
SALA DE 
eectu RA

Greva continua
SINDICATELE “SANITAS” NU CEDEAZĂ

Continuă greva sindi
catelor “Sanitas" în toate 
spitalele din județ în care 
personalul mediu și auxiliar 
este organizat în sindicate.

• Am luat legătura cu dna 
Marioara Mitroi, lider sindical al 
sindicatului “Sanitas” de la Brad, 
care ne-a spus: “Continuă și la 
Spitalul Brad greva declanșată 

sjoi. în holul Policlinicii s-au 
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adunat și azi (luni, 16 februarie - 
n.n.) 80 de salariați. Au venit și 
persoanele libere sau care intrau 
în schimbul III. Pacienții ne-au 
înțeles, nu au fost probleme. 
Medicii îi triază pe cei care 
necesită internare și tratamentul 
continuă. S-au făcut în aceste 
zile intervenții chirurgicale 
urgente fără probleme".

• începând de joi, 12 
februarie, în fiecare zi cadre 
medii și auxiliare de la Spitalul 
Orăștie s-au adunat în holul 
Policlinicii, în semn de protest 
față de atitudinea de până 
acum a Guvernului față de 
solicitările legate de salarii și 
de condițiile de lucru din 
domeniul sanitar. “Suntem 

fermi pe poziție și nu vom 
ceda până când nu se vor 
vedea rezultatele - spunea 
dna Dorina Popon, lider 
sindical. Asistența medicală 
de urgență și în secții n-a 
avut de suferit".

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 8)

MII DE ORE DE VEGHE, 
ZILE DE AȘTEPTARE ÎN 

PÂNDĂ
Interviu cu dl maior Viorel Sălan, 

comandantul Batalionului 3Z 
Jandarmi Deva

■ Pentru că, în general, 
misiunile concrete ale jan
darmilor sunt mai puțin 
cunoscute, vă rugăm pentru 
început să le prezentați die maior.

- Foarte pe scurt o să vă 
spun că, în conformitate cu 
prevederile legale, efectivele 
unității noastre participă alături 
de poliție la executarea 
misiunilor privind asigurarea și 
menținerea ordinii și liniștii 
publice, respectarea regulilor 
de conviețuire socială, apă
rarea vieții, integrității corporale 
și libertății persoanelor, a 
avutului public și privat. Suntem 
prezenți apoi în combaterea 
manifestărilor de violență, 
prevenirea și descoperirea 
infracțiunilor, la manifestările 
publice ș.a.

- într-adevăr, multe șl 
deosebit de importante 
misiuni. Cum a fost anul 
trecut?

- Pentru noi, 1997 poate 
fi caracterizat ca o etapă de 
ample schimbări, de o spo
rire, atât în plan cantitativ cât 
și calitativ a misiunilor 
încredințate. Toate aceste 
transformări s-au realizat 
concomitent cu îndeplinirea 
misiunilor noastre specifice.

- Concret, die co
mandant.

- O să vă prezint câteva 
cifre, dar vreau să precizez 
că în spatele lor se află mii 
de ore de veghe, mii și mii 
de km parcurși pe jos, zile 
și nopți de așteptare în 
pândă etc. Am executat, 
așadar, 68 de razii, acțiuni 
polițienești, de asigurare a 
ordinii la manifestări 
culturale și sportive. 63 
dintre acestea au fost în

Valentin NEA GU
(Continuare în pag. 4)

PROTOCOLUL fi SfiRIT ÎN AER

Era clar pentru toată 
lumea că protocolul 
de funcționare a coaliției 

guvernamentale nu putea să 
țină. în primul rând din cauză 
că obligațiile părților nu au 
fost clar exprimate, fiecare 
înțelegând ce vrea, res
pectând doar ceea ce îi 
convine. Chiar primele 
declarații făcute imediat după 

semnarea documentului au 
fost contradictorii. Pediștii 
au afirmat că protocolul lasă 
deschisă calea schimbării 
primului ministru șl alcătuirii 
unui nou guvern. La rândul 
lor, țărăniștii au precizat 
răspicat că protocolul 
închide orice cale de schim
bare a premierului Victor 
Ciorbea. în protocol nu se 
stipula nici una nici alta 
dintre aceste variante.

în al doilea rând, 
protocolul nu putea să reziste 
datorită cerbiciei PD șl 
PNȚCD de a nu ceda nimic 
din ale lor pentru parteneri, 
unul fiind mai tare, iar altul 
mai mare. Antecedentele 
sunt bine cunoscute. în me
dii interne și externe, 
reprezentanți ai PD și PNȚCD 
și-au adresat acuze reci
proce de genul: “cei de la PD 
sunt implicați în chestiunea

“flotei” sau “domnul Roman 
a stat la masă cu regele, nu 
eu” (Ion Diaconescu). Din 
cealaltă zonă, a PD, vin 
acuzații la adresa PNȚCD 
privind "restitutio in inte
grum”, este incriminată 
intenția de reinstaurare a 
monarhiei, este pronunțată 
amenințarea că dacă pârtă la

31 martie a.c. nu se va pro
duce înlocuirea premierului 
Victor Ciorbea pediștii vor 
adopta măsuri dure: intro
ducerea unei moțiuni de 
cenzură sau părăsirea 
coaliției. Ce interes național, 
ce reformă, ce grijă pentru 
cetățenii care le-au dat 
votul...

O dovadă în plus că 
protocolul nu are temei (pro
tocol semnat pentru presă și 
opinia publică, după apre
cierea neghioabă a lui Traian 
Băsescu) o constituie 
năstrușnica idee a PD de a 
înființa “un organism de 
urmărire a acțiunii guver
namentale”, pentru a ști cum 
să susțină ori să nu susțină

Guvernul în Parlament, 
leșiți de bună voie de la 
guvernare, pediștii chiar că 
se întrec cu gluma. Vor să 
guverneze în alt mod, din 
umbră, umblând cu jalba la 
colegii lor deputați șl 
senatori privind gafele 
guvernamentale.

în pofida problemelor 
grave cu care se confruntă 
țara - creșterea prețurilor, 
diminuarea puterii de 
cumpărare a populației și 
sărăcirea ei de la azi la alta, 
solidarizarea sindicală 
pentru majorarea salariilor 
tot mai multor categorii de 
personal (în timp ce sacul cu 
bani al statului a ajuns la fund) 
-, politicienii de la putere se 
luptă pentru supremație și 
privilegii, își rotunjesc veni
turile, își umflă schemele, se 
hârjonesc fără rost.

Un lucru apare tot mai 
evident: ruperea coaliției este 
aproape. Și nici alegerile an
ticipate nu-s prea departe. 
Departe se arată doar 
speranța românilor în mai 
bine. Așa le este pregătit 
acest “mai bine” de către 
clasa politică. Indiferent că 
până mai ieri a fost una, iar 
astăzi e alta. Sau altele...

Dumitru GHEONEA

Corvinul

Deva. Măreția a două monumente emblematice ale 
istoriei și credinței.

Foto: Eduard CHiROiU

comunică
Consiliul de Admi

nistrație al F.C. 
„Corvinul” Hunedoara 
în ședința din 15.02.1998 
a hotărât schimbarea 
antrenorului principal 
Romulus Gabor pe 
următoarele motive:

- deficiența în planifi
carea, organizarea și 
desfășurarea procesului 
de pregătire;

- tolerarea unor stări 
de indisciplină a jucă
torilor, care a dus la 
crearea unui climat 
necorespunzător obți
nerii obiectivelor pro
puse.

Până la numirea unui 
nou antrenor principal, 
se numește Florea 

Văetuș pentru a con
duce antrenamentele și 
echipa.
Consiliul de A dministrație 

aiF.C. „Corvinul" 
____________ Hunedoara. J

Sesiunea forumului 
președinților 

cooperării regionale
Vineri, 13 februarie a.c., la 

Szeged (Ungaria) a avut loc 
prima sesiune a forumului 
președinților cooperării regio
nale Dunăre-Mureș-Tisa. 
Consiliul județean Hunedoara 
a fost reprezentat de către dnii 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean, Gheor
ghe Dreghici, vicepreședinte 
al Consiliului județean, Ion 
lonescu, consilier și Cristian 
Dan, inspector al Consiliului 
județean pentru relații externe.

Cu acest prilej s-au stabilit 
statutele și modul de lucru al 
cooperării regionale, numărul 
grupelor de lucru și domeniile 

lor de activitate. Reamintim 
că din această cooperare 
regională fac parte patru 
județe din România - res
pectiv Arad, Timiș, Caraș- 
Severin și Hunedoara - 4 din 
Ungaria și regiunea 
autonomă Voivodina - 
Iugoslavia.

Scopul cooperării este 
acela de a stabili legături la 
orice nivel, vizând diverse 
domenii ce ar putea interesa 
părțile și ar contribui la creș
terea bunăstării, la dezvoltarea 
relațiilor economice, sociale și 
culturale între aceste 
euroregiuni. (N.T.)

Grevă generală în 
sistemul sanitar.

Cea de a doua jumătate a 
săptămânii trecute a fost 
marcată de un amplu fenomen 
social: intrarea în grevă 
generală pe timp nelimitat a 
salariaților din sistemul 
sanitar afiliați la Federația 
sindicală “Sanitas”. încălcând 
jurământul lui Hipocrat, la 
grevă au subscris și medici. 
Organizații sindicale și lideri 
de partide susțin cauza 
greviștilor.

'h CV Tndor și Funar - 
“un cuplu de zile 
mari”.

Președintele Partidului 
România Mare, Corneliu 
Vadim Tlidor și pretinsul lider 
al PUNR - aripa Funar, 
Gheorghe Funar, au semnat 

un protocol de colaborare, 
considerat ca Fiind un prim pas 
spre crearea Marii Alianțe 
pentru Renașterea Patriei. Se 
așteaptă aliați. Deocamdată, 
președintele PUNR, Valeriu 
Tabără, a contestat protocolul 
și a anunțat întreruperea 
oricăror relații cu PRM.

