asistenților medi
cali și a celorlalți specialiști din 
rețeaua sanitară în textul Legii 
asigurărilor sociale de

Programului economic de 
guvernare pe 1998 nu i-a 
lăsat indiferenți pe liderii PD, 
care consideră că fondul 
crizei dintre ei și țărăniști 
n-a fost soluționat. Și 
probabil că nu va fi solu
ționat atâta timp cât nici una 
dintre părți nu cedează la 
propriile interese și influen
te, iar șeful statului nu se 
Implică să taie nodul gor
dian. Petre Roman a criticat 
fără menajamente progra
mul prezentat de Victor 
Ciorbea, considerându-l o 
sumă de intenții, cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8) 

sănătate, majorarea buge
tului alocat pe acest an Minis
terului Sănătății, promovarea 
Legii exercitării profesiei de 
asistent medical.

în urma Scrisorii deschise 
adresate pacienților aflați în 
tratament și îngrijire în uni
tățile din rețeaua sanitară, 
mulți li s-au alăturat gre
viștilor, înțelegând că 
personalul medical nu are 
nici o vină pentru situația grea 
prin care trece sectorul 
sanitar. (E.S.).

Intr-o recentă emisiune 
televizată controversatul și 
contestatul domn Viorel 
Cataramă a adus în discuție 
o serie de aspecte legate de 
situația politică și economică 
a țării, în calitatea sa de 
parlamentar și de vicepre- 

• ședințe al PNL. Referindu-se 
1 la unele învinuiri și aprecieri 

ce se aud la adresa partidului 
din care face parte, potrivit 
cărora PNL ar fi un fel de preș 
(cu și pe care se poate șterge 
orice) al PNȚCD, dl 
Cataramă a încercat, cât a 
putut, să convingă (dar nu 
prea a avut sorți de reușită) 
că în realitate lucrurile n-ar sta 
chiar așa, că acest partid ar 
avea de apărat și de înfăptuit 

. niște obiective clare care se 
regăsesc în programul 
înfățișat electoratului. Ocolind 
cu aiplomație speculațiile ce 
s-au făcut în legătură cu 
posibila sa numire ca 
ministru al transporturilor, 
funcție care, se știe acum cu 
certitudine, că nu-i va mai fi 
încredințată, dl Cataramă a 
spus câteva adevăruri 
incontestabile, dezvăluite 
mai mult din punctul său de 
vedere ca om de afaceri. în 
acest context, apelând la o 
serie de argumente concrete, 
a vrut să demonstreze că o 
schimbare reală în privința

FLASH
F

Pentru o mai 
bună organizare
Recent, Asociația Alter Ego 

din Deva (președintă dna 
Daniela Miheț) și-a re
structurat activitatea. Cei 140 
de membri, din Deva și 
Hunedoara, au fost împărțiți 
în 11 cluburi, astfel ca fiecare 
membru al asociației să 
contribuie, potrivit înclinațiilor 
și aptitudinilor, la mai buna 
funcționare a acesteia, pentru 
ca raportul de încadrare în Al
ter Ego să se facă simțit. 
Enumerăm câteva: clubul 
,,Speranță", Natură și Istorie, 
clubul de limbi străine, cel de 
informatică, clubul de formare 
profesională, al prieteniei, 
cluburile medical și, respectiv, 
turistic. (E.S.)

„Siivana” in Județ
Ansamblul folcloric 

„Siivana" al Casei de Cultură 
Deva a susținut la Cîmpuri și 

^Zam spectacole de ținută, 

nivelului de trai nu se poate 
aștepta atâta vreme cât într- 
un an de zile nu se folosește 
decât jumătate din timpul 
efectiv de lucru, peste 100 
de zile fiind sâmbete și 
duminici, peste 30 de zile 
concedii legale de odihnă 
pentru o persoană, urmate 
de învoiri, concedii 
medicale, nunți, botezuri și 
alte sindrofii. In plus - cum 
spunea - nici programul de 
lucru de 8 ore (potrivit datelor 
statistice) nu este bine 
folosit, cam o treime din 
acesta constituind timpi 
morți. Ca urmare făcea 
propunerea, cu care nu 
putem să nu fim de acord, 
ca să fie plătită numai 
munca efectiv prestată. 
Când a fost însă vorba 
despre timpul de lucru al 
parlamentarilor, a cam 
scăldat-o, luându-le apă
rarea, deși vacanțele sunt 
vacanțe, iar activitatea din 
teritoriu este destul de 
ștearsă, să nu spunem mai 
mult.

Ieșind din cuvântul 
partidului, al cărui glas nu 
prea este ascultat de 
partenerii de coaliție, în spe-

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

X 
răsplătite cu aplauze 
călduroase. Au fost pre
zentate suite de dansuri 
populare în coregrafia dnei 
Elis Ursu și cântece inter
pretate de soliștii vocali Ana 
Banciu, Lia Ciobanu, 
Ciprian Roman și Valentin 
Crainic și instrumentiștii 
Ghiță Albu, Florin Sav și Alin 
Tutunaru.

Au fost acompaniați de 
orchestra ansamblului, 
dirijată de Ghiță Albu. (V.R.)

$ Confiscări
Valoarea bunurilor și 

sumelor confiscate de 
Garda Financiară Hune
doara în primele 25 de zile 
ale lui ianuarie a.c. s-a 
ridicat la 1.896.000 lei. De 
remarcat apoi că, din cele 
131.800.000 de lei, cât a 
constituit valoarea amenzilor 
contravenționale aplicate - 
28.850.000 au fost încasate 
efectiv. CV.N.)

FLASH

> Guvernul - în mări
me naturală. în urma demisiei 
din guvern a celor cinci miniștri, 
care reprezentau Partidul
Democrat, au fost numiți înlo
cuitorii lor. Aceștia sunt: 
Constantin Dudu loncscu
(PNȚCD) - ministrul apărării; 
Anton loncscu (PNL) - ministrul 
transporturilor; Mircea Muntcanu 
(PNȚCD) - ministrul mediului; 
Horia Enc (PAR) - ministrul cer
cetării; Ioan Murcșan (PNȚCD) - 
ministru pentru relația cu 
parlamentul.

Conferința Interna
țională a Primarilor. La 
București s-a desfășurat cea de a 
111-a Conferință Internațională a 
Primarilor din capitalele țărilor din 
Sud-Estul Europei. Cei 13 primari 
au perfectat programe comune de 
cooperare în domeniile sportiv, 
cultural, turistic, al asistenței sociale.

> Ne-a vizitat Brigitte 
Bardot. S-a aflat pentru câteva 
zile în Capitala României celebra 
actriță franceză Brigitte Bardot, 
care, după încheierea carierei 
artistice, la vârsta de 38 de ani 
(acum B.B. arc 64 de ani - n.n.), s- 
a dedicat întru totul luptei pentru 
protecția câinilor vagabonzi. 
Brigitte Bardot a participat la o 
conferință pe tema protecției 
câinilor fără stăpân, a lansat pro
pria carte: „Inițiale: B.B.”, s-a 
întâlnit cu personalități românești, 
inclusiv cu președintele țării, dl 
Emil Constantincscu.

> Adrian Severin - pus 
la colț. Guralivul fost ministru de 
externe al României, Adrian 
Severin, a fost absolvit și dc funcția 
dc vicepreședinte al Partidului 
Democrat, rămânând fără vreo 
misiune importantă în partid. El 
este deputat și a cerut transferul dc 

la Comisia juridică a Camerei 
Dcputaților la Comisia dc 
politică externă, cerere care i-a 
fost aprobată.

> A venit ți Berlus
coni. Fostul premier și cunoscut 
om dc afaceri italian, preșe
dintele Partidului Forza Italia, 
Silvio Berlusconi, a făcut o vizită 
dc două zile la București. 
Oaspetele italian a fost primit Ia 
Cotroccni dc președintele Emil 
Constantincscu, a avut întâlniri 
separate cu premierul Victor 
Ciorbea - a cărui activitate a 
clogiat-o -, cu președinții celor 
două Camere ale Parlamentului, 
cu patriarhul Tcoctist.

>-■ S-a scumpit benzina. 
Majorarea TVA a condus și la 
soumpirca carburanților, benzina 
Premium ajungând la 3150 lei/ 
litru. Ministrul finanțelor, Daniel 
Dăianu.cstc împotriva măsurii, 
iar ministrul comerțului și 
industriilor, Mircea Ciumara, a 
fost și mai categoric, avertizând 
cu demiterea conducerii Com
paniei Naționale dc Petrol.
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La Hunedoara - în premieră
O inițiativă cu..; gaz metan

Sâmbătă Ia amiază a avut ioc ia Casa 
de cultură din Hunedoara o conferință 
de presă pe o temă inedită, după cum 
aprecia chiar unui dintre organizatorii 
acțiunii și in aceiași timp autor ai 
demersului pentru care au fost chemați 
ziariștii ia întâlnire. Este vorba despre o 
reușită socială, mai exact spus despre 
aducerea ia cunoștința presei și implicit 
a populației a faptului că pentru prima 
dată în municipiul de pe Cerna, în 
județul Hunedoara și poate chiar în țară 
- după sublinierea aceluiași -, un bloc 
turn a fost contorizat pentru consumul 
de gaz metan pe fiecare apartament, 
separat.

Din păcate pentru organizatorii 
acțiunii și pentru foarte muiți dintre 
beneficiarii serviciilor mass media - 
amărăciune pe care înșiși amfitrionii au 
exprimat-o -, puțini ziariști ie-au onorat 
invitația. Reușita inițiativei acestor 
oameni și explicarea ei în interesul și în 
ideea de urmat de cât mai muiți locuitori 
ia bloc din Hunedoara și din întregul 
județ merită apreciere și nevoia de 
înțelegere.

fn deschiderea întâlnirii cu presa, di 
Gașpar Barboni, președintele Asociației 
de locatari nr. 2 din Hunedoara, a dat 
explicații amănunțite asupra modului 
de inițiere și finalizare a lucrării, precum 
și a avantajelor ei pentru locuitorii din 
blocul respectiv. “De mai bine de un an 
de ziie ne-am gândit ia acest lucru, am 
discutat cu fiecare locatar în parte, te
am explicat tuturor că este imperios 
necesar să contorizăm consumul de gaz 
pe fiecare apartament, astfel încât 
fiecare să plătească doar cât consumă, 
având totodată certitudinea siguranței 
în funcționare a noilor instalații și 
contoare - a precizat di Gașpar Barboni. 
Am găsit înțelegere ia oameni, ia 
primărie, am discutat cu un patron

serios și dispus să facă ceva frumos și 
durabil pentru cetățenii din orașul său 
și în data de 28 ianuarie a.c. lucrarea a 
fost gata".

Premiera despre care vorbim s-a 
produs în blocul CM4, cu 10 etaje, 80 
de apartamente și 20 de garsoniere - 
deocamdată fiind contorizate doar 
apartamentele. După cum am văzut și 
am auzit, lucrarea este de foarte bună 
calitate, iar locatarii sunt mulțumiți, 
atât în privința costului, accesibil - de 
numai 450.000 de iei pe apartament -, 
cât mai ales a echității 
între consum și piață, a 
înlăturării nemulțu
mirilor, suspiciunilor, 
acuzațiilor între locatari.

Ziariștii prezenți au 
primit relații amănunțite despre 
această inițiativă și despre 
materializarea ei de ia dnii Jan Magaon, 
patronul firmei “Mira Mon Prest Corn” 
SRL Hunedoara - executanta lucrării, 
Petru Gașpar - de ia Regionala de Gaz 
Metan Hunedoara-Deva, Constantin 
Buzea - viceprimarui Hunedoarei, Geiu 
Toader - de ia Sectorul de Gaz Metan 
Hunedoara și Vasiie Gheorghe - 
președintele comitetului blocului CM4.

Date fiind, după opinia noastră, 
importanța și necesitatea executării 
unor asemenea lucrări ia cât mai multe 
blocuri - și nu numai din Hunedoara - 
și ținând cont și de rugămintea diui 
Gașpar Barboni de a-i explica mai 
concret populației despre avantajele 
pe care ie au contorizăriie separate 
pentru fiecare consumator - și nu doar 
aie gazului, dar și aie apei și căldurii -, 
vom reveni cu amănunte într-un număr 
viitor ai ziarului nostru, pe care - ni s-a 
spus - îi așteaptă cu nerăbdare și 
interes, în fiecare zi, foarte muiți dintre 
locuitorii Hunedoarei.

Dumitru GHEONEA

Partidul Alianța pentru România 
mizează pe alegeri anticipate 

Sâmbătă, 7 februarie, Comitetul 
județean al Partidului Alianța pentru 
România și-a ținut la Deva prima 
ședință pe acest an.

La sfârșitul ședinței, președintele 
organizației municipale Deva, 
împreună cu alți lideri municipali și 
județeni ai partidului, au susținut o 
conferință de presă.

Liderul municipal al partidului și 
în același timp vicepreședinte al 
Comitetului județean, Cristian Galea, 
i-a informat pe ziariști cu câteva 
probleme care preocupă în momentul 

de față partidul.
Potrivit informațiilor 

furnizate de dl Cristian 
Galea, PApR va rămâne 
în opoziție atâta vreme cât 
membrii săi desprinși din

PDSR, dar funcționând ca parla
mentari independenți, nu reprezintă 
în cele două camere grupuri parla
mentare distincte. Cu alte cuvinte, 
până la viitoarele alegeri; anticipate 
sau normale. Parlamentarii respectivi 
vor susține Guvernul Ciorbea doar în 
inițiativele legislative care servesc 
reforma.

Parcă seamănă această poziție cu 
cea exprimată obstinant de liderii PD? 
Dar asta este treaba PApR. Dacă vor 
exista alegeri anticipate, dacă nu la 
alegerile din anul 2000, PApR va 
merge singur în alegeri. Nu 
comentăm pentru că fiecare trăim în 
comunitate, dar murim singuri.

Sunt posibile alegeri anticipate și 
în acest caz PApR mizează pe circa 
15 la sută din electorat; așa cum se 
desfășoară lucrurile, 1998 este un an 
pierdut pentru reformă; PApR are în 
pregătire, în eventualitatea unor 
alegeri anticipate, programe locale pe 
zone și județe desprinse din 
programul partidului; între 
preocupările prioritare ale partidului,

se află șLpromovarea imaginii sale, 
la toate nivelurile, în fața 

.electoratului, conferința de presă la 
care am participat înscriindu-se în 
acest efort pentru imagine.

Raportată la asemenea preo
cupări, sigur că și întrebările 
ziariștilor au fost diverse și nu chiar 
comode.

întrebările ziarului nostru au fost 
mai multe. Nu vom reda în intervenția 
de față decât câteva.

- Programul partidului dum
neavoastră, după câte ne dăm 
seama, spre deosebire de cel al 
PDSR din care v-ați desprins, se 
orientează mai mult către liberal
ism. Este adevărat?

- Da, este adevărat. Programul 
partidului nostru, un partid de centru, 
este apropiat de ideile programatice 
ale liberalismului.

-Pe ce segmentai electoratului 
mizează partidul dumneavoastră în 
eventualitatea unor alegeri antici
pate sau în alegerile normale, din 
anul 2000?

- Ne bazăm, în primul rând, pe 
tineret, la ale cărui întrebări avem 
răspunsul, pe membrii și 
simpatizanții partidului nostru și pe 
segmentul nehotărâților. în no
iembrie 1997 electoratul a votat nu 
neapărat pentru un partid, o alianță 
politică sau electorală. A votat pentru 
schimbare. Or, schimbarea pe care 
a așteptat-o electoratul, nu a avut loc.

In spiritul adevărului, trebuie să 
rezumăm că la conferința de presă 
amfitrionii au avut răspunsuri, 
convingătoare sau nu, la mulțimea 
de întrebări care ar putea fi adresate 
oricăruia dintre partidele care 
exercită puterea la ora actuală. Ne 
vor oferi prilejul?

Marți, IO februarie

O BERBEC
Primiți răspunsuri 

favorabile la cereri mai 
vechi. Dacă reușiți să fiți 
diplomat puteți obține tot 
ce cereți.

O TAUR
Chiar dacă informațiile 

primite sunt deosebite, 
momentul nu e potrivit să 
le folosiți. Procedați cu 
tact cu tinerii care vă dau 
bătaie de cap.

Ion CIOCLEI
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cial de PNȚCD, care face 
cărțile și jocul politic, 
parlamentarul a arătat că și-a 
exprimat deseori, dar n-a fost 
luat în seamă, părerea după 
care ar trebui revăzut sistemul 
fiscal, încurajat investitorul 
autohton, descurajată poziția 
de monopol a unor regii sau 
firme, promovată o politică 
bancară mai apropiată de 
nevoile agenților economici, în 
același timp având o atitudine 
de condamnare a intereselor 
cercurilor financiare externe 
care_ ne sugrumă economia.

în afara acestor consi
derente, multe sănătoase, au 
rămas în suspensie, cu

răspunsuri evazive, o serie 
de probleme susținute cu 
înverșunare de către par
tenerii de coaliție, cu 
excepția PD, precum cele 
referitoare la casele națio
nalizate, la restituirea pro
prietăților și fabricilor, care n- 
au figurat în programele 
electorale. în legătură cu 
acest ultim aspect, chiar și 
dl Cataramă a încercat să ne 
ducă cu preșul, pentru a nu 
încălca linia partidului său, 
care uneori una gândește și 
spune, dar în realitate face 
altceva, după cum o 
dictează interesele coaliției. Dealul Hațegului.

Foto: Anton SOC AC!

MARTI 
IO FEBRUARIE

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 

8.30 Sailor Moon (d.a./r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.00 Schi alpin 
Slalom super-uriaș feminin 
(înreg.) 12.05 Pasiuni (s/r) 
14.40 Patinaj artistic Proba 
de perechi (d) 16.40 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.30 Studio 
olimpic (rez. I) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 148) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 
21.15 Efectul razelor gamma 
asupra crăițelor (dramă SUA 
’72) 23.00 Studio olimpic (rez. 
II) 23.30 Jurnalul de noapte 
(do) 23.45 Universul 
cunoașterii (do) 0.30 Canary 
Wharf (s, ep. 104)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.55 Baywatch (s/ 
\j) 9.55 Scena politică (r)

10.30 Gala regilor - Placido 
Domingo și invitații săi 12.00 
JO: Schi fond 5 km feminin 
(înreg.)13.10 Doar o vorbă... 
(r) 13.15 Față în față cu 
autorul (r) 14.15 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 JO: 
Patinaj viteză 500 m feminin 
(înreg.) 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Pasiuni (s, ep. 
32) 21.00 JO: Patinaj artistic 
Proba de perechi (înreg.) 
22.00 Teatru TV prezintă: 
„Pavilionul cu umbre” 23.30 
Pelerinaje

ANTENA!
7.00 Dimineața devreme

10.10 Viitorul începe azi (s/r) 
11.00 Tratat de pace (f/r)
13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 68) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Mileniul III (r) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 Onyx 
- culorile muzicii 17.00 Jazz 
Onyx 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Obser- 
vator/Din lumea afacerilor 
19.45 O chestiune de onoare

(f.a.SUA ’88) 21.30 Știri 21.40 
Legea lui Burke (s. p, ep. 22)
22.30 Milionarii de la miezul 
nootii

PRCATV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Fluturii sunt liberi (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.30 Nemu
ritorul (s/r) 15.15 Maria (s)
16.15 Marimar (s, ep. 42) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Spitalul de 
urgență (s, ep. 22) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 18) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 37) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Profesiunea mea 
cultura 0.45 Nemuritorul (s, 
eo. 801

PRIMAT/
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Pretutindeni cu tine (s/r)

10.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 15.00 Pretu
tindeni cu tine (s, ep. 39) 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, 
ep. 39) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Focus 19: știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 39) 
20.00 Contralovitura (s, ep. 
8) 21.00 Challenger (dramă 
SUA ’89) 23.00 Focus 23: știri 
23.30 Stare de veghe 
(talkshow) t

AGASA
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 Marl- 
elena (s. 2 ep.) 19.30 Casper 
(d.a.) 20.00 Dragoste și pute
re (s) 20.45 Teleshopping 
21.00 Războiul conjugal (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

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

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

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

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

ANTENA! - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 Sportul 

hunedorean (r)
10.15-10.30 Muzică, 

publicitate
17.30- 17.45 Program 

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

O GEMENI
Sunteți apreciat la ser

viciu pentru merite proprii. 
Dar și sprijinul unei rude 
cu funcție înaltă e foarte 
important.

O RAC
Problemele financiar- 

contabile vă dau mult de 
furcă. Aveți de susținut 
multe convorbiri tele
fonice.

O LEU
Primiți o veste sau bani 

de la cineva din străi
nătate. Astăzi investițiile 
sau activitățile comerciale 
nu sunt în avantajul dv.

O FECIOARĂ
Se vorbește despre o 

plecare în străinătate în 
familia dv. Ați putea 
câștiga niște bani, pe 
care-i cheltuiți rapid.

O BALANȚĂ
Posibil să aveți probleme 

cu banii. Partenerului de 
viață ar trebui să-i arătați 
că nu are de ce să fie 
nemulțumit!

O SCORPION
Aveți mult de alergat sau 

chiar de mediat pentru 
rezolvarea unor probleme 
de familie. Vă mai rămâne 
însă timp și pentru 
prieteni.

O SĂGETĂTOR
Partenerul de viață va 

avea o realizare socială, 
va câștiga niște bani. 
Energia dv fizică e la 
maximum, dar n-o irosiți 
degeaba.

□ CAPRICORN
Chiar dacă pretențiile 

părinților sunt exagerate le 
puteți satisface. Sunt 
posibile unele schimbări în 
viața dv.

O VĂRSĂTOR
Aveți mult de lucru la 

serviciu și mai duceți și 
acasă. Vă vizitează niște 
prieteni, dar nu aveți timp 
de ei.

O PEȘTI
Autoritatea dv nu e în 

pericol. Capacitatea de a 
depăși obstacolele vă face 
respectat, însă nu 
beneficiați de mărirea 
salariului.
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Fotbalul de performanță nu 

se poate face fără valori
Interviu cu loan Andone, 

antrenor principal la Farul Constanța

- Purtăm această dis
cuție chiar pe marginea te
renului de la FC Corvinul, la 
scurt timp după încheierea 
amicalului Corvinul - Farul. 
Cine a avut inițiativa aces
tei întâlniri?

- Participarea Farului la o 
scurtă perioadă de pregătire 
în Ungaria ne-a creat posibi
litatea să ne sprijine la Hune
doara pentru un meci amical. 
Și m-am gândit, în primul 
rând, că mă pot reculege câ
teva clipe în fața bustului lui 
Mișa Klein de la regretata 
dispariție a fostului meu coe
chipier de la Corvinul și Na
țională împlinindu-se, la 2 
februarie a.c., 5 ani, apoi ne
am gândit că după 5 amicale 
desfășurate pe terenuri greu 
practicabile, înghețate, cu 
formații aflate la începutul 
pregătirilor, ne-ar prinde bine 
un meci de verificare cu o 
echipă bine cotată în eșalo
nul secund și de ce să nu o 
spun, apropiată sufletului 
meu.

- Deci, acum după meci, 
care este impresia despre 
această partidă, pe cine 
anume remarci de la hu- 
nedoreni?

- Hunedoara, clubul Cor
vinul, nu se dezminte nici 
acum, în anii mai grei ai tran
ziției. Așa cum vă relatam 
mai înainte, nu am avut con
diții prea bune pentru cele 5 
meciuri amicale ce s-au des
fășurat pe terenuri grele. Aici, 
am jucat pe un gazon exce
lent întreținut și ajutați de 

timpul însorit, bun pentru fot
bal, băieții au putut să facă 
cu adevărat un meci de veri
ficare marcat și de o spor
tivitate deplină. Acum regret 
că nu am avut inspirația să 
venim de miercuri (4 februa
rie) în județul Hunedoara 
pentru a mai susține un meci 
cu Vega Deva. Revenind la 
jocul de azi, aș vrea să spun 
că, deși de la Corvinul au 
plecat câteva valori, echipa 
este bine așezată de Romică 
Gabor, că poate urca în cla
sament, în retur. Mi-au plăcut 
azi Dinu, Cireș, alături de alți 
jucători experimentați, de mai 
mult cunoscuți.

- Ce ar lipsi Corvinului 
să revină pe prima scenă 
fotbalistică a țării?

- Corvinul a avut și are o 
pepinieră proprie de creștere 
și afirmare a noi talente. Unii 
pleacă în alte părți (cum s-a 
și întâmplat recent). Dar îm
prospătarea lotului trebuie 
făcută. Cu valori. Sigur, se 
cer bani pentru transferuri. 
Efortul trebuie făcut dacă se 
vrea o echipă competitivă. 
SC.Siderurgica, după câte 
știu, face eforturi pentru a fi 
principalul sponsor al Cor
vinului. Dar, cred eu că Hune
doara, acest cunoscut oraș și 
acum, agenții economici, pa
tronii ar putea veni lângă e- 
chipă. La costurile vieții de 
azi, sportul - în speță fotbalul 
- nu poate să fie făcut la exi
gențele performanței, fără 
sponsorizare, fără sprijin fi
nanciar.