Partidului Democrat a consti
tuit un organism propriu 
format din 15 membri mar- 
canți ai partidului, care va 
urmări activitatea guvernului, 
la nivelul fiecărui minister. 
Orice neregulă sau greșeală 
constatată va fi adusă la 
cunoștința deputaților și 
senatorilor PD pentru a lua în

“Moralitate și gu
vernare”.

Consiliul Național de 
Acțiune împotriva Corupției și 
Crimei Organizate împreună 
cu Institutul Republican 
Internațional (SUA) și Camera 
Deputaților au organizat, în 
Capitală, un seminar pe tema 
“Moralitatea și guvernarea în 

perioada de tranziție”. Au 
participat șeful statului, dl 
Emil Constantinescu, specia
liști din țară, americani și est- 
europeni.

'b PD monitorizează 
guvernul Ciorbea.

Consiliul Politic al

Parlament măsuri cores
punzătoare.

'b Șeful statului me
diază.

Dl Emil Constantinescu s-a 
întâlnit, separat, cu condu
cerile PNȚCD și PNL. Scopul 
l-a constituit aplanarea 
disputelor mocnite între cele 
două formațiuni politice care 
fac parte din alianța la putere.

România se implică 
în criza irakiană.

Guvernul României și-a 
exprimat poziția tranșantă față 
de criza irakiană. Executivul 
susține eforturile SUA și ale 
altor state vizând soluționarea 
situației pe cale politică, iar 
dacă nu va fi posibil, pe cale 
armată. în acest sens Guvernul 
se va adresa Parlamentului.
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Mai întâTTetăteanul>

Rep.: Die primar, pentru 
început vă rugăm să ne spuneți 
în ce fel s-a implicat instituția pe 
care o conduceți în rezolvarea 
problemelor generate de 
restructurarea din industria 
minieră ?

I.N.: Din păcate, reforma din 
minerit nu a avut până acum altă 
finalitate decât creșterea 
numărului șomerilor. Totuși, orașul 
nostru a fost oarecum mai la 
adăpost decât celelalte din Valea 
Jiului, în sensul că avem doar 150 
de disponibilizați din această 
ramură. Dar chiar și așa, în 
contextul inexistenței unor legi 
foarte clare și, bineînțeles, în 
absența banilor, nu putem să îi 
ajutăm foarte mult.

Dialog cu dl loan Napău, 
primarul orașului Lupeni

Rep.: Care este la ora actuală 
numărul șomerilor?

I.N.: Din cei 35 de mii de 
locuitori ai orașului, circa 3500 de 
persoane nu au un loc de muncă. 
Desigur, aceasta este cifra 
oficială, însă este foarte probabil 
ca numărul să fie mai mare. Cert 
este că instituția pe care o 
reprezint a încercat să-i ajute pe 
toți cei care aveau nevoie. Spre 
exemplu, suntem la zi cu plata 
ajutoarelor sociale. Pe trimestrul I 
al acestui an s-au plătit 126 de 
milioane de lei celor 161 de 
persoane, acordându-se totodată 
alte 122 de milioane pentru cantina 
socială.

Rep.: Cum colaborați cu 
Consiliul local?

I.N.: Aș putea spune că în 
prezent colaborăm foarte bine. Au 
fost în trecut câteva mici incidente, 
însă considerăm că acestea nu- 
și au rostul, principalul nostru scop 
fiind bunăstarea cetățeanului. A 
fost destul de ușor să ajungem la 
o conlucrare, dat fiind faptul că 
eu sunt primar independent și deci 
am mai puține probleme de natură 
doctrinară care ar fi putut sta în 
calea unei înțelegeri cu consilierii.

Rep.: Ce preconizați să 
înfăptuiți in acest an?

I.N.: Planuri sunt foarte multe. 
Dacă și banii ar fi la fel de mulți, 
probabil că am ajunge foarte 
departe.

Rep.:Totuși...
I.N.: Sperăm ca în anul acesta 

să finalizăm lucrările la piața 
agroalimentară „Cina", lucrări 
începute încă de anul trecut. De 
asemenea, dorim să dăm în 
folosință în luna martie un bloc cu 
24 de apartamente, construcție 
realizată în totalitate din fondurile
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TYRI
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 JO: Schi alpin; Biatlon; 
Sărituri de la trambulină
11.15 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Credo (r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Em. 
pentru persoane cu handi
cap 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în flagrant (do) 18.30 
Studio olimpic (rez. I) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 153) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 
Hotel de lux (f. România ’92) 
23.45 Jurnalul de noapte

tyr 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.55 Baywatch (si 
r) 9.55 Scena politică (r)
10.15 Efecte secundare (s/r) 
11.00 JO: Hochei Finala 

X

primăriei. în luna decembrie a 
anului trecut am inaugurat deja 
un bloc de garsoniere, urmând 
ca în scurt timp să fie terminate 
lucrările la un al doilea bloc de 
apartamente. Am încercat să mai 
acoperim în acest fel din 
necesarul de locuințe, ele fiind 
destinate în principal tinerilor. Am 
început și lucrări pentru 
dezvoltarea iluminatului public pe 
străzile lăturalnice și, de 
asemenea, suntem în faza finală 
cu lucrările de terasare, asfaltare 
și bordurare pe strada 
Parângului. Un alt proiect destul 
de îndrăzneț este cel privind 
amenajarea unei gropi de gunoi 
ecologice, urmând ca în locul 

celei actuale să dezvoltăm o 
zonă de agrement.

Rep.: Ce ne puteți spune 
despre învățământ și sănătate?

I.N.: Ne-a preocupat 
întotdeauna ceea ce se întâmplă 
în aceste sectoare bugetare atât 
de văduvite. Am sprijinit 
construcția noii Policlinici, corpul 
,,A” fiind deja în faza finală de 
construcție. Aici vor fi transferate 
Maternitatea, Pediatria și 
Stomatologia, urmând ca în 
clădirea unde au funcționat ele 
până acum să se constituie un 
azil de bătrâni. De curând spitalul 
a primit din Anglia o foarte 
modernă stație de resuscitare, 
precum și două autosanitare. 
Așadar, vom avea un serviciu de 
urgență foarte bine pus la punct, 
în învățământ lucrurile sunt puțin 
mai complicate, lipsa banilor fiind 
aici mai evidentă. Noi sperăm că 
cetățenii apreciază eforturile 
noastre, fiindcă trebuie spus că 
nimic nu se face în ziua de astăzi 
fără eforturi susținute. Iar toate 
acestea se văd în bunăstarea 
obștii.

Rep.: Ce fel de investitori 
mai importanți au venit în orașul 
Lupeni?

I.N.: Păi nu au venit de nici un 
fel. Nu prea sunt interesați nici 
de industria minieră, nici de 
turism, nici de altceva. Este destul 
de greu să atragi investitori 
dispuși să-și riște banii într-o 
zonă instabilă din punct de 
vedere politic și social. Așa încât, 
deocamdată, suntem nevoiți să 
ne descurcăm singuri.

Rep.: Die primar, mult 
succes în ceea ce faceți!

Evi MEITNER, 
Andrei NISTOR

turneului feminin (d) 14.00 
JO: Patinaj viteză Pe pistă 
redusă: 1000 m masculin și 
ștafetă 3000 m feminin (d)
15.30 Dennis Pericol (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 215) 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 
Pasiuni (s, ep. 37) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru 
liric: Generații de cântăreți 
români 23.30 Pelerinaje

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme 
10.10 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 11.00 Pe viață și pe 
moarte (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 73) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Mileniul 
III (r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx -culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Scandal în cercuri înalte 
(thriller SUA ’89) 21.30 Știri 
21.40 Legea lui Burke (s.p,

' CÂT VREMEA PERMITE, 
SĂ LUCRĂM îl\l CÂMP

Prognoza meteorologică 
pentru lunile martie și aprilie nu 
este prea încurajatoare pentru 
producătorii agricoli, având în 
vedere că vor predomina zilele cu 
precipitații, ceea ce va împiedica 
buna desfășurare a lucrărilor 
agricole în câmp. Pornind de la 
situația nu tocmai mulțumitoare 
privind pregătirea desfășurării în 
bune condiții a lucrărilor din 
campania de primăvară, sunt de 
subliniat câteva cerințe pentru a 
nu întârzia însămânțarea, ceea ce 
ar influența nemijlocit și producția 
agricolă obținută.

în primul rând, având în vedere 
că există încă mari suprafețe 
nearate din toamna trecută, dar 
care mai sunt și acum ocupate cu 
coceni, foarte important este să 
fie realizată cât mai repede posibil 
eliberarea de producție secundară 
sau de alte resturi vegetale a 
tuturor suprafețelor, astfel încât să 

X ________________

La prețurile de acum, lumea se înghesuie să-și cumpere haine 
de la „Piatif rușilor” din Deva.

Foto: Eduard CHIROIU

fals peportpr
Un fals reporter de tele

viziune a fost arestat preventiv, 
pentru că i-a înșelat pe pri
marul și viceprimarul orașului 
Nehoiu, pe proprietarul Com
plexului turistic Poienița din 
Râmnicu-Sărat și pe directorul 
de la Textila Pucioasa, 
informează IGP.

loan Ciucă (35 ani) din 
Ploiești, prezentându-se ca re
porter al postului de 
televiziune TELE 7 ABC, a 
pretins și primit bani și bunuri,

ep. 23) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TY
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Lucas (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria 
(s) 16.15 Marimar (s, ep. 47) 
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 Chicago 
Hope (s, ep. 1, seria 3) 21.15 
De partea legii (s, ep. 19) 
22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 41) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea - cultura 
0.45 Nemuritorul (s)

PRIMA TY
6.30 La prima oră (mag.) 

permită intrarea tractoarelor la 
arături. Timpul favorabil din 
această lună îi îndeamnă pe 
proprietarii de pământ să nu ezite 
în a lua măsuri ca arăturile să fie 
executate fără întârziere, ceea ce 
ar permite ca atunci când va veni 
vremea semănatului să se poată 
intra din plin la lucru.

întrucât cupoanele agricole nu 
acoperă valoric toate cheltuielile 
cu arăturile și semănatul, este în 
folosul fiecărui proprietar să facă 
acum, pentru că merită, efortul 
financiar necesar sau să 
găsească o formă de înțelegere 
cu prestatorii de servicii, astfel 
încât zilele bune pentru lucrări în 
câmp să nu fie irosite, urmând să 
utilizeze cupoanele pe măsură ce 
vor fi primite. în altă ordine de idei 
este de menționat că nu sunt de 
neglijat nici celelalte acțiuni aflate 
în restanță cum ar fi: fertilizarea 
fazială a culturilor de cereale

pentru a face un reportaj so
cial economic, de la primarul 
și viceprimarul din Nehoiu, 
precum și de la alte persoane 
din acest oraș. Astfel, Ciucă a 
primit bani și bunuri materiale 
în valoare de 581.000 de lei.

Prin aceeași metodă, Ciucă 
l-a înșelat cu un milion de lei 
pe proprietarul Complexului 
turistic Poienița din Râmnicu- 
Sărat, iar pe directorul de la 
Textila Pucioasa-Dâmbovița cu 
500.000 de lei.

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) 14.30 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 44) 
16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri și 
bogati (s, ep. 44) 18.30 Lexic 
(cs) ’ 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 44) 
20.00 Contralovitura (s, ep. 
9) 21.00 Sleeping Together 
(co. romantică SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

9.00 Info Channel 13.30 
Casper (d.a/r) 14.00
Dragoste și putere (s/r) 15.0 
Cinemateca de acasă: Sand 
Pebbles (f/r) 17.00 Antonella 
(s) 18.00 Marielena (s, 2 ep.)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 

păioase, aplicarea cu prioritate 
a îngrășămintelor organice pe 
terenurile ce sunt destinate 
culturilor de legume, cartofi și 
sfeclă de zahăr, lucrările în livezi 
- stropiri, tăieri, fertilizări, arături. 
De asemenea, aceeași atenție se 
cere a fi acordată asigurării 
semințelor și pregătirii utilajelor 
ce se vor folosi în campania 
agricolă de primăvară.

Volumul lucrărilor restante 
fiind deștul de mare, iar 
primăvara anunțată ca și 
capricioasă, este în interesul 
fiecărui producător agricol să 
chibzuiască temeinic asupra 
modului cum va acționa pentru a 
nu scăpa momentele prielnice 
efectuării lucrărilor agricole, 
acestea fiind decisive asupra 
soartei recoltei din acest an, fapt 
bine cunoscut de către toți 
producătorii agricoli.

Nicoiae TÎRCOB

Când a fost arestat, 
anchetatorii au găsit asupra 
lui Ciucă numeroase cărți 
de vizită ale unor primari, 
viceprimari, directori de 
societăți comerciale din 
județele Buzău, Dâmbovița, 
Constanța, Prahova, Vran- 
cea, Brașov, precum și din 
București. Polițiștii continuă 
cercetările pentru a stabili 
întreaga activitate in
fracțională a lui Ciucă.

Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Mc n-
sieur Klein (dramă
Italia 1976) 1.45 Info Chan 
nel

PRO TY * 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 scurl 
18.05-18.25 „Vorbiț 

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

ANTENA! - £>EV;
08.00-08.15 Știri locale 
09.30-10.15 

hunedorean (r) 
10.15-10.30 

publicitate
17.30- 17.45 

folcloric
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri localep

Muzică

Prog
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2 BERBEC
Rezervați-vă timp pentru 

corespondența cu prietenii 
aflați pe alte meleaguri. 
Veștile primite prin inter
mediul unei rude înde
părtate vă vor pune pe 
gânduri.

O TAUR
Sunteți iritat; atenție la 

serviciu să nu vă dete
riorați relațiile cu șefii. O 
veste de acasă vă înfurie.

O GEMENI
Cheltuiți bani într-un fel 

care vă dezavantajează; 
sunteți încăpățânat deși vi 
se spune acest lucru. în 
cursul după-amiezii veți 
constata că ați făcut o 
mare greșeală.

O RAC
Rezultatele muncii dv. 

vor începe să sclipească la 
orizont, trezind vii co
mentarii. Nu fiți trist, nu 
luați totul în seamă.

O LEU
Aveți ocazia să cu

noașteți o persoană deo
sebită. Puteți conta pe 
sprijinul acesteia, dacă 
veți fi atent la tot ce spu
neți spre a nu face gafe.

O FECIOARĂ I
Este posibil să fiți atras 

într-o afacere secretă. 
Prudența se cere pusă pe 
primul plan; căci cum 
sunteți împrăștiați riscați 
să vă dați de gol.

O BALANȚĂ
Inspirația vă va ajuta să 

rezolvați probleme impor
tante. Ați putea câștiga 
prin speculații sau la jocuri 
de noroc. Nu exagerați, 
căci tentația începe să 
devină foarte mare. în 
primele ore ale zilei, 
realizare sentimentală.

O SCORPION 
întâlnirea cu o persoană 

mai în vârstă va constitui 
un moment de reflecție. 
Pe de o parte doriți schim
barea ce vi se propune, pe 
de altă parte vă este 
teamă. Un prieten vă dă un 
sfat înțelept.

O SĂGETĂTOR
Relațiile cu părinții din 

nou în actualitate. Per
soana iubită are nemul
țumiri legate de bani. Este 
bine să fiți optimist, să nu 
vă pierdeți cu firea.

O CAPRICORN
Comoditatea de azi vă 

poate costa mult mâine. O 
cunoștință vă reproșează 
ceva, dar nu-i cazul s-o 
luați în seamă.

O VĂRSĂTOR
Nu veți reuși să vă 

sustrageți unei invitații. 
Startul va fi greu, dar se va 
dovedi că a meritat 
efortul. Lăsați-vă condus 
de primul impuls cu privire 
la alegerea persoanei ce 
vă va acompania.

O PEȘTI
Ați putea rezolva azi 

probleme gospodărești 
sau să obțineți un impor
tant succes la serviciu, 
ceea ce vă va ridica 
moralul.
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Estze vremea meciurilor amicale, de verificare

Vega Deva - 
Jiul Petroșani 0-2

Acest meci a fost a doua confruntare între 
Vega Deva și Jiul Petroșani în săptămâna ce a 
trecut: marți, 10 februarie, la Petroșani, Jiul a 
învins pe deveni cu 2-0 prin golurile realizate de 
Șerban și Stoian. Apoi, joi, 12 februarie, a urmat 
revanșa la Deva. Deși meciul a fost unul amical, 
de pregătire, jocul s-a disputat cu mare ambiție, 
de ambele părți.

Era normal ca Vega să dorească victoria, fie 
și din orgoliu, că de puncte nu putea fi vorba. 
Așa că de la primul fluier al arbitrului, devenii s- 
au avântat în atac. Dar nici oaspeții nu au rămas 
datori. Cu doar câțiva jucători experimentați și 
mulți tineri în echipă, Jiul a reușit treptat să se 
impună tactic și printr-o circulație rapidă a 
balonului. Experimentații Sedecanu (în apărare) 
l-a marcat cu severitate pe Rădos, iar Huza (la 
mijloc) l-a luat "în primire" pe Luca și astfel, una 
dintre "rampele" de lansare a atacurilor devene 
a fost mereu ținută sub control. în plus, așa cum 
remarcam mai sus, elevii lui Dorel Maria și 
Toncu erau mereu îmboldiți de pe margine să 
mențină un ritm rapid de joc, cu pase "dintr-una", 
în adâncime. Devenii cu toate piesele grele pe 
teren în prima repriză au acționat pentru echili
brarea jocului la mijlocul terenului și să sur
prindă (îndeosebi pe dreapta) apărarea oas
peților. Cu toate eforturile făcute de cele 2 
formații, jocul lor s-a desfășurat între cele două 
careuri de 16 metri, majoritatea acțiunilor de 
atac fiind destrămate înainte de a crea pericole 

(reale în fața porților.
Așa se și face că primul gol al oaspeților a 

venit târziu, spre sfârșitul primei reprize când 
Șerban, nemarcat, a pătruns în apropierea 
porții, puțin în stânga și din apropiere a trimis 
balonul în plasă: 0-1.

După pauză jocul a fost și mai dârz dar, ca 
și în prima repriză, fazele fierbinți au cam lipsit, 
golul al doilea al Jiului (marcat de Marta) a fost 
înscris tot dintr-o greșeală a apărării. Și devenii 
ar fi putut marca în poarta Jiului dacă Popa (de 
2 ori) și Rădos n-ar fi ratat 3 ocazii mari de tot 
singuri în fața porții! Să nu uităm, totuși, că 
meciul a fost unul de pregătire, util și antre
norilor Ionel Stanca și secunzilor săi, Alexiuc și 
Molnar, pentru găsirea celei mai bune formule 
de echipă.

Vega: Rahoveanu, Fartușnic, Andrei, Grosu, 
Vuia, Popa, Luca, Naniu, Danciu, Rădos, Gigi 
Ștefan. Au mai jucat: Voinea, Dobrescu, Berin- 
dei, Stan, D. Gabriel, Mureșan.

Jiul: Ghițan, Stanciu, Sedecaru, Petra, 
Huza, Dragan, Spafiu, Szoradi, Șerban, Drăgan, 
Stoian. După pauză: S. Sorin, Tudor, Irina, 
Iștvan, Ceacusta, Mitrofan.

Jiul îsi pune bazele 
echipei pentru viitorul 

campionat
Convorbire cu Dorel Maria, 

antrenor principat la Jiul Petroșani

- Purtăm această discuție imediat după 
încheierea meciului cu Vega, la Deva. Ați pre
zentat o echipă masiv întinerită față de turul 
Campionatului Diviziei A.