Pregătiri pentru retur • Meciuri amicale
în cele 7 zile ce s-au 

scurs de marțea trecută, divi
zionarele noastre B și C, Cor
vinul Hunedoara, Vega Deva 
și Minerul Certej, au conti
nuat seria meciurilor amicale, 
de verificare înaintea reluării 
returului campionatului de 
fotbal 1997-1998. Condu
cerile tehnice ale formațiilor 
amintite mai sus au uitat pe 
toți jucătorii disponibili din 
loturile lărgite (în care, fapt 
îmbucurător, au fost încluși și 
câțiva juniori), exersând câ
teva schimbări de posturi, 
idei tactice care să aducă un 
salt valoric în retur. La Deva, 
antrenorii Ionel Stanca, ajutat 
de secunzii săi N. Alexiuc și I. 
Molnar, caută să găsească 
formula ideală, să "implan
teze" în unele "goluri" noii 
veniți, la Hunedoara, R. Ga
bor cu FI. Văetuș se preo
cupă de găsirea unei formule 
noi în atac și concentrarea în 
fazele decisive din careul 
advers, iar la Minerul Certej, 
cunoscutul cuplu de antrenori 
loan Petcu - Virgil Stoica are 
în principal în vedere omo
genizarea având la dispoziție 
nu mai puțin de 11 nou veniți 
să întărească lotul echipei.

Ș/' în meciurile amicale, fotbalul atrage mereu pe stadioane 
numeroși spectatori

FC Corvinul - 
Farul C-ta 1-2 

9

Deși a fost un meci amical, de verificare, 
peste 500 de spectatori au ținut să urmă
rească un joc plăcut, deschis, angajant de 
ambele părți, dar, într-o notă de deplină 
sportivitate. Corvinul a început partida, cu o 
nouă formulă de atac, cu doi nou veniți la 
Hunedoara - Scarlat (Dinamo) și Robert Niță 
(Steaua). în plus, Dinu (remarcat și în tur) a 
primit sarcini ofensive, trecând la mijloc, de 
unde, urcă mereu în atac, încercând și vi
gilența patronului. (Așa a reușit ca în meciul 
cu Certejul de sâmbătă să înscrie 2 goluri). 
De partea cealaltă, Farul, mai experimentat, 
cu câteva "nume" remarcate în Divizia A, a 
dovedit că posedă o mai bună știință a jocului, 
"taxând" jocul în linie al apărării hunedorene, 
de cunoscuții Nițu și Bogdan Andone. Golul 
gazdelor a fost realizat de Neiconi. Nu au lipsit 
ratările de ambele părți, ceea ce dă fru
musețea fotbalului.

CORVINUL a început în formația: Clep, 
Bordean, Cireș, Haidiner, Sterean, Chira, 
Tibichi, Costăchescu, Dinu, Scarlat, Niță.

FARUL: Laurențiu, Dragomir, Motroc, 
Vochin, Popa, B. Andone, Tudor, Abăluță, 
Mitu, Grigoraș, Toma.

în ambele formații, după pauză au mai 
evoluat câțiva jucători. La Corvinul, Chezan, 
Procorodie, Cr. Stoica, Bardac, Neiconi.<____ ___ _________>

Vega Deva - 
CSM Reșița 2-0
Meciul a început cu o întârziere de 45 de 

minute generată de sosirea oaspeților pe stadionul 
din Deva. Pentru cei peste 200 de spectatori nu a 
fost o surpriză că oaspeții au venit cu echipa de 
tineret - rezerve, întrucât elevii lui Zdrobiș se află 
în turneu, în Iugoslavia. Meciul a fost util pentru 
Ionel Stanca și secunzii săi Alexiuc și Molnar, 
fiindcă oapeții, cu Păunescu în teren, dar și 
antrenor au dat o replică bună devenilor. Condu
cerea tehnică a echipei Vega a repetat și în această 
partidă câteva idei tactice preconizate pentru retur, 
dar și găsirea celor mai eficiente soluții pe posturile 
deficitare. Se pare că mult căutatul fundaș stânga 
să fie acoperit de ... Vuia. în apărare, Andrei câștigă 
"teren" pentru un post de fundaș central, în timp ce 
Voinea și Dobrescu capătă tot mai multă încredere 
din partea antrenorilor.

Vega a învins cu 2-0 prin golurile înscrise de 
Popa și Ștefan.

în prima repriză, Vega a jucat în formația: 
Rahoveanu, Fartușnic, Andrei, Voinea, Vuia, Luca, 
Danciu, Popa, Naniu, Ștefan, Rădos. După pauză 
au mai evoluat Ciubotaru, Stan, D. Gabriel, 
Răducănescu, Dobrescu.

Azi, Vega Deva se deplasează la Petroșani 
pentru un meci cu Jiul, iar joi, primește replica 
Jiului la Deva.

Vega- 
Minerul Certej 1-1

Partida s-a desfășurat miercurea trecută, pe un 
frig pătrunzător, fotbaliștii fiind nevoiți să se miște cât 
mai rapid, pe întreaga durată a meciului. Jocul a fost 
plăcut, cu multe faze la cele două porți. Minerul 
Certej s-a prezentat cu un lot bogat în noutăți - nu 
mai puțin de 11 fotbaliști transferați din retur la Certej, 
unii, doriți și în Divizia B. Scor 1-1 prin golurile 
realizate de Văcaru (Deva) și Tăgârță (Certej).

VEGA: Cibotaru, Stan, Stachi, Vuia, Dolvescu, 
Berindei, Grosu, D. Gabriel, Răducănescu, Chili- 
man, Văcaru.

MINERUL CERTEJ: Dobre, Sîrghie, Stroia, Filip, 
Stoica, Duță, Kallo, Ciobanu, Bozga, Tăgârță, Ov. 
Marin.

Ambele formații au făcut modificări sub
stanțiale în repriza a Il-a.

Pagină realizată de Sabin CERBU

MIHAI LEU 
VA REVENI PE 

RING LA 
VARĂ

Joia trecută, Mihai Leu a primit verdictul 
medicului specialist, care a spus "NU" pentru 
meciul său cu americanul Leonard 
Townsend, pentru titlul de campion mondial - 
versiunea WBO - ce trebuia să aibă loc la 
Sttutgart, în Germania.

înaintea acestei întâlniri așteptate cu 

mare interes și în țara noastră, s-a scris 
deseori în presa sportivă despre durerile lui 
Mihai Leu la mâna stângă care în ciuda 
tratamentului urmat au continuat să persiste. 
Din declarațiile lui Mihai deducem că speră 
să se refacă până la vară și în luna iulie ar 
urca din nou în ring, pentru a lupta pentru 
centura de campion mondial. întrucât Mihai a 
pierdut Centura cu Diamante prin nepre- 
zentare, rămâne principalul challenger la titlu. 
"La 20 februarie voi începe tratamentul de 
refacere, urmând ca la sfârșitul lunii martie să 
reîncep antrenamentul. în iulie - august este 
posibil să lupt, din nou, pentru centură."

Noi îi dorim din tot sufletul refacere cât 
mai grabnică, pentru a-și putea relua lupta și 
a recuceri mult râvnitul titlu de campion 
mondial la box profesionist.

Selecționatar

divizionară 
va pleca în 
Argentina

Antrenorul principal al reprezentativei 
noastre de fotbal, preocupat în mare măsură 
pentru preluarea cârmei la naționala Greciei, 
a lăsat la o parte pregătirea plecării trico
lorilor noștri în Argentina, pentru un meci de 
verificare cerut cu insistență de dl general, 
tărăgănând convocarea lotului care'până la 
urmă a făcut-o Comitetul de urgență, lată și 
componența lotului selecționatei divizionare: 
Prunea, Lucescu, Carabaș, Matei, Ciubo- 
tariu, V. Popa, Nanu, Marinescu, Dulca, 
Mutu, Lupu, Pancu, Iftodi, Lăcătuș, R. Nicu- 
lescu, Axinia, Barbu, Florea. Dl Mircea 
Sandu, președintele FRF, a lăsat la latitu
dinea lui lordănescu dacă va conduce sau nu 
această echipă împreună cu unul dintre 
secunzii săi. "în caz contrar, conform unei 

mai vechi aprobări a Ligii, selecționata 
divizionară va fi condusă de antrenorul Florin 
Marin."

După cum s-a anunțat la sfârșitul săptă
mânii trecute, Anghel lordănescu a încheiat 
un precontract pe doi ani cu federația elenă, 
urmând să fie ratificat de Comitetul Executiv 
al forumului de specialitate din Atena.

lenei, nici la

nici la 
Steaua?

Când se retrage din funcția sa de secretar 
de stat la M.T.S. Emerich lenei este disponibil 
pentru a reveni la fotbal? Ex-secretarul de 
stat este bine cunoscut și apreciat în lumea 
fotbalului de performanță. Se vorbește că ar 
fi dorit de către federația de specialitate ca 
director tehnic al reprezentativei noastre de 
fotbal, în situația în care Anghel lordănescu 
renunță înainte de C.M. din Franța sau după 
încheierea marii competiții mondiale. Aici 
însă, se mai află pe listă și alți pretendenți. 
Este vorba în primul rând despre Pițurcă, dar 
ar mai fi și alții. în același timp, mulți îl "văd" 

ca președinte ai clubului Steaua, în locul lui 
Marcel Pușcaș.

Curios este că deocamdată pe E. lenei nu 
îl tentează nici unul din aceste posturi, 
replicând că deocamdată nu se gândește 
decât la o perioadă de odihnă. "E drept, 
lumea fotbalului mă atrage mult, abia aștept 
primăvara să simt mireasma gazonului, însă, 
deocamdată, trebuie să miros și apa Snago- 
vului sau a vreunei săli de scrimă", cum 
declara "Sportului Românesc".

,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

OLIMPIADA 
ALBĂ ÎN PLINĂ 
DESFĂȘURARE

De sâmbătă, 7 februarie, Jocurile Olim

pice de iarrfâ 1998 se află în plină desfă

șurare la NAGANO în Japonia. Deschiderea 

oficială a celei de-a 18-a ediții a Olimpiadei 

albe s-a bucurat de prezența numeroase 

oficialități, între care nu mai puțin de 60 

demnitari și 6 șefi de stat, numeroase alte 
personalități din lumea sportului. în prezența 

celor peste 50.000 de spectatori și altor 

milioane de telespectatori, sportivi prezenți la 

olimpiadă din 72 de țări, din toată lumea.

Trebuie să subliniem importanța pe care 

Japonia o acordă organizării Jocurilor Olim

pice de iarnă, bunei desfășurări a acestei 

mari competiții sportive. Primii sportivi care 

au intrat în întreceri au fost hocheiștii, nu

meroși spectatori așteptând cu mare interes 

recitalul ce l-au oferit profesioniștii din cam

pionatul nord-american, o adevărată pre

mieră a Olimpiadei albe.
Amenințările primite la secretariatul C.O. 

al Jocurilor Olimpice, atacul cu bombă asu

pra aeroportului de lângă Tokyo au fost 

urmate de măsuri severe de securitate și la 

această olimpiadă.
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Discuția pe care am purtat- 
o cu dl dr. Cornel Fulga Co- 
dreanu, medic la Dispensarul 
uman din comuna Orăștioara 
de Sus, a relevat o serie de 
aspecte și de preocupări legate 
de asigurarea asistenței sani- 

■ tare a celor peste 2.680 de 
locuitori ai satelor aparțină
toare, activitate pe care o du
ce, cu rezultate notabile, îm
preună cu asistenta Virginica 
Cimporescu, sora Maria Gri- 
dan și cu vizitiul Nicolae Vapit. 
La capitolul realizări, este de 
reținut, cum îmi spunea inter
locutorul, că acum dispensarul 
reabilitat arată, într-adevăr, ca 
o unitate reprezentativă în do
meniu. Locuind aici, la etaj, dl 
doctor a reușit să-și cunoască 
foarte bine toți pacienții, știin- 
du-l pe fiecare în mediul său 
economic, social și familial.

Vorbindu-mi despre unele 
I neîmpliniri, este de semnalat 
I faptul că nu s-a obținut încă, 

din lipsa banilor necesari, dota
rea cabinetului stomatologic 
într-o astfel de situație nejusti- 
ficându-se nici încadrarea lui 
cu medic. De asemenea, a- 
vând în vedere urgentele ce se

| Unii vor și pământul de sub 
dispensar și drumul 

județean!
La Orăștioara de Sus am 

ajuns într-o zi cam "aglomerată". 
Dar și asta face parte din viața 
unui sat. nu? De fapt, ce a în
semnat această aglomerație? 
Prezența la Primărie a repre
zentanților Prefecturii, Centrului 
Militar Județean, Arhivelor Sta
tului șl, nu în ultimul rând, a unor 
ziariști de la "Cuvântul liber". Asta 
la Primărie, că în rest, liniște și 
pace în sat. La minus 7-10°C, 
oamenii stau pe lângă casă, pe 
lângă gospodăria ce le asigură 
existența.