- Aveți dreptate, împrejurările ne-au forțat să 
aducem tot ce a putut fi mai valoros la echipele 
divizionare din Valea Jiului. Nu aveam altă alter
nativă: pe parcursul turului ne-au părăsit în jur de 30 
de jucători fie din vechiul' lot, fie din rândurile noilor 
veniți dar cred că n-au apucat să facă 2-3 jocuri și au 
dat bir cu fugiții când au constatat starea de sănătate 
în care a ajuns clubul Jiul, într-o perioadă foarte 
scurtă. Așa se face că nici nu ne putem gândi la 
transferuri de la alte echipe din prima divizie, ci 
numai din formațiunile minierești din Valea Jiului, 
aflate și ele în mari suferințe financiare. Tinerii care 
au optat pentru Jiul au fost tentați și de posibilitatea 
de a evolua pe prima scenă fotbalistică a țării.

- în această perioadă, a vacanței de iarnă, a 
pregătirilor pentru retur se simte o revigorare a 
sprijinului financiar și material din partea Ligii 
sindicatelor, a sponsorului?

- Incertitudinea în ceea ce privește transfor
mările ce trebuie să le cunoască R.A.H. Petroșani 
prin crearea altor forme de organizare a mineritului 
continuă și deci nu sunt încă posibilități de a fi 
sprijiniți. Trăim doar din încasările (incomplete) de 
pe transferurile unor jucători și câteodată ne mai 
ajută sindicatele, după posibilități.

- în asemenea situație, cum priviți returul, cu 
ce gânduri?

- Conducerea clubului, noi cei doi antrenori (Gogu 
Tonca este secundul meu) ce suntem legați de zeci de 
ani de fotbalul din Valea Jiului, stimulați moral și de 
iubitorii acestui sport, ne-am gândit și am decis să 
facem tot ce e posibil să ieșim cât mai onorabil din 
această situație ieșită din comun din întreaga istorie de 
peste 78 de ani a Jiului din care mulți ani în prima divizie 
a țării. Se putea recurge și la retragerea din competiție! 
Așa că am pornit la treabă și, în primul rând, vizăm 
formarea unei noi echipe pentru viitorul campionat 
divizionar B, '98-'99. Bineînțeles că așteptăm să se 
așeze lucrurile și în Valea Jiului, să se înființeze 
companie sau societăți de sine stătătoare pentru a 
avea și noi sprijinul factorilor locali. Ce depinde de noi 
facem: lucrăm cu o echipă tânără, cu jucători în care 
ne punem speranțe, de 17 ani (Marincău, de pildă), de 
la juniori, dar avem și de la tineret și de la alte formații 
din teritoriul nostru și foarte puțini 4-5 dintre cei care au 
mai jucat la Jiul. Ne preocupă omogenizarea echipei, 
creșterea vitezei de joc, să se joace cât mai simplu spre 
poarta adversă. în condițiile în care cei mai mulți nu 
sunt angajați, stăm foarte rău cu finanțele, ne bucurăm 
că există dorință și din partea jucătorilor ca Jiul să 
renască, să revină cât mai curând în matca sa, trecând 
și prin eșalonul al doilea al fotbalului nostru.

Corvinul Hunedoara - 
Gloria Reșița 1-1

Cei peste 500 de spectatori hunedoreni 
prezenți la meciul amical dintre Corvinul și 
Gloria Reșița, echipe din aceeași serie (a ll-a) 
din Divizia B, au urmărit de fapt un joc de ... 
campionat. Dacă cineva ar fi fost prezent la 
această partidă fără să știe că nu e una de 
campionat, nu ar fi crezut că e adevărat! Cu 
asemenea ambiție și chiar încrâncenare a fost 
abordată această întâlnire "amicală, de veri
ficare", îndeosebi din partea reșițenilor (de la 
care trebuie totuși să reținem, că au luptat cu 
o dăruire exemplară - pentru a ieși victorioși). 
Bineînțeles, că și unii jucători hunedoreni au 
dorit mult să încline balanța de partea lor, dar 
de cele mai multe ori n-au izbutit să străpungă 
"reduta" adversarilor care reușeau printr-o 
amplă mobilizare să se apere compact, aglo
merat și să atace cu aceeași vitalitate poarta 
hunedoreană. Din această luptă aprigă pentru 
balon, nu au lipsit nici obstrucțiile și faulturile și 
deci, intervenția arbitrului.

Și în partida de la Hunedoara, spectatorii 
nu au avut satisfacția trăirii unor faze specta
culoase la cele două porți. Lupta a fost acerbă, 
dar, în afara careurilor de 16 metri. Excepție au 
făcut 2-3 faze mai periculoase care se puteau 
solda cu gol la poarta reșițenilor. Una singură 
a fost fructificată, în min. 68 când llie Bardac a 
fost oprit neregulamentar din cursa sa în careu 
și arbitrul corect a sancționat faultul cu o 
lovitură de la 11 metri transformată de același 
Bardac. Acesta era golul ce aducea meritata 
egalare a gazdelor după ce, în minutul 17, 
Radu de la oaspeți deschisese scorul.

Schimbările masive, în partea a doua a 
jocului în echipa hunedorenilor au adus mai 
multă claritate jocului, în ultimele 15 minute 
hunedorenii reușind să lege mai bine acțiunile 
din atac și puțin a lipsit ca tabela de marcaj să 
se modifice în favoarea lor, ținându-i în propria 
lor jumătate de teren pe reșițeni.

Corvinul a început partida cu formația: 
Ceclan, Bordean, Haidiner, Sterean, Cireș, 
Chira, Chezan, Procorodie, Costăchescu, 
Robert Niță, Scarlat. După pauză: Clep, Bar
dac, Păcurar, Cr. Stoica, Căruntu, Andrei.

Gloria Reșița: lanu, Radu, Giurcă, Pana- 
itescu, Chiș, Mitar, Florescu, Batea, Perdei, 
Foaie, Lozici. Au mai jucat: Beloia, Dumitru și 
Tuluc.

Corvinul mai are prevăzut să joace miercuri 
și joi la Hunedoara cu UTA și CSM Reșița și 
sâmbătă la Timișoara cu Politehnica.

Minerul Teliuc - 
Minerul Certei 1-3

în fiecare sezon de pregătire a începerii 
campionatului de fotbal, sau a returului, 
divizionara C - Minerul Certej caută să dis
pute meciurile amicale, de verificare în 
deplasare. Lucru lesne de înțeles dacă ne 
gândim că asociația sportivă nu dispune de 
teren de antrenament. Așa se face că și 
sâmbătă, Minerul Certej s-a deplasat la Teliuc 
pentru o partidă cu Minerul (din campionatul 
Diviziei D), o echipă mereu bine clasată care, 
în campionatul trecut a fost antrenată de 
Florea Văetuș.

în partida de sâmbătă, minerii din Teliuc 
au dat o frumoasă replică mai experimen- 
taților colegi din Certej. Fotbaliștii de la 
Minerul Teliuc au alergat mult și cu folos 
îndeosebi în prima repriză, păstrând un 
rezultat de egalitate și pe tabela de marcaj. 
Oaspeții au avut inițiativa mai mult timp și în 
repriza I, dar nu au putut înscrie nici un gol.

în partea a doua a meciului, meciul a fost 
pe gustul celor prezenți, cu faze frumoase și 
nu mai puțin de 4 goluri: trei marcate de 
oaspeți prin Moldovan (2) și Zalomir și unul 
de gazde.

Antrenorii loan Petcu (principal) și Virgil 
Stoica (secund) continuă să facă căutări 
pentru găsirea celei mai potrivite echipe ce 
va fi aliniată în returul campionatului 'Q7-'98. 
Și au ceva de lucru. Nu e ușor ca din rândul 
celor 10-11 nou veniți și alții 11 dintre cei 
rămași din vechiul lot, să te decizi la "11 "-le 
ce trebuie să fie gata de start în martie. Un 
fapt este cert: cei doi antrenori au de unde să 
aleagă, aproape pe fiecare post există 2 
fotbaliști de valoare apropiată. Vedeți și 
dumneavoastră jucătorii Certejului ce se 
pregătesc să "prindă" echipa de bază. Dar, 
oricare jucător care nu dă randamentul 
scontat are în spatele său altul, gata să-i ia 
locul.

Minerul Certej a aliniat formația: Groza, 
Popescu, Ohâi, Stroia, Duță, Șerban, Cio- 
banu, Gheară, Bozga, Tăgârță, Preda. în 
repriza a ll-a au evoluat Căprărescu, Stoica, 
Filip, Sârghie, Pisoiu, I. Moldovan, Zalomir, 
Ov. Marin, Tufă.

°agină realizată de Sabin CERBU

< ............ .
Pregătirile se intensifică și în Divizia D .

i

Dacia Orăștie cu 
dorința de a-și 

păstra primul loc
Dacia Orăștie se numără 

printre primele echipe din Divizia 
C, ce a început pregătirile pentru 
returul campionatului '97-'98. La 
12 ianuarie, întregul lot de jucă

tori a răspuns prezent la vizita 
medicală, după care, au participat 
la o alergare de acomodare ce s- 
a desfășurat sub privirile noului 
antrenor Carol Gall din Deva. 
Lotul de jucători a fost primenit cu 
2 juniori - unul de la Unirea Alba 
lulia și cu unul de la Minerul Ghe- 
lari. După o scurtă pregătire fizică 
la Orăștie a urmat și un cantona
ment la Geoagiu, unde s-a lucrat 
cu intensitate sporită, inclusiv la 
sala de forță.