Pe străzi Iar apare câte un 
cetățean. Către dispensar, ori 
^‘ic;ul poștal, către un vecin. Cel 
mal animat moment al zilei a fost 
ieșirea copiilor de la școală. Șl 
timp de câteva zeci de minute 
ulițele au fost ale lor. Deși aflat 
sub munte, nici aici nu este ză
padă decât pe ici pe colo. Așa 
că, deocamdată, copiii o mai 
așteaptă.

Ce înseamnă însă comuna 
Orăștioara de Sus azi? Cum 
sunt problemele oamenilor din 
cele două sate?

Din discuțiile avute cu oa
meni și reprezentanți ai primăriei 
am înțeles că prea multe nu ar fi. 
Totuși și aici cele mai multe dis
cuții au fost și sunt tot în jurul 
pământului. Cele mai multe di
vergențe s-au rezolvat. Au mai 
apărut după modificarea Legii 18 
în satul Ocoliș. Aici, câțiva cetă
țeni depășesc cele 10 ha de 
pământ pe care trebuie să le 
primească. Pământ este destul, 
iar ca o chestie interesantă, unii 
oameni nici nu-l iau pe tot. Pă
șunile au cam împădurit așa că 
..."fânațul nu mai este fânaț".

O problemă mai delicată ar fi 
chiar în satul de centru. Doamna 
Margareta Ureche vrea acum 
aproape 7 ha de pământ, după 
ce inițial a făcut cerere pentru 
puțin peste 4 ha, pământ cu care 
s-a intrat în CAP. Se pare că 
treburile sunt destul de încur- 

^cate, din moment ce s-a aiuns Ia 

pot ivi pe neașteptate, cât și 
condițiile de dispersie a satelor 
(până la Grădiștea de Munte 
sunt 24 km), este foarte dificilă 
deplasarea și intervenția, ceea 
ce ar justifica, în limita posibili
tăților, dotarea dispensarului cu 
o autosanitară.

Să nu mai amintim că și pâ
nă la Costești Deal, deplasarea 
durează cam 8 ore. De amintit că 
dincolo de nemulțumirile de ordin 
salarial ale cadrelor din sistem, 
aici nu s-a făcut simțită lipsa 
acordării asistenței sanitare.

*

comisia județeană, Judecătoria 
Orăștie, în prezent așteptându- 
se (după șapte luni) soluția după 
recursul Primăriei făcut la sen
tința Judecătoriei Orăștie. Ches
tiunea este că pe pământul soli
citat de dna Ureche se află Dis
pensarul medical și drumul Ju- 
dețeanl Ce va fi, vom mai auzi.

Dialogul cu loan Ciolocoi, 
agent agricol din cadrul Primăriei 
ne-a adus în atenție și o altă trea
bă: față de alte localități din județ 
și țară, aici, la Orăștioara de Sus 
efectivele de animale sunt în con
tinuă creștere. Mai puțin ovinele 
care se pare că au început să 
scadă. Explicația este că majo
ritatea cetățenilor comunei locu
iesc în zona montană, a căror 
ocupație de bază este creșterea 
animalelor. Ce se întâmplă cu 
oile? Oamenii ne-au spus că nu 
mai au valoare față de munca 
pentru creștere și întreținere. Nici 
produsele de la ele nu mai au 
trecere. Multe familii din comună 
aveau în medie 300 de oi. Acum 
nu prea mai sunt. Cel mai mult s- 
a scumpit ziua de muncă: 50.000 
de lei, mâncare și băutură. în 
aceste condiții, puțini își pot per
mite să angajeze oameni, deși 
mecanizat pe munte nu se poate 
lucra.

O altă chestiune pe care am 
dedus-o din discuțiile avute la 
Orăștioara de Sus a fost că pre
tențiile oamenilor au crescut, dar 
puțini pun mâna să facă treabă, 
iar banii sunt puțini. Este firesc 
să fie drumuri tot mai bune, chiac 
asfaltate, dar foarte multe rămân 
la stadiul de propuneri. Deo
camdată asta este.

Vom încheia aceste rânduri 
despre câteva probleme de la O- 
răștioara de Sus prin a mai spu
ne că aici oamenii au în prezent 
patru combine și 56 de tractoare, 
deși, se știe, comuna este pre
ponderent montană. Spune des
tul de mult acest lucru pentru 
ceea ce înseamnă azi satul ro
mânesc, nu?

Tot la capitolul neîmpliniri 
și intenții de viitor este de 
reținut și problema asigurării 
unui punct farmaceutic de gra
dul doi pentru medicamentele 
de urgență. în privința medica
mentelor, nemulțumirea pa- 
cienților constă în faptul că s- 
a redus mult lista compen
satelor, bolnavii fiind nevoiți 
să alerge pe la farmaciile din 
Orăștie și în situația când nu 
găsesc ce li s-a scris pe rețe
tă, trebuie să vină să li se facă 
o altă rețetă.

De ce plâng ogoarele?
Dl Gh. Oprea din Brad ne- 

a relatat cu indignare despre 
situațiile pe care le-a constatat 
în zonă, în special în comunele 
Baia de Criș și Vața de Jos, pri
vind nelucrarea pământului. 
Zeci, poate suie de ha - cum 
spunea, sunt și acum nearate. 
Ba mai mult, de pe unele su-

-------------------------- «esfSasj

Cu oi
Cu toate că a cam intrat în 

dizgrație creșterea oilor, în spe
cial din cauza lipsei de desfa
cere la intern a lânii, se mai 
găsesc totuși crescători pasio
nați de această specie.

în comuna Orăștioara de 
Sus, spre exemplu, unde mai e-

xistă peste 3600 oi, gospodari 
cum sunt Dumitru Stoicoi, 
Gheorghe Bogdănescu și loan 
Alionescu de dețin fiecare între 
100 și 300 oi. Dacă te ocupi, 
deci, cu o anume activitate, a- 
tunci să știi că o faci și cu oare
care folos.

----------------- «*»»»*>------------------
Cereri la Legea 169

După cum ne-a spus dl. Iosif 
Pogan, primarul comunei Lăpugiu 
de Jos, la această primărie s-au 
înregistrat, până acum, mai mult 

X_______ ——_________
// . ....... '

Grijile primăriței din Beriu
Ca și alți primari de. la co

mune, dna Rodica Moța, pri
mărița Beriului, are o seamă 
de griji și probleme pe care, 
împreună cu consilierii și sala- 
riații primăriei, încearcă să le 
soluționeze în folosul obștii.

în legătură cu aplicarea 
Legii 18/1991, interlocutoarea 
nu este mulțumită de faptul că 
în satul centru de comună Be
riu nu s-au început încă lucră
rile de măsurare, existând o 
seamă de lucruri neclarificate 
privind schimburile de terenuri 
și situația lor juridică, în care 
sens există nădejdea că și 
OCAOTA va acorda sprijinul 
necesar cu topografi. De ase
menea, în ceea ce privește 
Legea 169/1997 care modi
fică și completează Legea 18, 

V-------------- -------------- _

Discutând despre starea de 
sănătate a locuitorilor comunei, 
dl Fulga aprecia că, în general, 
aceasta nu este prea îngrijo
rătoare, având legătură directă 
cu vârsta și anotimpurile anului. 
Faptul că populația este mult 
îmbătrânită este reflectat în a- 
ceea că sporul natural în anul 
trecut a fost negativ, înregis- 
trându-se numai 26 de nașteri și 
46 de decese. Ca boli mai frec
vente pot fi amintite cele cardio
vasculare și reumatismale, cele
lalte încadrându-se în norma- 
litate.

Vorbindu-mi despre acțiu
nea medicului de familie, dl dr. 
consideră că aceasta este 
foarte bine venită atât pentru 
doctor, cât și pentru pacienți, 
mai ales în situația comunei 
putându-se afirma fără a greși 
că toți se consideră că trăiesc 
în aceeași familie. Ca dovadă, 
este relevant și faptul că până 
acum aproape 60 la sută din
tre locuitorii comunei s-au în
scris pe lista dlui dr. Fulga, 
existând convingerea că ace
lași lucru îl vor face și ceilalți 
cetățeni din satele acestei 
comune.

I

prafețe nu s-au tăiat cocenii și 
nici nu au fost curățate de ve
getația ce a crescut în voie în 
ultimii ani. Ca urmare, dl Gh. 
Oprea se întreabă de ce nu se 
dă și o lege ca aceste ogoare 
care plâng, să-i oblige pe pro
prietari să le cultive, să nu le 
mai lase în părăsire.

de 30 de cereri la Legea 169/ 
1997, acestea vizând în special 
dreptul la pădure șl doar în câteva 
cazuri se solicită teren agricol.
______________________ -/

până acum s-au primit la pri
mărie peste 70 de cereri, mai 
puține însoțite și de actele 
necesare, vizând în special 
reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra pădurilor în 
composesorat, cum este în 
special cazul satelor Orăș
tioara de Jos, Sibișel și Măgu- 
reni. Nădejdea este că la oco
lul silvic se vor găsi înțelege
rea și sprijinul necesar. Do
rința cea mai arzătoare a soli- 
citanților ar fi aceea ca în 
perioada următoare să fie 
oprită exploatarea lemnului în 
pădurile care fac obiectul res- 

• tituirii potrivit legii.
între grijile care tind să de

vină o permanență le-am notat 
și pe acelea care privesc re
facerea podurilor peste pârâul

viceprimarul comunei 
Dobra, dl Ionel Trifu, și secretarul 
Mircea Simoc mi-au prezentat o 
serie de obiective prioritare aflate 
pe agenda primăriei. După cum 
am desprins din discuții (primarul 
fiind plecat în acea zi la Deva cu 
treburi ale obștii), multă bătaie de 
cap a dat și continuă să dea încă 
multă vreme de acum încolo ali
mentarea cu apă, în sensul că la 
aducțiunea făcută cu tuburi de 
azbociment se produc dese de
fecțiuni din cauză că terenul pe 

traseu este mișcător și se rup și 
sparg tuburile, doar înlocuirea 
lor cu tuburi din oțel fiind soluția 
de durată și de siguranță în 
exploatare. Acum intenția este 
să fie extinsă rețeaua și la 
școală, lucrare pentru execuția 
căreia se așteaptă aprobarea 
Drumurilor Naționale, fiind ne
cesară traversarea drumului 
Dobra-Lugoj. în ultima vreme 
extinderea alimentării cu apă a 
cuprins o zonă largă, în special 
la gospodării de pe străzile 
Oborului, Gării, Trandafirilor și 
N. lorga, până la finalizare esti- 
mându-se că mai sunt nece
sare lucrări pe încă 3 km. în 
același timp s-a acționat și la 
lucrările de canalizare la blocuri 
și în zona gării, investiție reali
zată cam în proporție de 30 la 
sută, în limita fondurilor bănești 
disponibile. O atenție aparte 
esțe acordată și stației de epu
rare a apei, unde a lucrat S.C. 
Condor Deva, urmând să se 
facă și utilarea acesteia. Unele 
investiții mai sunt necesare și la 
captarea de apă de la Roșcani, 
precum și la bazinul de apă.

în altă ordine de idei, tot din 
investiții, estimându-se că este 
nevoie de circa 1,5 miliarde lei, 

4 . ------------------------ -------------------------

Doriți să cresteti cai de rasă? » »
La conducerea OJRSA Deva 

am aflat că, pentru cel ce doresc 
să crească efectivul de cabaline 
de rasă, există o asemenea po
sibilitate ce este mijlocită șl de 
centrele teritoriale ale acestui

Pagină realizată de Nicoiae TÎRCOB, Valentin NEAGU

Grădiștea, care au fost distru
se în ultimii ani. La Beriu lucra
rea de construcție a noului pod 
se apropie de finalizare, ur
mând să fie instalați parapeții. 
în limita fondurilor bănești se 
va trece la construcția unui 
pod asemănător la Căstău, 
pentru a facilita o legătură mai 
directă a proprietarilor de pă
mânt cu terenurile ce le dețin 
spre zona Orăștiei. între preo
cupări am notat și grija ce se 
va acorda lambrisării interi
oarelor la școli și grădinițe, pre
cum și la căminele culturale, 
resursele lemnoase găsindu- 
se pe plan local.

în altă ordine de idei sunt 
de menționat grijile existente în 
legătură cu introducerea apei 
potabile în gospodării la Sibișel,

----------------------------------------------- A 
se preconizează sa fie constru
ite, în țlădirea fostei primării din 
satul Lăpușnic, un cămin cultu
ral și o grădiniță, aceasta fiind 
soluția mai ieftină și conve
nabilă. Găsindu-se la capitolul 
investiții, interlocutorii spuneau 
că în program s-a cuprins și 
betonarea drumului de la Lă
pușnic la Rădulești, pe o lun
gime de 7,9 km și apoi spre 
Stăncești, iar în perspectivă și 
spre Mihăiești și Pane. Cu spri
jinul Direcției județene a Rom- 

telecom s-a reușit instalarea a 
două centrale telefonice auto
mate, în continuare existând 
preocupare în vederea extin
derii rețelei telefonice la cât mai 
mulți abonați. Am mai reținut că 
se are în vedere și clarificarea 
problemei celor două blocuri 
rămase neterminate după 
1989, ele aflându-se în pro
prietatea RAGCL Deva.

Aducând în discuție pro
blemele referitoare la pământ șl 
la păduri, ni s-a semnalat lipsa 
de specialiști la măsurători pen
tru aplicarea Legii 18, iar la 
Legea 169 s-au primit peste 
100 de cereri. Implicându-se în 
problemele specifice satelor, 
specialiștii agricoli au în vedere 
asigurarea semințelor, îngră
șămintelor și pesticidelor în 
raport cu solicitările proprie
tarilor de pământ.

O dorință rămasă nesoluțio
nată ar fi cea care privește utili
zarea spațiilor aparținătoare 
Federalcoop Deva, existând 
peste 700 mp de magazine ne
utilizate în prezent. Dacă nu au 
fond de marfă, ar fi bine ca 
acestea să fie închiriate la par
ticulari, cu riscul că aceștia vor 
face concurență cooperației.

»
oficiu. De la depozitul din Arad 
se pot repartiza șl prelua armă
sari din rasele ce se cresc în țara 
noastră. Alte relații detaliate se 
pot obține la OJRSA șl la cen
trele sale teritoriale.

Beriu și Căstău, racordarea ur
mând a se face la conducta de 
alimentare a municipiului Orăș
tie. în același timp se fac de
mersurile necesare - o parte 
din fondurile alocate în acest 
scop fiind deja utilizate - pentru 
a introduce gazul metan în 
satele Căstău, Beriu, Sereca și 
Orăștioara de Jos.

Ca o neîmplinire ce o ne
mulțumește pe dna Moța am 
notat imposibilitatea acordării 
ajutoarelor sociale, restanța 
fiind de peste 160 milioane lei 
pentru anul 1997, în evidență 
găsindu-se cuprinse peste, 
100 de persoane. Pe măsură 
ce se vor găsi resurse buge
tare, se va acorda atenția 
cuvenită și soluționării acestei 
probleme.
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In atentia elevilor de 
clasa a VIII-a

„în urmii cu câteva luni, 
după repetatele greve ale unor 
liceeni din câteva importante 
licee din țară, care protestau 
împotriva examenului de 
bacalaureat la 7 materii, cei 
de la Ministerul Educației 
Naționale au fost de acord cu 
amânarea examenului de ba
calaureat (în această formulă! 
- n.r.) pentru anul școlar 1998- 
1999, cât și cu amânarea exa
menului de capacitate pentru 
absolvirea celor 8 clase 
primare”. După această pune
re în temă, scrisoarea Dorinei 
Gina Dineș, elevă în clasa a 
VIII-a C a Școlii Generale Nr. 
2 Brad, ne prezintă neliniștea 
colegilor ei legată de soarta 
absolvenților școlilor gene
rale. Au apărut niște zvonuri, 
ne scrie ea, care produc derută 
și temeri printre elevii 
claselor a VIII-a.

Despre ce este vorba? Se 
zvonește că totuși se va da un 
examen de capacitate la sfâr
șitul acestui an școlar. Iar 
elevii sunt îngrijorați întrucât 
după vestea bună din toamnă 
au lăsat-o mai ușor cu studiul 
la istorie și geografie, axându- 
se aproape exclusiv pe limba 
română și pe matematică, cele 
două materii constituind 
probe pentru admiterea în 
liceu. Un alt zvon, care le dă 
dureri de cap elevilor, este

“REVISTA CRESCĂTORULUI 
DE TAURINE”

Noua revistă cu apariție 
trimestrială în peisajul publi
cistic, aflată la nr. 1/1997 
(luna decembrie) Intitulată 
"Revista crescătorului de 
taurine”, se înscrie ca o 
reușită în eforturile Aso
ciației Generale a Crescă
torilor de Taurine din 
România. Din cuprinsul 
acestui număr am reținut 
câteva titluri: Asociația 

^Generală a Crescătorilor de 

acela că la sfârșitul trimes
trelor școlare dau teste la cele 
două obiecte la care vor susține 
examene de admitere în liceu.

Lăsând la o parte alte 
comentarii din scrisoare 
privind „întorsătura care va 
avea poat"e o consecință gravă 
asupra multora” dacă aceste 
zvonuri se vor adeveri să luăm 

N
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problemele ridicate pe rând. 
De la dl Ionel Moș, inspector 
general al Inspectoratului 
Școlar Județean, am aflat că 
este nejustificată temerea 
elevilor care sunt acum în 
clasa a VIII-a în legătură cu 
examenul de capacitate. Ei nu 
vor susține acest examen. Dar, 
după părerea celei care 
semnează acest articol și 
desigur și a altora, nu e cazul 
ca elevii s-o lase prea ușor cu 
istoria și geografia. Este vorba 
în fapt despre istoria și 
geografia patriei și cunoaș
terea acestora este necesară în 
primul rând pentru cultura 
generală a fiecărui tânăr. Deci, 
chiar dacă și aceste materii 
abundă în informații, ca și 
altele de altfel, nu e cazul să 
fie ignorate.

Taurine din România - pre
zent și' perspective; 
Proiectul romăno-german 
pentru dezvoltarea amelio
rării taurinelor din România; 
Hrănirea și întreținerea 
tineretului femei taurin de 
prăsilă; Tendințe și orientări 
noi în organizarea și des
fășurarea controlului oficial 
al producției de lapte; 
Expoziția națională a rasei 
Holstein din Germania.

în privința celeilalte 
temeri, privind testele, 
aceasta se confirmă. La sfâr
șitul trimestrelor școlare II 
și III elevii claselor a VIII-a 
vor da teste scrise la 
matematică și la limba ro
mână, acestea desfășurându- 
se pe parcursul a două ore. 
La înțelegere cu profesorii 
aceste teste pot ține loc de 
teze la obiectele respective. 
Scopul acestor teste este atât 
de a fixa materia cât și de a-i 
familiariza pe elevi cu rigo
rile examenului de admitere 
în liceu, pe care urmează să- 
1 susțină în vară. Deci aceste 
teste sunt în sprijinul 
absolvenților, ajutându-i să- 
și verifice cunoștințele dar și 
să se obișnuiască cu atmos
fera specifică examenelor.

Aceste precizări aduc 
„elucidările” așteptate de 
semnatara scrisorii și nu 
„pe ultima sută de metri, 
când cu siguranță va fi mult 
prea târziu...” Până la 
sfârșitul trimestrului mai 
este timp ca elevii să se 
pregătească pentru teste. Și, 
oricum, cele două materii 
erau în atenția elevilor de 
clasa a VIII-a, deci aceste 
teste n-ar trebui să con
stituie pentru ei o dificultate 
prea mare.

Viorica ROMAN

Revista se adresează nu 
numai specialiștilor în 
domeniu, ci tuturor celor 
ce se ocupă efectiv sau 
doresc să afle noutăți cu 
caracter zootehnic. Cel ce 
doresc să obțină cele 4 
numere anuale ale revistei 
respective (care costă 
12.000 lei) se pot adresa 
dlul Achim Florin, de la 
OJRSA Deva.

DOUĂ INTERVENȚII 
HUNEDORENE

LA CONSILIUL EUROPEI
Deputatul PUNR Petru 

Șteolea ne-a transmis zilele 
trecute, prin fax, două 
intervenții pe care le-a avut 
de curând în Adunarea 
Parlamentară a Consiliului 
Europei. Prima luare de 
cuvânt s-a referit la „Accesul 
minorităților la învățământul 

^superior", iar cea de a doua

lăuze penale semnificative 
soluționate de polițiștii 

deveni
In anul care a trecut, 

activitatea de cercetare penală 
desfășurată la nivelul Poliției 
Municipiului Deva a cuprins 151 
de dosare penale. 39 dintre 
acestea au fost rezolvate cu 
trimitere în judecată.

La bilanțul activității din 1997 
al respectivei instituții s-a apre
ciat că s-au întreprins eforturi 
considerabile în vederea docu
mentării activității infracționale, 
mai ales că, din datele existente, 
a rezultat profesionalizarea 
persoanelor ce comit infracțiuni. 
Se pare că întocmirea unor 
documente fictive greu de 
identificat este modalitatea des 
uzitată de infractori.

lată, în esență, câteva 
cauze mai semnificative.

Doi ani fără impozite 
și taxe

Violeta Faur, administrator al 
SC Ana Comprest SRL Deva, nu 
a ținut mai bine de doi ani 
evidența contabilă a firmei. S-a 
sustras de la plata Impozitelor și 
taxelor datorate statului cu 
suma de 107.000.000 de lei. 
Parchetul de pe lângă Jude
cătoria Deva a considerat că 
arestarea ei este oportună după 
recuperarea prejudiciului.

Ordine de plată - în fals
La Banca Agricolă Deva, 

verificator valori era Crina 
Adina Vasile. Polițiștii au 
constatat că pe o perioadă de 
aproximativ cinci luni, ea a 

^întocmit ordine de plată în fals și 

la „Dezvoltarea durabilă a 
bazinelor Mării Mediterane și 
Mării Negre.”

Tematica intervențiilor 
este interesantă șl de ridicat 
nivel calitativ, însă di
mensiunea mult prea mare a 
materialelor prezentate nu 
ne permite publicarea lor în 
ziar, spațiul fiind extrem de 

a ridicat din depozitele unor 
persoane fizice sume care în 
total au ajuns la 30.000.000 de lei.

S-a ales cu 85.000.000 
de lei

Am ajuns la o altă bancă, 
Filiala Deva a B.R.D. Ei bine, aici 
Silvia Daniela Șandru, contabil - 
a întocmit în fals ordine de plată 
și foi de vărsământ. Cu ajutorul 
acestora ea a sustras din con
turile de depozit a 16 persoane 
diferite sume de bani care, 
adunate, au ajuns la 85.000.000 
de lei.

Delapidare, fals șl uz de fals 
au fost infracțiunile pentru care 
dosarul ei a fost înaintat Par
chetului de pe lângă Judecătoria 
Deva.

încurcatele drumuri ale 
accizelor și TVA-ului

O cauză mai deosebită, ale 
cărei ițe au fost descurcate de 
polițiștii deveni, a fost și cea 
privindu-l pe Eugen Herța și alțl 
domni.

Herța era administrator al SC 
Alcom Service SRL Orăștie. Pe 
perioada a aproximativ 10 luni el 
a cumpărat alcool rafinat pe care 
l-a dat la SC Vinalcool SA Deva 
pentru a fi transformat prin 
prelucrare în diverse băuturi 
alcoolice.

Pentru a se sustrage plății 
accizelor, impozitelor și taxelor 
datorate statului - Herța s-a 
folosit în acte de SC Komostar 
Impex SRL București, de fapt o 
firmă fictivă.

limitat. Rămâne în schimb 
aprecierea că deputatul din 
județul nostru, dl Petru 
Șteolea, are adesea 
intervenții consistente în 
ședințele Consiliului Eu
ropei, contribuind la ima
ginea delegației României 
la înaltul for european.

Potrivit documentelor, 
societatea fantomă de la 
București ar fi cumpărat alcool 
de la cea din Orăștie, l-a pre
lucrat, după care l-a revândut la : 
cea din Orăștie, care la rândul 
el, îl vinde la SC Vinalcool SA i 
Deva.

Prin aceste manevre, i 
obligația plății accizelor și TVA- 
ului cădea în sarcina firmei 
fictive din București.

în realitate însă aceasta 
cădea în obligațiile Vinalcoolului 
Deva, cea care a transformat, 
efectiv alcoolul în băuturi. în 
complicitate cu Herța intră și 
conducerea SC Vinalcool. 
Potrivit unor facturi, Herța 
cumpără de aici zahăr și esența 
necesare producției, pe care tot 
fictiv le vinde firmei din 
București. Practic, zahărul și 
esența nici nu au părăsit 
Vinalcoolul, fiind folosite la 
prelucrarea alcoolului rafinat.

Verificarea financiar-fiscală 
efectuată de Direcția Finanțelor 
Publice Deva a stabilit că 
accizele și TVA-ul datorate 
statului erau de 550.000.000 de 
lei.