Așa cum ne-a confirmat 
George Wolf, secretar al FC Da
cia, pregătirile s-au desfășurat 
până acum în bune condiții, ambii 
sponsori SC Chimica (dnii direc
torgeneral Finișan lancu și direc
tor adjunct Petru Dumitru) și SC 
Favior Orăștie (dl director Gabriel 
Popa) acordând sprijin inclusiv 
pentru îmbunătățirea condițiilor la 
stadion unde s-a introdus gazul 
metan și încălzirea centrală, ame
najarea în tribună a 1200 de lo
curi pe scaune din material plas
tic. în primele meciuri de verifi
care, FC Dacia Orăștie a făcut 
egal (0-0) cu Minaur Zlatna și a 
învins cu 3-0 o echipă din Divizia 
D din Sibiu.

Atât prin pregătirile fizice și 
specifice cât și meciurile de veri

ficare, antrenorul principal Carol 
Gall urmărește îmbunătățirea 
relațiilor de joc dintre compar
timente, creșterea siguranței în 
apărare și a eficacității în atac. 
Totul sub imperativul păstrării 
primului loc ocupat în clasament 
și deci al cuceririi dreptului de 
participare la baraj.

lată și lotul de jucători: Szucs, 
Dumitrescu, Borza, llie, Costea, 
llici, Costea, Sârvuloiu, Târvo- 
lescu, Costar, Căpușan, Szi- 
dorăk, Toth, Firu, Moș, Eșanu, 
S.Chira, Toderiță, Cășuneanu, 
Alin, Rusu, Gâț.

Infuzie de tineret 
la Constructorul 

Hunedoara
încă din tur, fostul antrenor al 

echipei de juniori de la Construc
torul Hunedoara, Pavel Horvăth, 
a preluat echipa de seniori din 
Divizia D, ce se află pe locul 6 în 
clasament. Tânărul antrenor prin
cipal, bun cunoscător al tinerilor 
jucători, are în preocuparea sa 
promovarea lor în prima echipă. 
Deja, trei juniori - Major, Darie și 
Popan, se află în lotul "mare", iar 
alți trei sunt în atenția sa: Homos, 

Ruse și Mitincu.
Prima întâlnire a lotului a fost 

la 12 ianuarie și cu toate că 75 la 
sută din jucători se aflau în șo
maj, prezența la stadion a fost 
de 100%. Cu toate greutățile 
financiare cu care se confruntă 
și Clubul Constructorul, condu
cerea tehnică își propune ca echi
pa să "urce" cât mai sus în faza 
județeană a Cupei României la 
fotbal, clasarea pe un loc cât mai 
bun în prima jumătate a clasa
mentului și, atenție, dorința afir
mării unor juniori în prima echipă 
și promovarea lor la Corvinul sau 
alte formații divizionare B.

Președintele secției de fotbal, 
dl Milea, a făcut tot ce a fost posibil 
să asigure condițiile unei pregătiri 
corespunzătoare și jucătorii au 
participat cu dăruire la întregul 
program și apoi la susținerea me
ciurilor de verificare cu echipe din 
județ, divizionare B și D.

lată și pe cei 19 jucători din 
care antrenorul principal G. Hor
vath trebuie să prezinte o echipă 
întinerită, dar omogenă: Szăsz, 
Bejjnaru, Szabo, Bacali, Zaneș, 
Sbenghea, Lebedy, Bălint, Bol- 
dor, Ureche, Spătaru, Postola- 
che, Simian, Roșu, Pepenar, 
Major, Istina, Darie, Popan.

! lordânescu a semnat
I
; contractul cu grecii
i Așa cum toți se așteptau, An- 
,ghel lordânescu a semnat mult 
i discutatul contract cu federația de
■ specialitate din Grecia, pentru a 
1 deveni antrenor federal al națio- 
1 nalei de fotbal a Greciei până în 
! anul 2000 (după încheierea Cam- 
ipionatului Mondial din Franța,
■ unde va conduce reprezentativa 
• României).
1 Contractul pe 2 ani îi aduce 
Jlui lordânescu un câștig de 
i 850.000 de dolari, lordânescu va 
i fi prezent și în Argentina la parti- 
i da ce o va susține aici selecțio- 
1 nata Ligii condusă de Florin Marin 
J secondat de Nicolae Manea.

■ Lotul de jucători
î pentru amicalul cu 
; Argentina
' Ne amintim cât de mult a insis- 
i tat lordânescu pentru ca tricolorii 
i să susțină câteva meciuri de pre- 
> gătire cu echipe puternice printre 
1 care și Argentina. Și iată, după ce 
J meciul a fost perfectat, lordânescu 
i (preocupat de tratativele cu grecii) 
i nu a mai susținut necesitatea 
«desfășurării tricolorilor până în 
1 Argentina. Conducerea FRF nu a 

vrut să se facă de râs în fața cole- ■ 
gilor lor din Argentina și a insistat« 
să fie formată o reprezentativă a 1 
Ligii de Fotbal și s-a apelat la ser-j 
viciile antrenorilor Florin Marin,, 
principal și a secundului său, N. ■ 
Manea, rămânând ca generalul să « 
aibă calitatea de ... supervizor. •

Lotul: Prunea, Lucescu, Dul- J 
ca, Lupu, Marinescu, Pancu, Ifto-, 
di, Nanu, Carabaș, R. Niculescu, ■ 
Axinia II, Ciobotariu, Lăcătuș, Ad.« 
Matei, A. Mutu, S. Popa, C. Bar-1 
bu. După cum se poate vedea, J 
lipsesc jucătorii de bază din re-, 
prezentativa României. Argen-i 
tinienii însă au luat în serios me- ■ 
ciul, ei convocând majoritatea1 
jucătorilor ce joacă în străinătate, j

Marcel Pușcaș nu ■* * I

mai este președinte ; 
la Steaua ;

Așa cum s-a anunțat, Marcel1 
Pușcaș nu mai este președintele J 
secției de fotbal a echipei Steaua., 
Deocamdată, C-tin Dănilescu ține ( 
ca interimar și acest post la care ■ 
candidează și Emerich lenei. Dl • 
Dănilescu l-ar dori foarte mult pe 1 
Lăcătuș. Acesta, având contract J 
pe încă 2 ani ca jucător, deși s-a, 
arătat încântat de această onoa- ■ 
re, crede că mai util poate fi la« 
echipă, pe teren. 1
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(Urmare din pag. 1)

mediul urban, iar cinci în 
mediul rural. în flagrant, 
jandarmii au prins 25 de 
infractori, iar celor care au 
încălcat legea, li s-au aplicat 
362 de amenzi, cu o valoare 
totală de 55.595.000 de lei.

- O prezență permanentă 
a jandarmilor am observat- 
o în stații CFR și în trenuri.

- Este firesc, misiunile 
noastre cuprind și asemenea 
spații. Elocvent în acest sens 
este că au fost patrulate 1514 
trenuri de persoane. De 
asemenea, în triaje și stații s- 
au efectuat 1979 de patrulări. 
Pe lângă acestea, în anul 
trecut, jandarmii batalionului 
nostru au prins 13 infractori 
dați în urmărire generală și au 
confiscat bunuri de pro
veniență ilegală în valoare de 
3.800.000 lei.

- 1998 cum a început?
- în forță, putem spune. 

Numai în luna ianuarie am 
înregistrat 35 de evenimente. 
Ca să argumentez, o să vă 
dau doar două exemple. La 
sfârșitul lui ianuarie, o patrulă 
mixtă formată din pit. maj.

Criminalul se destăinuie
Vă amintiți probabil despre 

Ionel Bumba, din Hunedoara, cel 
care in noaptea de 20-21 ianuarie 
ac. a ucis-c pe Maranda Barbu, o 
femeie în vârstă din localitate, după 
care a incendiat și casa bătrânei.

El a fost prins la Simeria, iar în 
urma extinderii cercetărilor s-a 
stabilit că în perioada octombrie 
'97-ianuarie 1998 a mai comis trei 

^Infracțiuni de tâlhărie, patru furturi, 

Petru Costiniuc, Daniel Paul și 
Daniel Costea, acționând în 
zona de competență a postului 
de poliție TF Simeria, l-au 
identificat și reținut pe Ionel 
Bumba, urmărit general 
pentru săvârșirea mai multor 
infracțiuni, ultimele fiind un 
omor deosebit de grav și

incendierea unei case.
- Din câte cunoaștem, 

infractorul era urmărit de 
aproximativ o săptămână de 
poliție.

- Da, dar l-au prins 
jandarmii.

-Al doilea caz?
- Tot la sfârșitul lui ianuarie, 

într-o noapte o patrulă mixtă 
formată din pit. Marius Sabău, 
Adrian Stoia și Costescu Nico- 
rescu, în urma unei sesizări, I- 
a reținut și identificat pe 
Eduard Gherasim care, prin 
efracție, a pătruns într-un 
magazin de bijuterii de unde 

o violare de domiciliu și o distrugere 
prin incendiere.

Polițiștii au mai stabilit că, în 17 
iunie 1987, deci în urmă cu 
aproximativ 10 ani, împreună cu 
loan Daniel Cataramă (17 ani pe 
atunci) a pătruns în locuința 
bătrânei Carolina Lupu, din 
Hunedoara. Sărmana femeie de 75 
de ani a fost bătută de Ionel Bumba 
cu pumnii și picioarele până și-a 

a sustras mai multe obiecte.
- Vorbeați la început de o 

creștere cantitativă a 
misiunilor jandarmilor. La ce 
vă refereați?

- La faptul că în afară de 
cele de menținere și restabilire 
a ordinii publice, efective din 
unitatea noastră asigură paza 

și apărarea unor obiective de 
importanță deosebită pentru 
capacitatea de apărare a țării, 
precum și din administrație, 
economice, știință, cultură etc. 
Bunăoară, în cursul anului 
trecut am luat în pază 
Prefectura, sucursala jude
țeană Deva a B.C.R. și filialele 
ei din Hunedoara și Petroșani. 
De fapt, aproape toate băncile 
din județ și filialele lor au 
trecut în paza noastră.

- Pentru a executa 
asemenea misiuni, trebuie 
să fii pregătit, nu?