Managerul economic, loan 
Ticula și managerul tehnic Maria 
Surcă - ambii de la S.C. 
Vinalcool SA Deva, împreună ' 
cu Eugen Herța au fost cer-! 
cetăți pentru comiterea in
fracțiunilor de evaziune fiscală, 
fals șl uz de fals.

Valentin

UNDE SUNT ZĂPEZILE DE MTĂD&TĂ?
unt destule sate hu - 
nedorene care au 

început să se golească de 
locuitorii lor. Nimic mai 
dureros decât să vezi case 
de oameni care nu mai sunt, 
ori care au plecat, trăgându- 
se spre oraș cu gândul că 
vor trăi mai bine. Teama de 
izolare i-a îndepărtat pe cei 
mai mulți, iar pe cei rămași i- 
a însingurat. Pe unii i-a 
părăsit chiar speranța.

Un astfel de sat este 
Furcșoara, aparținător comu
nei Brănișca. O localitate 
situată pe Valea Bozului. 
Cândva a fost centru de 
comună. Dovadă fostele 
localuri ale primăriei și școlii, 
clădiri impunătoare aco
perite cu țiglă, cu ziduri de 
cărămidă... Astăzi, cele două 
instituții sunt părăsite. A 
rămas doar biserica de 
lemn, cu turn înalt, amintind 
de turnurile maramureșene 
în care slujba este oficiată 
doar de câteva ori pe an, la 
marile sărbători, de către un 
preot care vine din altă parte.

Fotoreportaj de Mine! BODEA, Anton SOC AC!

Furcșoara mai numără 
doar 32 de locuitori din 
aproximativ 250 câți existau 
în vremuri mai bune. 
Majoritatea caselor sunt 
închise, acoperișurile din 
șindrilă sau paie au început 
să se deterioreze, zidurile 
din bârne de lemn pu
trezesc... Locuitorii rămași 
se ocupă cu stupăritul, unii 
cresc câteva vite, atât cât le 
mai permite vârsta.

Trecând pe ulița satului, 
nu te întâmpină nimeni. 
Doar în câte o curte zărești 
gospodarul spărgând lem
ne pentru foc. Privind mai 
atent casele nu poți să nu 
remarci elemente ale unei 
arhitecturi rurale, tra
diționale, care te trimite cu 
gândul în urmă cu mai bine 
de un secol. Frumusețea 
stranie a acestui sat a în
demnat Primăria din 
Brănișca să încerce dez
voltarea unui turism rural, 
bineînțeles cu sprijinul unor 
sponsori. Locurile sunt, într- 
adevăr, splendide!
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând teren intravilan și casă 
Deva, Dorobanților, 30. Tel. 230954 
(40741)

• Vând teren intravilan, 1,24 ha, 
(lângă IMO). Informații Geoagiu, tel. 
328 (04999)

• Vând (închiriez) spațiu 70 mp 
(4 încăperi), amenajat pentru sediu 
firmă, ultracentral. Tel. 056201616, 
215729 (40956)

• Vând apartament două camere, 
parter, pentru privatizare. Tel. 
625038 (12428)

• Vând, schimb, apartament trei 
camere, Hunedoara. Informații tel. 054 
724644, sau 054 713784 (40743)

■ Vând casă, grădină, pădure, 
sat Fizeș, corn. Băița. Tel. 623462 
(40740)

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

• Angajăm brutar cocător, cu 
carte de muncă, salarizare atractivă. 
Tel. 233869, 668285 (40961)

• Importator româno-canadian 
angajează secretară și 15 per
soane tinere, dinamice, pentru 
inițiere în vânzări directe, experiență 
non necesară. înscrieri la tel.054 
627527, între orele 9-16. (41055)

• Angajăm ing./tehnician service 
copiatoare și/sau calculatoare în 
orașul Deva.Condiții cerute:posesor 
auto, cunoștințe hard în domeniu, 
seriozitate, vârsta maximă 40 ani, 
studii tehnice superioare sau medii. 
Se asigură integrarea într-un 
colectiv dinamic, tânăr, organizat la 
nivel național, școlarizare, dotare cu 
pager sau GSM, salariu fix și 
comisioane atractive. Trimiteți CV la 
Căsuța Poștală nr.22, Oficiul Poștal 
nr.7 București. (OP)

DIVERSE

Decizia de majorare a prețurilor 
carburanților este "inoportuna"

• Cumpăr apartament 2 camere, 
Micro 15. Ofer maxim 27.000.000. Tel. 
217885 (1371)

• Vând casă, grădină, gaz, 
Hunedoara (Piața Obor), posibilități 
privatizare, negociabil, tel. 183, 
Geoagiu. (0500).

• Vând garsonieră, confort 1, 
Deva, tel. 225066 (0435)

• Vând casă și grădini, sat 
Izvoarele, nr.33, preț 50.000.000 lei. 
(9832)

• Vând autocamion Saviem, 
carosat, capacitate 8 tone, nego
ciabil. Tel. 242532, 241364 (40979)

• Vând SR-DAC 5 tone, preț 
negociabil. Tel. 242589, după ora 
18.(40737)

• Vând Ford Escort 1600 cmc, 
1985, neînmatriculat. Tel. 069 430257 
(40996)

• Vând tractor U 650 înmatriculat, 
plug și remorcă. Dobra tel. 633197 
(40742)

• Vând Renault 25 neînmatriculat, 
sau cumpăr talon. Săulești, nr.46. 
(40738)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1990, motor 1400, 5 viteze, Geoagiu 
Sat, bloc 5/21. (0498)

•Vând Dacia 1310, an fabricație 
1989, stare excepțională, tel. 242478 
Orăștie. (0436)

• Vând urgent Peugeot J5, Die
sel, 1,5 tone, tel. 650082 sau 650292 
(0323)

• Vând Lada 1200, stare bună, 
Sînpetru, nr.130, Prejban Cornel 
(9830)

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

• Vând grâu și porumb calitate 
foarte bună, cantități mari. Informații 
Arad, tel.057 272207, 249007 
(40992)______________________

• Vând familii albine. Orăștie, 
Plantelor, nr.4, tel. 246081. (40991)

• Vând SRL. Tel. 260694, după 
ora 16. (40995)

• Cumpăr capotă spate Dacia 
1410 Sport. Tel. 216384 (40957)

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

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

• Vând antenă satelit, complexă, 
stare perfectă (telecomandă), 
Orăștie, tel. 094/568944. (1401)

■ Ofer gratuit număr de telefon
CONEX GSM. Informații, 094/583126 
(9831)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre vînzare sau închi
riere, apartament ultracentral. Tel. 
211619, după ora 18 (40721)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Decebal SA Deva angajează 
conducător utilaj greu (ifron, fa- 
dromă) și tractorist pentru punct de 
lucru Abator Deva și Fabrica de 
Conserve Deva, Relații suplimentare 
la sediul firmei din Piața Unirii nr.8. 
Tel. 211760, 212237 și 213322 
(40739)

• Soția Diana, cumnata Corina, 
cumnatul Flavius și socrii profund 
îndurerați anunță decesul ful
gerător al dragului lor

COSTEL BÎRLA
la numai 46 de ani. înmormântarea 
miercuri, la Cimitirul din Bejan, Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

• Frații și cumnatele din Deva 
deplâng trecerea în eternitate a 
dragului lor

COSTEL
și sunt alături de Diana la această 
grea despărțire. Fie-i țărâna 
ușoară!

• Copleșiți de durere conducem 
pe ultimul său drum pe dragul 
nostru unchi

COSTEL
Nu te vom uita niciodată! 

Georgeta și Răzvan.

• Colectivul de la rezervorul de 
apă din Dealul Paiului este alături 
de colega Diana la greaua încer
care pricinuită de fulgerătoarea 
moarte a soțului ei

COSTEL BÎRLA
Nu îl vom uita niciodată. 

(401000)

• familia îndurerată anunță cu 
adâncă mâhnire trecerea în ne
ființă a celei care a fost cea mai 
bună soție, mamă și bunică

EGRI ILEANA
Vei rămâne veșnic în inimile 

noastre. înhumarea are loc astăzi, 
10 februarie 1998, ora 14, la 
Cimitirul Catolic, str. Eminescu, 
Deva. (40156)

• Cu durere în suflet colegii și 
prietenii de la Siderurgica Hune
doara anunță prematura dispariție 
a celui care a fost

MITICĂ SABOU
și sunt alături de familia sa la acest 
început de an. Nu te vom uita 
niciodată! Dumnezeu să-l odih
nească! (0438)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm încetarea fulgerătoare din 
viață a celui care a fost sergent 
angajat pe bază de contract,

IONEL-CORNEL BLAJ
de 26 ani,sacrificându-și viața 
pentru salvarea semenilor săi, la 
intervenția din seara zilei de 
08.02.1998, la Magistrala de trans
port gaz de furnal a SC Siderurgica 
SA Hunedoara. Transmitem sin
cere condoleanțe familiei îndu
rerate. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Cadrele și militarii în termen 
de la Grupul de Pompieri "lancu de 
Hunedoara" al Județului Hune
doara.

Daniel Dăianu, ministrul 
Finanțelor, a declarat agenției 
MEDIAFAX, că decizia de ma
jorare a prețurilor carburan
ților este "inoportună".

Dăianu a precizat că aceas
tă decizie ar putea afecta pro
gramul economic, ducând la 
creșterea inflației. "Această ho
tărâre este nechibzuită, invo- 
cându-se majorarea taxei pe 
valoarea adaugată și a acci
zelor, dar în realitate cred că se 
încearcă acoperirea ineficienței 
economice a respectivelor so
cietăți", a spus Dăianu. Prețul 
benzinei nu este, de exemplu, 
un preț fizic, ci depinde de cos
turile de producție, a mai pre
cizat ministrul Finanțelor. "Ni
meni nu spune dacă s-a făcut 
ceva pentru reducerea costu
rilor de fabricație", a subliniat 
Daniel Dăianu.

Prețul benzinei este un 
semnal pentru formarea ce
lorlalte prețuri din întreaga 
economie, afirma Dăianu. 
Dacă prețul combustibililor 
crește, în mod automat cresc 
și prețurile celorlalte produse, 
în schimb dacă prețurile com
bustibililor se micșorează a- 
cest lucru nu duce implicit la

scăderea prețurilor, a precizat 
ministrul Finanțelor, arătând 
totodată că nu cunoaște algo
ritmul după care au fost cal
culate prețurile actuale.

Daniel Dăianu consideră 
că era dreptul Societății Națio
nale de Petrol (SNP) de a ma
jora prețul acestor produse, 
dar apreciază că trebuiau in
formați și membrii Guvernului 
de această decizie. "în ultima 
ședință de Guvern nu s-a spus 
nimic despre majorare, iar eu 
am aflat din presă de acest lu
cru", a precizat el. Ministrul Fi
nanțelor a mai spus că atitu
dinea pe care a luat-o este 
"poziția lui de cetățean".

SNP a anunțat majorarea 
prețurilor carburanților, mo
tivând acest lucru prin creș
terea TVA și a accizelor.

în structura prețului benzi
nei, majorat cu 250 lei, a cres
cut fiscalitatea (acciza - cu 198 
lei la litru și TVA - cu 114 lei la 
litru), Petrom reducându-și pre
țul de rafinare cu 35 lei la litru și 
adaosul comercial cu 17 lei la 
litru. Taxa pentru drumuri a scă
zut cu 9 lei/litru. Creșterea pre
țului la motorină, cu 300 lei/ 
litru, înseamnă o creștere a ac

cizei cu 188 lei și a TVA cu 111 
lei la litru, Petrom nemodifi
când prețul de rafinărie, ada
osul comercial și valoarea taxei 
pentru drumuri.

Ministrul Industriilor și 
Comerțului, Mircea Ciu- 
mara, a declarat agenției 
MEDIAFAX, că a aprobat ma
jorarea prețurilor combustibi
lilor doar în contextul majo
rării taxei pe valoarea adău
gată (TVA) și a accizelor. Sunt 
premise ca prețul benzinei în 
următoarele luni să se mo
difice, chiar să scadă, a pre
cizat ministrul Industriilor și 
Comerțului. Ciumara a spus 
că nu există motive ca prețul 
benzinei să crească săptă
mânal. El nu a fost de acord 
cu afirmațiile directorului e- 
xecutiv al Societății Națio
nale de Petrol (SNP), Ion Po
pa, potrivit căruia prețul ben
zinei ar urma să fie modificat 
săptămânal. "Popa nu are 
competența de a stabili pre
țuri fără aprobarea ministru
lui Industriei și Comerțului. 
Eu sunt de acord să schim
be săptămânal conducerea 
SNP, dar nu prețul benzinei", 
a spus Ciumara.(MEDIAFAX)

Hăituire rasială 
prin Internet

I 
I
I
I 
I
I 
I
I

-----------------------\ 
. Un student acuzat de hăr-’ 
I țuire a asiaticilor prin intermediul' 
I Internet ar putea deveni primul I 
| american condamnat pentru in-1 
|fracțiuni comise în ciberspațiu,|
■ relatează AFP. Richard Machado, ■ 
* fost student al Universității Caii-' 
Iformia, va compărea în fața jus-l 
| tiției, în cadrul unui proces civil. | 
| Machado, în vârstă de 20 de ani, | 
ieste acuzat că a trimis mesaje| 
'electronice cu conținut rasist! 

I unui grup de 59 de studenți asi-' 
I atici. El nu și-a recunoscut vino-l 
|vătia, afirmând că mesajele| 

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
| transmise au fost o glumă. Re-| 

|cent, un tribunal federal a retras| 
|opt dintre cele zece capete dej 
[acuzare formulate împotriva lui! 
'Machado, sentința maximă pe' 

I care ar putea-o primi acesta re-l 
| ducându-se, astfel, de la zece la | 
| doi ani de închisoare. "Indiferent] 
ide decizia juriului, acest procesi 
! constituie un mesaj privind faptul [ 
Ică toate infracțiunile privind ra-' 

I sismul trebuie pedepsite, inclusiv I 
|în cazul în care acestea se pe-| 
jtrec în ciberspațiu", a afirmat]
■ procurorul care instrumentează ■ 
■cazul, Mavis Lee. (MEDIAFAX) 1

O alternativa 
energetică la petrol
Doi savanți de la Universita

tea din Valencia au afirmat că au 
descoperit un procedeu prin care 
se poate extrage, la un preț scă
zut, hidrogenul din apă, ceea ce 
ar putea face din acest gaz o 
alternativă energetică a petrolului, 
relatează presa spaniolă, prelu
ată de AFP. Conform cotidianelor 
"El Pais" și "La Vanguardia", cei 
doi cercetători, Antonio Cervilla 
și Elisa Llopis, au afirmat că au 
pus la punct un catalizator care 
permite separarea moleculelor de 
oxigen de cele de hidrogen din 
apă, la un preț foarte scăzut. Obți
nut prin această metodă, care 
utilizează molibdenul și nu nece
sită consum de energie electrică, 
hidrogenul poate deveni o alter
nativă energetică a petrolului, 
susțin cercetătorii spanioli. "Cu 
hidrogenul obtinut din jumătate de

.................-...................................

litru de apă, este posibil să mergi 
cu mașina de la Bilbao la Valen
cia, adică 633 de kilometri", a esti
mat Cervilla, citat de "El Pais".

Mai mulți experți consultați de 
același cotidian s-au arătat mai 
degrabă prudenți decât entuzi
aști în ceea ce privește această 
metodă, care nu a fost încă de
scrisă în nici o revistă științifică 
și despre care nu se cunosc a- 
mănunte. Conform opiniei celor
lalți specialiști, este posibil ca cei 
doi cercetători să fi descoperit o 
metodă prin care să separe oxi
genul de hidogen , dar este puțin 
probabil ca aceasta să se dove
dească rentabilă. în prezent exis
tă mai multe astfel de metode, dar 
fiecare necesită un consum ma
re de energie electrică și sunt 
prea costisitoare pentru a putea fi 
exploatate industrial. (MEDIAFAX) 
......................>

"DISCO MAX" DEVA
organizează in 20 februarie 1998

T©aHIE©ILaV cil VLILICCIIZIE
Valoarea premiilor în numerar este de 

1.000.000 lei.
în 22 februarie organizează un 

concurs "Miî^ IDiîSC'O McîlX"
unde se vor acorda premii de 

/. 10.000.000 lei, în care se 
.< include un sejur la Băile Felix 

primelor 10 concurente - în 
timpul vacanței de primăvară.

Doritorii se pot înscrie la 
sediul "Disco Max", iar selecția va

avea loc în 20 februarie 1998, ora 18,00.
,-Z

: Colocviu asupra evoluției, 
• reformelor din România ■
■ ------------------------------------------------------------------------------- ,
■ Comitetul pentru România al 
1 Consiliului Național al Patronatului 
1 Francez (CNPF) organizează la 
! Paris colocviul "România - un an 
( după", care face un bilanț al pro- 
i greselor economiei românești la 
i un an de la declanșarea refor- 
1 melor de către guvernul rezultat 
J în urma alegerilor din noiembrie 
, 1996 și trece în revistă perspec- 
i tivele companiilor franceze pe 
i piața românească, se arăta într- 
1 un comunicat al CNPF citat de 
1 corespondentul MEDIAFAX în ca- 
! pitala franceză.
i La colocviu participă, din par- 
i tea României, ministrul Privatizării, 
i Valentin lonescu, președintele 
1 FPS, Sorin Dimitriu, Liviu Hagea, 
J secretar de stat în Ministerul Co- 
, merțului și Industriilor și un repre- 
i zentant al Ministerului Finanțelor, 
i alături de ambasadorul român la
• Paris, Dumitru Ciaușu. Lucrările 
1 au fost deschise de vicepreșe- 
J dintele CNPF, Valery Giscard 
i d'Estaing.
i Ministrul Privatizării a prezen-
• tat detalii despre noua legislație 
1 română în domeniul investițiilor
•

străine și despre politica de pri-1 
vatizare a guvernului Ciorbea, în 1 
timp ce președintele FPS a ținut J 
un discurs referitor la rolul Fon-1 
dului Proprietății de Stat în pro- , 
cesul de privatizare din România, i 
Secretarul de stat în Ministerul • 
Comerțului și Industriilor Liviu 1 
Hagea a ținut un discurs referitor J 
la perspectivele relațiilor corner-, 
ciale dintre cele două state, iar ■ 
reprezentantul Ministerului Finan- i 
țelor a prezentat contextul finan- 1 
ciar-bancar de pe piața romă- 1 
nească.

Philippe Roller, director pentru , 
Europa al companiei Lafarge, a i 
prezentat experiența acestei corn-1 
panii în România, pentru a arăta "De 1 
ce și cum trebuie investit în J 
România". Metodele și obiectivele j 
privatizării din România au fost pre- ■ 
zentate de Jean-Pierre Saltiel, aso- i 
ciat în cadrul firmei Maison Lazard 1 
et Cie, iar oportunitățile pe care le 1 
oferă România companiilor france- j 
ze au făcut obiectul analizei pre-, 
zentate de Michel Vergnaud, con- ■ 
silier comercial la Ambasada Fran- i 
ței în România. (MEDIAFAX) 1

SPITALUL JUDEȚEAN DEVA
9

cu sediu! în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58
achiziționează pe bază de analiză de oferte in 

condițiile Ordonanței nr.12/1993 și MOR 63/1994, 
următoarele produse:

> alimente
> legume, fructe
> carne carcasă, porc și vită
> carne pui
> materiale sanitare
> materiale uz gospodăresc, dezinfecție 
Informații suplimentare la telefon nr. 215986 sau la

sediul unității - serviciul aprovizionare.
V ----- - -- --------
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Administratorul Societății

Comerciale Agromec Sîrbi SA

cu sediul în loc. Sîrbi, nr.1, convoacă în data de 20 
februarie 1998, ora 12,00, la sediul societății Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu 
Legea nr. 31/1990, completată cu Ordonanța de urgență 
nr. 32/1997, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii acționariatului și modificarea 
Statutului și a contractului de societate în funcție de 
această structură.

2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Alegerea administratorilor.
4. Angajarea de credite.
5. Vânzarea de mijloace fixe casate sau închirierea lor.
6. Stabilirea salarizării administratorilor și cenzorilor.
7. Aprobarea ca societatea să devină societate 

închisă.
Acționarii pot participa ia AGA personal cu actul de 

identitate și certificatul de acționar sau prin reprezentanții 
mandatari.

Formularele de mandat se pot ridica de la sediul 
societății contra cost și se vor depune până la data de 15 
februarie 1998.

în cazul în care la data de 20 februarie nu se întrunește 
cvorumul necesar următoarea Adunare Generală a 
Acționarilor se va desfășura în data de 22 februarie 1998, 
ora 12,00, în același loc.

Relații suplimentare și consultarea materialelor
upuse aprobării se pot face la sediul societății începând 

cu data de 10 februarie 1998.
 •i--------------------------------------------------- —-------- --------

Ț----- A J YRegia Autonomă 
de Gospodărie Comunală și 

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

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

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

Concursul va avea loc 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.

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

llereif Plus
C alculatoare

i --

IdolarSUA 8352 lei
1 marcă germană 4619 lei
100 yeni japonezi 6706 lei
1 liră sterlină 13678 lei
1 franc elvețian 5727 leL
1 franc francez 1377 lei
100 lire italiene 467 lei

TRANSIMPEX SC AGROMEC SA

Oferă baterii auto 
Bombat, garanție, 
preț inclusiv TVA: 

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

SIRBI
scoate la vânzare prin 
licitație mijloace fixe ca
sate începând cu anul 
1998, în fiecare zi de vi
neri, ora 12,00, la sediul 
societății din localitatea 
Sîrbi, nr.l. Relații supli
mentare se pot obține 
la sediul societății.

Informații la tel/ 
fax: 058-815145.

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

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

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

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

Informații și programări pentru livrare la tele
foanele: 054/260424, 260966.

r

H

ranu m rasLKintTE 
"«Mm LIBER
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Jude
țean); - la chioșcul din CENTRUL MUNICIPIULUI, 
lângă magazinul “Comtim“; - la chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz “Ori
zont),

» HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia
(tel.716926);

# BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediu! S. C. “MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresu/ui, nr. 1 (în spațiu! 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

Evoluția cursului leu/USD în săptămâna
2.02.1998-6.02.1998

I s.c. belcar Btm una s.rl timișoara |
cel mai mare producător de lactate din vestul țării

angajează
director Filiala Deva;
șef depozit;

'b facturistă;
muncitor necalificat.

Informații la tel.: 056-190126,056-190127,056-201367.
■ - ------------------- -

INSPECTORATUL DE POLmE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

( ANUNȚĂ )

Cabinetul medical din cadrul Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara promovează medicina de familie, 
îi invităm pentru înscrierea pe listele noastre pe membrii 

de familie ai cadrelor, pensionarii M.I. și familiile acestora, 
. precum și alte categorii de persoane interesate.

Consultațiile medicale vor fi efectuate în Deva și 
Hunedoara.

CUMPĂRĂM CHERESTEA

FIRMĂ AUSTRIACĂ, C UMPĂRĂ 
CHERESTEA SCURTĂ (sub l,5m) 
DE PLOP SAU RĂȘINOASE 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
LA TEL: 061/710 645

061/716 653
FAX: 061/710 370

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA MARTIE ESTE DE 8000 DE 
LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABO
NAMENTUL LA "CUVÂNTUL LI
BER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă. 

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

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

DUMNEAVOASTRĂ.
Ă ......----------------- n ~

Evoluția cursului Ieu/DM în săptămâna
02.02.1998-06.02.1998

—  .— -
| Copiatoare®

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

(Urmare din pag. 1)

obiective nerealiste și nu 
un plan concret, bine 
închegat, cu termene și 
responsabilități precise de 
coordonare și înfăptuire a 
reformei.

Este limpede, așadar, 
că protocolul dintre PD și 
PNȚCD nu a adus pace 
durabilă în coaliție. Iar 
viitorul, viitorul apropiat al 
alianței la putere, este 
incert. în mod sigur, 
guvernul re-remaniat, cu dl 
Victor Ciorbea la timonă, 
este unul de tranzit rapid 
spre altul, eventual spre 
unul care va pregăti 
alegerile generale antici
pate. Pentru că, în formula 
actuală și hărțuit deo
potrivă din interior și din 
exterior, Cabinetul 
Ciorbea nu va avea zile 
prea multe.

Z 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
i 
III
I

Partidul dlui Berea își evaluează forța
spus că actualele politici 
agrare promovate de 
putere nu au în vedere 
apărarea interesului națio
nal și a producătorului agri
col autohton, accentuând 
necesitatea susținerii finan
ciare a agriculturii, pentru 
refacerea a ceea ce s-a 
distrus până acum fiind 
nevoie de circa 6 miliarde 
de dolari, la care se 
adaugă alte 5 miliarde 
dolari pentru lucrările de 
îmbunătățiri funciare, care 
după 1989 au fost complet 
neglijate. Din delegația 
județului nostru au făcut 
parte dnii Gheorghe 
Dreghici și Florin Achim, 
membri ai delegației 
permanente, dr. Elena 
Teban, președinta orga
nizației de femei, Paulin 
Budău, președintele orga
nizației de tineret și Mircea 
Pătrînjan, președintele ligii 
primarilor.