- Evident, și nu oricum.

pierdut cunoștința.
Dintr-o saltea, hoții au furat 

30.000 de lei, iar dintr-un dulap au 
sustras un lănțișor de aur și mai 
multe produse alimentare.

După aproximativ o oră, Ionel 
Bumba s-a întors la locul faptei. A 
constatat că bătrâna a murit. Apoi 
a incendiat locuința.

Se pare că acest individ mai 
are încă multe de spus. Oricum, el 

Tocmai de aceea, procesul 
instructiv educativ a fost 
orientat pe genuri de 
misiuni. Apoi, fără exigență 
și calitate în pregătire, nu 
putem vorbi despre 
profesionalism.

- Apropo, tocmai s-au 
încheiat verificările de sfârșit 
de etapă de instrucție la ultimul 
contingent de recruți: care au 
fost rezultatele die maior?

- Calificativul general a 
fost,,foarte bine"!

- Pentru cine vine la 
dumneavoastră* în unitate, 
frapantă este tinerețea 
cadrelor.

- Media de vârstă a cadrelor 
noastre este de 33 de ani, și 
cred că avem una dintre cele 
mai tinere echipe din țară. O 
atenție deosebită am acordat 
și acordăm pregătirii lor, atât 
din punct de vedere militar și 
de specialitate, cât și prin 
frecventarea cursurilor unor 
instituții de învățământ supe
rior militare și civile. 68 la sută 
dintre ofițerii noștri sunt 
licențiați sau urmează cursurile 
unei instituții de învățământ 
superior. Aceasta este una 
dintre garanțiile pregătirii 
ostașilor la un înalt nivel, al 
unor tot mai mari exigențe.

s-a lăudat că prin cele declarate 
va da de lucru polițiștilor până la 
sfârșitul anului.

îi place să se compare cu 

un alt faimos ucigaș al județului 
Hunedoara, Jean Beniamin, cel 
care, după cum probabil vă 
amintiți, a omorât cinci oameni, 
iar acum ispășește o 
condamnare pe viață.

Despre justiție
“Justiția fără forță este neputincioasă, forța fără 

justiție este tiranică. Justiția fără forță este contrazisă, 
deoarece există totdeauna oameni răi; (iar) forța fără 
justiție este acuzată.

Deci trebuie puse împreună justiția și forța; și pentru 
aceasta trebuie făcut ca ceea ce-i just să fie puternic, sau 
ceea ce-i puternic, să fie just”.
V________________________ _____________________ PASCAL J

Campionii campionilor la
infracțiuni

Nu este nici o exagerare 
când spunem că în 1997 
campionii campionilor la 
infracțiuni au fost cei din 
Petroșani, Vulcan și Ani- 
noasa.

Argumente: județul
Hunedoara, cu cele 2359 de 

IȘI LA CORUPȚIE SUNTEMi 
I’ PRIMII ÎN ȚARĂ! | 

faptele de dare de mită, 364 | 
luare de mită. De asemenea, . 
s-au constatat 296 cazuri de I 
trafic de influență și 43 | 
primiri de foloase necu- | 
venite.

j Cu cele 1341 infracțiuni 
■ de corupție descoperite de 
* polițiștii din județul nostru - 
| în anul trecut-, am mai 
l “câștigat”un loc I pe țară - cel 
1 nrivind corupția. 638 au fost

( ORDINE PUBLICĂ )
Menținerea ordinii și liniștii 

publice, a unui climat de 
siguranță civică, prevenirea și 
combaterea faptelor care se 
săvârșesc prin violență, depis
tarea elementelor parazitare, 
voiajoare și speculante - au 
constituit în anul trecut priorități 
ale lucrătorilor Serviciului de 
ordine publică din cadrul 
Poliției Municipiului Deva.

In perioada amintită, 
aceștia au efectuat zece razii, 
178 de acțiuni și 1879 

infracțiuni la 100.000 de 
locuitori, față de 1597 cât 
este media pe țară - are cea 
mai ridicată rată a 
criminalității din țară.

Ei bine, în localitățile 
amintite această rată este 
cu mult mai mare. (V.N.)

controale în locuri de interes 
operativ. Au fost, de ase
menea, prezenți în patrulări 
în zonele aglomerate, 
frecventate de elemente 
infractoare, pânde operative 
și alte activități.

Acțiunile s-au finalizat 
prin prinderea a 256 de in
fractori (din care 68 au fost 
arestați preventiv) și a doi 
urmăriți general. S-au solu
ționat și 118 mandate de 
executare a închisorii 
contravenționale.

Răspundem 
cititorilor

1) Dna Dana Săraru din 
Călan ne întreabă ce acte sunt 
necesare pentru înregistrarea 
nașterii, în vederea eliberării 
certificatului de naștere.

Potrivit Legii nr. 119/1996 
și Metodologiei pentru apli
carea acesteia, înregistrarea 
nașterii se face de către 
serviciul stării civile din cadrul 
consiliului local în a cărui rază 
s-a produs nașterea, în 15 zile 
de la data nașterii. înre
gistrarea se face pe baza 
declarației verbale, prezen- 
tându-se documentele urmă
toare: certificatul constatator al 
nașterii, certificatul de naștere 
și actul de identitate al mamei 
și al celui care declară 
nașterea (în cazul în care nu 
se realizează de mamă), 
certificatul de căsătorie al 
părinților copilului.

Dacă declarația se face 
după cele 15 zile însă într-un 
interval de un an de la data 
nașterii, înregistrarea acesteia 
se poate face cu aprobarea 
primarului, în declarație pre- 
cizându-se motivul întârzierii. 
După trecerea unui an de la

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
AndreJN/STOR 

nașterea copilului, actul de 
naștere se întocmește în baza 
hotărârii judecătorești defini
tive și irevocabile de 
încuviințare tardivă a nașterii.

2) Dl Cornel Mărginean din 
Ilia dorește să știe care este 
nivelul maxim al sumei ce 
poate fi deținută în casieria 
unei persoane juridice.

Conform Ordonanței nr. 26/ 
1997 pentru modificarea și

■ Eroare de fapt - cauză 
care înlătură caracterul penal 
al faptei, prevăzută în art.51 
C.penal, constă în recu
noașterea sau cunoașterea 
incompletă, greșită, a unor date 
ale realității faptice, materiale. 
Legea penală prevede că nu 
constituie infracțiune fapta 
prevăzută de legea penală, 
când făptuitorul, în momentul 
săvârșirii acesteia, nu cunoaște 
existența unei stări, situații sau 
împrejurări de care depinde 
caracterul penal al faptei. 
Totodată, nu constituie circum
stanță agravantă împrejurarea 
pe care infractorul nu a 

completarea Ordonanței nr. 
15/1996 privind întărirea 
disciplinei financiar-valutare, 
în casieriile proprii ale 
persoanelor jurdice, la 
sfârșitul fiecărei zile, nu 
poate fi depășit plafonul de 
10 milioane de lei. De la 
această regulă se admite ca 
excepție suma aferentă plății 
salariilor și a altor drepturi de 
personal, precum și a altor 
operațiuni cu persoane fizice 
pentru o perioadă de cel mult 
trei zile lucrătoare de la data 
prevăzută pentru plata 
acestora.

cunoscut-o în momentul 
săvârșirii infracțiunii. în 
situația infracțiunilor săvârșite 
din culpă, eroarea de fapt 
înlătură caracterul penal al 
faptei numai dacă necu
noașterea stării, situației sau 
împrejurării respective nu 
este ea însăși rezultatul 
culpei, deci eroarea să nu fie 
imputabilă făptuitorului.

■ Eroarea de drept 
constând în necunoașterea 
sau cunoașterea greșită a 
legii penale, nu înlătură 
caracterul penal al faptei, 
deci nu poate invoca 
necunoașterea legii.

Jandarmii în drumul lor spre competență și profesionalism.

Garda Financiară în acțiune
£7 Totuși, banii au ajuns ia buget
Suma totală care s-a confiscat de la S.C. 

Antal Luxor Comprest SNC Hunedoara a fost 
de 26.450.000 de lei. De ce? Pentru că 
respectiva firmă nu și-a virat la timp obligațiile 
legale. Este vorba de impozitul pe profit și cel 
pe salariu.

£7 Plafonul, nu de acasă...
îndeobște, se știe plafonul de casă pentru 

societățile comerciale stabilit este de 
10.000.000 de lei. Să nu-l fi știut cei de la SC 
Dresker Cicu SNC Sîntămăria Orlea ?

Treaba lor. Amenda primită din partea

dlHiHniiiiiiiiiiiiiii...................
comisarilor Gărzii Financiare a fost de cinci 
milioane de lei.

£7 “Țara Hațegului” fără impozit
Din jocurile de noroc, SC “Țara 

Hațegului"SA Hațeg a realizat venituri în 
valoare de 16 milioane de lei. Or, legea spune 
clar: 22 la sută din venituri se impozitează. 
Firma nu a făcut așa ceva.

Rezultat: s-a stabilit un impozit suplimentar 
de 3.552.000 de lei.

Tot la respectiva firmă, din jocul de biliard 
s-a realizat un venit de 3.345.000 de lei, fără a 
se calcula și TVA-ul.

Amenda a fost de un milion de lei.
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Reuniunea anuală a Comi
tetului Filialei Județene de Cruce 
Roșie Deva s-a desfășurat sâm
bătă, ca de obicei analizându-se 
activitatea din 1997 și prezen- 
tându-se programele pe 1998.' 
Raportul privind cele realizate 
anul trecut în toate domeniile de 
activitate specifice Crucii Roșii, 
inclusiv în plan bugetar, a subli
niat că 1997 a fost un an rodnic, 
în domeniul organizatoric s-a 
menționat că, avându-se în ve
dere volumul mare de muncă din 
cadrul subfilialelor, făcut de vo
luntari, este cazul să existe câte 
o persoană angajată. Acest lucru 
e impus și de faptul că la Vulcan, 
la Hațeg și recent la Brad s-au 
dobândit spații și urmează să se 
rezolve acest aspect la Simeria 
și Petroșani, cu sprijinul financiar 
al Crucii Roșii Germane.

în anul trecut Crucea Roșie a 
intervenit operativ și eficient în 
calamitățile din județ: inundațiile 
de la Brad, Crișcior, Cărăstău și 
Sîntandrei, accidentul minier de 
la Dîlja. Grupele de intervenție din 
Deva, Vulcan și Ilia au participat 
la pregătirea și desfășurarea 
aplicației de protecție civilă "Mu
reș ’97", la tabăra de profil de la 
Tătărăști și la alarmarea publică 
pe timp de noapte din'Deva. La 
tabăra de la Bulzeștii de Sus, în 
două serii, au fost prezente deta
șamentele de intervenții din Sime

f Trufandalele "i
în piața Devei trufandalele 1 

I încep să ne ia ochii, dar și să | 
| ușureze serios buzunarele celor l 
. ce le dă mâna să cumpere. Ce ! 
I găsim? Ardei gras cu 45.000 lei/1 
| kg, roșii cu 13-20 mii lei/kg, cas-1 
■ traveți cu 20 mii lei/kg, salată cu ■ 
1 2000 lei căpățâna. La inflația de ■ 
| acum și la banii pe care îi avem | 
I ce mai contează asemenea pre-1 
■țuri? (N.T). 1

Rezultatele concursului \ 
! PRONOSPORT din 15.02.1998 !
1 Roma - Bologna 1 1
i Piacenza - Brescia x 1
i Empoll - Fiorentina x i
i Bari ■ Lazio 2 i
i Inter - Lecce 1 i
1 Vicenza - Milan 2 1
' Atalanta - Napoli 1 1
, Udlnese - Parma x ,
i Juventus - Sampdorla 1 i
i Genoa - Ancona 1 i
i Pescara - Andrla 2 i
1 Verona - Padova 1 1
'kFoggla - Torino 2
i

Va fi evitată criza 
zahărului?

Ne încearcă iarăși 
uleiul

lată o întrebare care re
vine mereu în actualitate, por
nind de la situațiile întâlnite în 
anul trecut și de la măsura 
anunțată, pe deplin justificat, 
de către Ministerul Agriculturii 
și Alimentației pentru a limita 
la 30 mii tone anual importul 
acestui produs din țările CSI, 
prin Republica Moldova, de 
unde, neaplicându-se taxe va
male, proveneau cantități mult 
mai mari de zahăr la prețuri 
cu 30 la sută mai mici, ceea 
ce duce inevitabil la faliment 
pe producătorii autohtoni.

Datele statistice ne arată 
că dacă în 1989 țara noas
tră producea circa 500 mii 
tone zahăr, în anul 1997 pro
ducția a fost de numai 210 
mii tone, cantitate ce nu re
prezintă nici 10 kg pe un lo
cuitor și an. Această cădere 
drastică a producției se dato- 
rește, pe de o parte, scăde
rii suprafețelor cultivate cu 
sfeclă de zahăr, iar pe de 
alta, decapitalizării fabrici- 

ria, Vulcan, comandanții celor din 
Deva, Hunedoara, Petroșani și Ilia, 
alți voluntari de Cruce Roșie. Filiala 
are 15 detașamente de intervenții 
în situații de dezastre: 3 în 
Hunedoara, câte 2 în Petroșani, 
Orăștie și Simeria și câte una la 
Deva.’Călan, Hațeg, Lupeni, Vul
can și Brad. Tot anul trecut s-a 
inaugurat postul de prim-ajutor, 
unicat în țară, de la Cinciș, rod al

FILIALA JUDEȚEANĂ DE CRUDE RDȘIE 

Activitatea bună de anul trecut 
justifică obiectivele 

îndrăznețe
colaborării Sindicatului "Siderur- 
gistul" Hunedoara și Crucea Roșie 
Germană.

Legată de pregătirea pentru 
situații de dezastre este activita
tea de formare a surorilor volun
tare de Cruce Roșie la mai multe 
subfiliale. Au absolvit 85 de eleve 
și s-au înscris 190 în anul I, altele 
55 fiind în anul II. Concursul pentru 
sănătate și prim-ajutor "Sanitarii 
pricepuți" l-am prezentat în coloa
nele ziarului atunci când s-a des
fășurat, așa încât vom aminti doar 
că la el au participat 270 de elevi 

---------------------------------------------

lor, care în 1997 au fost ne
voite să facă și export de 
qirca 50 mii tone zahăr în 
scopul retehnologizării.

Ieșirea din cercul vicios și 
evitarea crizelor în viitor nece
sită susținerea și încurajarea 
producției interne de zahăr, 
bineînțeles începând cu pro
ducătorii materiei prime, res
pectiv a sfeclei de zahăr. Din 
acest punct de vedere însă 
primim semnale negative de 
la cultivatorii de sfeclă de za
hăr. Aceștia sunt nemulțumiți 
de faptul că TVA-ul la sămân
ță și deducerea costului ei de 
către fabrică din producția 
livrată - circa 60.000 lei/ha, 
echivalezi a 10 kg zahăr - 
constituie elemente care nu 
sunt de natură să-i încurajeze 
pe producători, cu toate că 
ministrul Gavrilescu le spune 
proprietarilor de pământ să 
cultive sfeclă de zahăr, având 
în vedere că există o piață de 
desfacere pentru acest pro
dus. (N. 71) 

din 30 de școli generale și 15 licee 
iar echipajul câștigător al fazei 
județene, de la Școala Generală 
Nr. 3 din Hunedoara, a ocupat lo
cul 14 pe țară.

Cum una din sarcinile de bază 
ale Crucii Roșii pe timp de pace 
este aceea de a ajuta, în 1997 mai 
multe persoane defavorizate (în 
majoritate din unități de asistență 
medicală și socială și asistați de la 

cantinele sociale) au beneficiat 
de ajutoare în valoare de 
450.902.000 lei. Din donații din 
județ sau de la Crucea Roșie 
Germană, din sponsorizări s-au 
oferit pachete pentru Paști și Cră
ciun prin mai multe subfiliale, dar 
nu s-au putut satisface toate ce
rerile, o problemă mare consti- 
tuind-o lipsa unei legături cu pri
măriile în vederea identificării celor 
care pot beneficia de sprijinul 
Crucii Roșii. Au fost realizate și 
12 acțiuni privind educația sani
tară a populației pentru 7 mii de

Trei sunt factorii care in
fluențează majorarea prețului 
la uleiul comestibil, anume: 
creșterea nivelului dobânzilor 
bancare, scumpirea carbu
ranților și creșterea TVA. însu
mat efectul acestor factori va 
determina, cum aprecia și 
președintele patronatului 
producătorilor de ulei, o creș
tere cu 5-7 procente a pre
țului acestui produs, ceea ce 
înseamnă circa 800 lei la un 
litru, dacă bineînțeles comer- 
cianții nu-și mai îngăduie să 
caute o sporire nemeritată a 
profitului propriu, fapt ce ar 
conduce nemijlocit la scă
derea desfacerii. Măsura a- 
nunțată de către ministrul a- 
griculturii și alimentației pri
vind, în susținerea propunerii 
patronatului producătorilor 
de ulei, scutirea de taxe va
male a importului de floarea 
soarelui (care este de 30 la 
sută) este binevenită, însă 
aici este nevoie și de avizul
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elevi și 250 de studenți din județ, I 
abordându-se o tematică variată.

Anul 1997 a însemnat și o 
mai mare autonomie operațională 
prin asigurarea unei baze mate
riale adecvate datorită partene- 
riatelor existente între subfilialele 
din județul nostru și filiale ger
mane în baza Acordului de coo
perare cu Crucea Roșie Ger
mană a Landului Baden-Freiburg. 
Acest lucru se continuă mai ac
centuat în 1998, prezența dlui 
Bernhard Kuhn, delegat al Crucii 
Roșii din Freiburg, în perioada 
ianuarie-august, materializându- 
se deja în achiziționarea a două 
sedii de subfiliale și demersurile 
în același scop pentru altele.

Activitatea, deși făcută de 
voluntari, a fost bună, chiar 
foarte bună după cum aprecia 
raportul prezentat de dna Elisa- 
beta Ciorobea, directoarea fili
alei. Și, aprecia dl Vasile Sicoe, 
președintele filialei, acest lucru 
a permis stabilirea unor obiec
tive mai îndrăznețe pentru 1998. 
Proiectul programului de acti
vitate a fost completat cu pro
punerile făcute și există spe
ranța îndreptățită de înviorarea 
activității unor subfiliale și de 
baza materială existentă sau în 
curs de a se realiza că obiec
tivele vor fi împlinite.

Viorica ROMAN

Ministerului Finanțelor și Mi
nisterului Industriei și Comer
țului.

Negocierile purtate recent 
de către Patronatul producă
torilor de ulei cu reprezen
tanții producătorilor agricoli 
au drept scop să atenueze 
cel puțin, dacă nu să preîn
tâmpine situațiile din 1997 și 
1998, în speranța că în acest 
an se vor cultiva suprafețe 
mai mari și se va produce 
mai multă floarea soarelui. în 
context este de precizat că 
prețul florii soarelui din re
colta acestui an a fost stabilit 
la 200 USD/tonă, fiind con
siderat ca acoperitor și mul
țumitor. Așa cum s-a obligat, 
patronatul va asigura produ
cătorilor agricoli sămânța 
necesară în primăvară, ur
mând ca cheltuielile aferente 
să fie deduse din plata re
coltei. Nădăjduim că aceste 
măsuri își vor arăta și roadele 
practice. (N. T).

"ViAtă si sănĂtatc"
Editura "Păzitorii Adevărului" 

și Fundația "Eden” au organizat 
la Casa de Cultură Deva confe
rințele de medicină naturistă cu 
genericul "Viață și sănătate", în 
serile zilelor de 13 și 14 febru
arie, și religioase "Creștinismul 
de-a lungul veacurilor, tragedie și 
deznodământ", în perioada 15-22 
februarie.