După întâlnirile zonale de 
la Timișoara și Constanța cu 
lideri ai filialelor locale ale 
PDAR, sâmbătă a avut loc la 
Sibiu, în prezența preșe
dintelui prof.dr.ing. Mihai 
Berea și a conducerii centrale 
a acestui partid, o nouă 
întâlnire cu liderii agrarienilor 
din 14 județe, între care s-au 
aflat și reprezentanții din jude
țul Hunedoara. Scopul de
clarat al întâlnirii a fost, în 

| esență, acela de a face o 

I ~
II■ 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I i I 

evaluare cât mai exactă (în 
conjunctura politică actuală 
din țară, pe fondul unor 
convulsii, contradicții și 
confuzii în rândul partidelor 
din coaliția aflată la putere) a 
forțelor de care dispune în 
eventualitatea unor alegeri 
anticipate. Succintele ra
poarte de activitate prezentate 
de către liderii filialelor locale 
au reliefat, între altele, faptul 
că de la alegerile anterioare 
PDAR și-a întărit poziția și cre
dibilitatea în rândul elec
toratului, existând - cum s-a 
\___________________

apreciat - șanse reale pentru 
a se afirma în forță pe scena 
politică, având posibilitatea 
să depășească pragul elec
toral pentru a-și trimite 
reprezentanți în parlament și 
(de ce nu?) chiar pentru a 
participa la guvernare, 
împreună cu alte partide.

Dezbaterile au fost des
chise și sincere, iar la 
conferința de presă s-au 
subliniat cu putere câteva 
direcții de acțiune și strategii 
pentru a fi atinse obiectivele 
stabilite, reliefându-se nece
sitatea păstrării identității 
partidului, cât și a unor 
posibile alianțe, în același 
timp, cu alte formațiuni poli
tice cu doctrine asemă
nătoare. în context, s-a arătat 
că foarte importantă pentru 
consolidarea imaginii parti
dului este și propulsarea 
liderului său, afirmându-se 
că așa cum se vorbește 
despre partidul lui Iliescu, 
Meleșcanu, Diaconescu sau 
Roman, așa trebuie să se 

ajungă să se vorbească 
despre partidul lui Berea, 
respectiv al agrarienilor. Cum 
s-a spus, există astfel de 
premise, deși cu Victor Surdu 
fost la conducere s-a cam 
pierdut din popularitate,

'ÎNTÂLNIRE a' 
LIDERILOR

| AGRARIENI y

reconsiderarea și revitalizarea 
desfășurându-se cu oarecare 
dificultate și ca urmare a 
accesului limitat, ca spațiu și 
timp, la mass media cu pu
tere de influențare și audiență 
largă la public. Abordând în 
detaliu problemele specifice 
agriculturii, dar și altor 
sectoare economice cu rol 
decisiv în economia de piață, 
dar și în relansarea eco
nomiei țării în ansamblul său, 
și implicit în ridicarea nivelului 
de trai, agrarienii au adus în 
atenție necesitatea de a-și 

face mai bine cunoscute 
obiectivele și strategia, 
antrenându-se temeinic de 
pe acum în vederea anti
cipatelor care, cum s-a 
apreciat, deși nu sunt dorite, 
ele sunt totuși inevitabile.

Răspunzând la întrebările 
puse din partea ziarului 
nostru în cadrul conferinței 
de presă, referitor la comu
nicatul Asociației "Victoria" 
Timișoara, dl Berea a afirmat 
că nu a făcut, personal, nici 
un fel de declarație presei 
privind aderarea agrarienilor 
la noua formațiune denu
mită “Uniunea pentru 
Renașterea României", 
împreună cu alte partide și 
formațiuni civice și nici nu are 
cunoștință cine ar fi putut să 
facă acest lucru în numele 
partidului pe care-l conduce. 
După ce se va edifica, va 
putea da un răspuns com
plet. Comentând pe mar
ginea unei alte întrebări 
referitoare la pâinea cu TVA și 
cu reformă, liderul PDAR a Nicolae TÎRCOB

I 
I
i
II
8
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I
I 

y
în scandalul salariilor din administrația publică LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

PRIMARII HUNEDORENI AMENINȚĂ CĂ VOR 
ÎNGHEȚA RELAȚIILE CU PREFECTURA

După cum i-am informat pe 
cititorii ziarului nostru În 
precedenta ediție, ieri la Prefectura 
județului a avut loc o nouă întâlnire 
cu reprezentanții acesteia, la care 
a participat și prefectul Pompiliu 
Budulan.

Dialogul cu primarii din județ 
s-a derulat sub o oarecare stare 
de tensiune, mai cu seamă că, din 
start, prefectul județului le-a 
acordat aleșilor locali numai 30 de 
minute. Subiectul principal l-a 
reprezentat și în cadrul întâlnirii de 
ieri hotărârile Consiliilor locale 
privind salarizarea personalului 
din Administrația publică locală, în 
concordanță cu prevederile 
Ordonanței nr. 22/1997, care au 
fost atacate în contencios 
administrativ de către Prefectură.

Primarii hunedoreni, prezenți 
în număr foarte mare la discuțiile 
de ieri, au apreciat că hotărârile 
Consiliilor locale de reconsiderare 
a nivelului de salarizare se 
bazează pe Lege, pe când juriștii 
de la Prefectură afirmă contrariul. 
Faptul că s-a procedat corect, au 
spus câțiva dintre vorbitori, îl 
dovedește cazul județelor Cluj, 
Maramureș etc., unde justiția a dat 
câștig de cauză Consiliilor locale.

Prin protestul adresat 
prefectului județului, Liga prima
rilor hunedoreni solicită retragerea 
acțiunilor de atacare a acestor 
hotărâri, iar acolo unde nu au fost 
inițiate să se renunțe la atacarea

Acțiunea organizată de 
Asociația Handicapaților 
Neuromotori Hunedoara- 
Deva sâmbătă s-a bucurat 
de o numeroasă participare. 
Sala formațiilor de dansuri 
a Palatului Copiilor Deva 
devenise neîncăpătoare 
pentru cei dornici să-și pro
cure bilete de tombolă. O 
primă extracție a fost pentru 
cele 14 premii speciale, 
obținute prin sponsorizări de

în finalul protestului se mai 
specifică că "dacă nu se 
soluționează actuala situație până 
vineri, 13 februarie a.c., primarii și 
președintele Consiliului județean 
Hunedoara - care a subscris 
acestui protest -, își asumă 
răspunderea să acționeze în 
concordanță cu prevederile 
Ordonanței de urgență 22/1997”. 
De asemenea, dacă se menține în 
continuare atacul în instanță de 
contencios administrativ al 
hotărârilor referitoare la salarizare 
primarii sunt deciși să înghețe 
relațiile cu prefectura până la 
clarificarea problemelor.

Liga primarilor din județ l-a 
împuternicit pe președintele 
acesteia, Mircea Muntean, să 
prezinte prezentul protest și în 
adunarea generală a federațiilor 
municipiilor din România ce se va 
întruni la Oradea în 12-13 februarie. 
Dl Aurel Armioni, președintele 
sindicatului salariațilordin aparatul 
propriu al Consiliului județean, a pus 
sub semnul întrebării afirmația 
prefectului Pompiliu Budulan "că 
respectă legea”, spunând printre 
altele: “Nu știu ce lege respectă 
dânsul? Pe cele de șuetă? Din ce 
epocă? Noi respectăm ultima lege 
apărută în domeniu, care este 
Ordonanța 22/1997. Atacul 
hotărârilor C.L. și C.J. a fost doar 
de dragul de a ne ataca și nu a ne 
lăsa în pace, de a vă bate joc de 
toată administrația publică din 
acest județ.” 

la 6 firme. Premiile au con
stat în jucării și două ceasuri 
deșteptătoare, primite de la 
societățile comerciale 
devene CIP și „Flamingo”.

Dar majoritatea premiilor, 
220 de pachete în total, au 
conținut îmbrăcăminte (în 
principal), jucării și încăl

Prefectul județului, Pompiliu Budulan ( în centrul imaginii) 
în discuție cu primarii hunedoreni.

Cele 30 de minute acordate primarilor i-au făcut pe mulți 
dintre aceștia să murmure din buze la întâlnirea 

de ieri de la Prefectură.

Afirmațiile dlui Aurel Armioni au 
fost apreciate de prefect “o simplă 
apreciere personală". La finalul 
discuțiilor le-am solicitat o scurtă 
opinie părților:

Dl Pompiliu Budulan, 
prefectul județului: “Eu știu că 
Legea 40 este în vigoare, iar până 
la modificarea acesteia trebuie să 
fie respectată. Fiecare prefectură 
răspunde pentru ce face. Eu con
sider că legal trebuiau atacate 
aceste hotărâri ale consiliilor lo
cale privind majorarea salariilor.” 

țăminte. Toate biletele, 
vândute la prețuri umanitare, 
au fost câștigătoare. în 
încheierea acțiunii, apre
ciată ca reușită de dl 
Octavian Bogdan, preșe
dintele A.H.N. Hunedoara- 
Deva, s-au distribuit gratuit 
și medicamente (pentru

în opoziție cu afirmațiile 
prefectului, dl Mircea Muntean, 
președintele Ligii primarilor, a 
precizat: “Protestul nostru este 
justificat, situația fiind cunoscută 
până la nivelul Guvernului. 
Rămâne însă de văzut dacă 
instanța din județul Hunedoara, 
care va judeca cauza, va dovedi 
încă o dată că este independentă, 
își va face datoria, având 
precedentul colegilor din alte 
județe unde s-a judecat vertical."

Corne! POENAR 
_______________________ J

reumatism și sirop de 
tuse). Atmosfera, pe 
parcursul manifestării, a 
fost întreținută de Petrică 
Lupaș, cu taragotul, și 
Carol Câșlaru, cu acor
deonul. A mai cântat - un 
cântec despre soarta celor 
în cârje și felul în care-i 
privesc ceilalți - Mariana 
Roșea, membră a A.H.N.

V.ROMAN

NEGOCIATORUL
PRINCIPAL AL F.MLL 

LA BUCUREȘTI
Cu o săptămână în urmă 

sosea în Capitală un grup de 
experți ai Fondului Mondial 
Internațional pentru a se 
documenta asupra rezul
tatelor obținute de Guvernul 
României pe calea reformei. 
Constatările experților vor fi 
puse la dispoziția nego
ciatorului principal al F.M.I. în 
raporturile cu România, Poul 
Thomsen, care a sosit ieri 
după-amiază în țara noastră.

Așadar, o nouă rundă de 
emoții pentru premierul Vic
tor Ciorbea. Mai ales că la 
mijlocul anului trecut 
reforma în România, după un 
început impetuos, s-a 
estompat, unii analiști sus
ținând că aceasta s-a 
întrerupt cu totul din cauza 
ezitărilor Guvernului, a 
mișcărilor sindicale care au 
evidențiat că evaluările în 
plan teoretic nu corespund 
niciodată cu realitățile dure 
ale vieții. Poate și de aceea, 
tranșa a treia de împrumut 
de 80 milioane de dolari oferit 
de F.M.I. și Banca Mondială 
nu s-a mai acordat. Din cei 
peste 400 milioane de dolari 
preconizați a se acorda 
pentru susținerea reformei

' Modificări in structura ' 
anului școlar la clasele 

terminale de liceu
Ministerul Educației 

Naționale a hotărât că la 
clasele a Xll-a și a Xlll-a de 
absolvire a liceelor, 
cursurile se vor încheia în 
ziua de 29 mai a.c., după 

^ultima oră de curs. Această 

în România, s-au acordat 
până acum doar 164 
milioane de dolari.

Ce se va întâmpla 
acum? Vor reuși discuțiile 
ce se vor desfășura să 
detensioneze raporturile 
F.M.I. cu noul Guvern al 
României? Vom trăi șl vom 
vedea! După câte știm, 
Poul Thomsen trebuia să 
sosească în România la 
începutul lunii ianuarie. 
Vizita s-a amânat din cauza 
crizei guvernamentale și 
politice existente în țară 
prin ieșirea de la guvernare 
a reprezentanților Parti
dului Democrat. în orice 
caz, disputa dintre PNTCD 
șiP.D. nua adus nimic bun, 
mai ales în imaginea noas
tră pe plan internațional.

Poul Thomsen va 
verifica realizarea preve
derilor acordului încheiat 
anul trecut și va analiza 
programul de guvernare pe 
1998. în funcție de 
rezultate, F.M.I. va putea 
elibera o nouă tranșă de 
împrumut de aproximativ 
80 milioane de dolari.

MinelBODEAJ

măsură a fost luată pentru 
ca profesorii să poată 
acorda consultații elevilor 
în perioada 1-15iunie a.c., 
ajutându-i astfel în pragul 
examenelor de baca
laureat. (M.B.)
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