Conferințele de medicină na
turistă au fost susținute de dr. 
Doru Laza de la Centrul de Sănă
tate Breaza, personalitate de 
marcă în domeniu, solicitat să 
conferențieze nu numai în țară ci 
și în străinătate. Absolvind medi
cina la Cluj este de formație me
dic alopat și a declarat de la bun 
început că medicina naturistă n-o 
exclude pe cealaltă, nu sunt con- 
curențiale și nici alternative. Dar 
dacă medicina alopată este de 
neînlocuit în caz de urgențe, cea 
naturistă are în primul rând me
ritul că previne îmbolnăvirea. Dar 
nu numai, întrucât medicina natu
ristă propune remedii și pentru 
boli, înregistrându-se cazuri 
spectaculoase de vindecare în 
situații în care medicina con
vențională nu dădea nici o spe
ranță bolnavului.

Deosebirea între cele două 
tipuri de medicină constă în fap
tul că cea naturistă abordează 
pacientul holistic, folosind reme
dii naturale care să-i trateze nu 
doar trupul ci și sufletul. De ase
menea, a mai precizat dl Doru 
Laza că medicina naturistă nu e 
"băbească", ea bazându-se pe 
cercetări științifice riguroase, 
lucru pe care l-a demonstrat cu 
brio în prima seară. Conferințele 
sale, din ambele seri, au fost 
foarte interesante și au abundat 
în informație de ultimă oră, prima 
fiind poate excesiv de teoretică.

Motto-ul de pe invitație "Ali
mentele voastre să fie medica
mentele voastre și medicamen
tele voastre să fie alimentele 
voastre" (Hipocrat) a fost explicit 
motivat în timpul conferințelor de 
medicină naturistă. Dl dr. Doru 
Laza a pledat pentru alimentația 
edenică (formată din fructe, ce
reale, nuci și zarzavaturi) care 
asigură o terapie eristică. în sus
ținerea acestui adevăr, folosindu-

Premiile Uniunii
Compozitorilor și 

Muzicologilor
Uniunea Compozitorilor 

și Muzicologilor din România 
(UCMR) a acordat marele 
premiu, pentru întreaga sa 
activitate, lui Aurel Stroe, 
compozitor român stabilit în 
Germania din 1985.

Stroe nu a putut participa, 
din motive de sănătate, la fes
tivitatea de decernare a pre
miilor, pe anul 1997, care a 
avut loc, sâmbătă, la Palatul 
Cantacuzino din București.

Lui Iosif Sava i-a fost de
cernat premiul pentru critică 
muzicală.

Adrian lorgulescu, preșe
dintele UCMR, a înmânat 
Doinei Rotaru premiul pentru 
muzică simfonică. Anton Vie- 
ru a obținut premiul pentru 
muzică de cameră, Felicia 
Donceanu premiul pentru lu
crare corală amplă, iar 
Christian Al. Petrescu pre-
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se tot de Biblie, a dat un exemplu 
mai mult decât edificator: media 
vârstei oamenilor a scăzut de la 
950 de ani când foloseau doar 
alimentația edenică la 175 de ani 
după potop, când aceștia au în
ceput să consume și carne. Iar 
astăzi, grație civilizației, a scăzut 
foarte mult atât perioada de viață 
cât și calitatea acesteia, omul 
modern fiind bântuit de tot felul 
de boli necunoscute la începuturi.

Dl Laza consideră că folo
sirea cărnii în special dar și a 
altor produse animaliere în ali
mentația omului este respon
sabilă de bolile civilizației, imprimă 
comportamentului uman agre
sivitate. De asemenea, se con
sideră greșit că proteinele pot fi 
procurate doar din produse de 
proveniență animală. Toate com
ponentele existente în acestea 
există și în plante, ele oferindu- 
ne proteine, lipide, glucide, vita
mine, săruri minerale și fibră ve
getală, toate necesare vieții și 
asigurându-ne sănătatea sau 
chiar vindecarea prin dietă na
turistă.

Pe lângă prezentarea dietei 
edenice ca cel mai valoros mijloc 
de terapie a bolii dr Doru Laza a 
făcut o prezentare concretă a 
felului cum pot fi deblocate cele 4 
porți de eliminare (digestivă, re
nală, pulmonară și tegumentară) 
cât și diverse procedee de sti
mulare a acestora (mai multe ti
puri de băi), a răspuns întrebă
rilor puse de participant (foarte 
numeroși, fiind necesară schim
barea locului de desfășurare în 
sala mare a Casei de Cultură 
Deva).

Cei dornici să afle cum se 
poate trece din starea "de sclav" 
datorată bolii și manifestărilor 
conflictuale la starea "de liber
tate" au dat curs invitației de a 
urmări și conferințele religioase, 
sub genericul "Creștinismul de-a 
lungul veacurilor, tragedie și dez
nodământ". Organizatorii con
sideră că există o legătură 
strânsă între dietă și spirit, între 
acesta și Dumnezeu și doresc 
să ofere celor dornici posibilita
tea de a opta pentru o schimbare 
a modului lor de viață.

Viorica ROMAN

miul pentru miniatură corală.
Premiul pentru lucrare 

didactică a fost decernat lui 
Dan Buciu.

Președintele UCMR i-a 
înmânat lui Anton Șuteu pre
miul pentru muzică instru
mentală. în urma cu 11 ani, 
Șuteu a obținut premiul uniu
nii pentru muzică vocală.

Ionel Tudor a primit pre
miul pentru muzică ușoară.

Decanului Universității de 
Muzică, prof.Vasile lliuț, i-a 
fost decernat premiul pentru 
istoriografie.

Prof. Grigore Constanti- 
nescu și Cristina Maria Sîrbu 
au primit premiul pentru mo
nografie.

Valoarea totală a premii
lor a fost de aproximativ 30 
de milioane de lei.

(MEDIAFAX}
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RIVALITĂȚILE
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Rivalitățile politice au reiz- 
bucnit în România, după ce 
premierul Victor Ciorbea deci
sese, în luna decembrie a anu
lui trecut, o remaniere a guver
nului, în vederea accelerării 
reformei, precizează un articol 
publicat în numărul din febru
arie al revistei "Business Cen
tral Europe".

"Guvernul de coaliție din 
România se destramă, din cau
za unor neînțelegeri privind inte
rese mascate", precizează Busi
ness Central Europe, adău
gând că, în cazul în care guver
nul va eșua, aceeași soartă ar 
putea-o avea și reforma.

Social-democrații, conduși 
de Petre Roman, au amenințat 
că vor părăsi guvernul în cazul 
în care Ciorbea nu va demi
siona până la sfârșitul lunii 
martie, dar oferta premierului 
de a demisiona a fost respinsă 
de Partidul Național Țărănesc 
Creștin și Democrat, din care 
face parte. Beneficiind de sus
ținerea președintelui Emil Con- 
stantinescu, Ciorbea și-a asu
mat răspunderea guvernamen
tală pentru legea privind priva
tizarea. în cazul în care situația 
guvernului nu va fi clarificată, 
reforma ar putea fi pusă în 
pericol, precizează Business

Partidul Moldovenilor se 
va înregistra la tribunal
Primarul lașiului, Con

stantin Simirad, inițiatorul 
Partidului Moldovenilor, a 
declarat, sâmbătă, la Sucea
va că această formațiune po
litică va depune, în luna iunie, 
la TMB, dosarul de înscriere 
a partidului, transmite cores
pondentul MEDIAFAX.

Simirad a anunțat că Parti
dul Moldovenilor are până în 
prezent comitete de inițiativă în 
19 județe și că au fost strânse 
peste 10.000 de adeziuni. "In
tenționăm să prezentăm la 
înscrierea partidului 20.000- 
25.000 de semnături", a spus 
Simirad, care a adăugat că, 
înainte de a fi depuse la TMB, 
semnăturile vor fi verificate de 
poliție. El a afirmat că statutul 
și platforma-program ale parti

Central Europe, adăugând că 
România nu își poate permite 
acest lucru.

Echipa condusă de Ciorbea, 
lipsită de experiența și supra
solicitată, a pierdut o parte a 
controlului asupra reformei în 
cea de-a doua jumătate a anu
lui trecut. închiderea întreprin
derilor nerentabile nu s-a mate

rializat, marea industrie de stat 
rămânând intactă, iar ritmul re
formei a scăzut și România nu 
a reușit să îndeplinească obiec
tivele impuse de Fondul Mone
tar Internațional în ceea ce pri
vește inflația.

Premierul Ciorbea a încer
cat, prin înlocuirea, în luna de
cembrie, a opt miniștri și crearea 
unui Minister al Privatizării, să 
readucă lucrurile pe calea re
formei, precizează Business 
Central Europe. Remanierea nu 
l-a impresionat însă pe Roman, 
fost premier și actual președinte 
al Senatului, doi miniștri social- 
democrați părăsind deja guver
nul. "Este evident că Roman 
complotează împotriva guver
nului Ciorbea", se arată în arti- 

dului vor fi adoptate înainte de 
înscriere, în cadrul unei con
venții naționale ce se va des
fășura la lași. Simirad a pre
cizat că prin statut se va stipula 
desființarea partidului dacă se
diul central al acestuia va fi 
mutat din lași.

Primarul lașiului a apre
ciat că Partidul Moldovenilor 
ar putea obține 7% din votu
rile electoratului la alegerile 
generale. El a anunțat că Ni- 
culae Cerveni i-a propus o 
colaborare cu Partidul Libe
ral. "Ei doresc să mergem 
împreună în alegerile gene
rale, dacă acestea vor fi anti
cipate", a spus Simirad, care 
a adăugat că va avea săptă
mână viitoare o întâlnire cu 
Cerveni. 

colul publicat de Business Cen
tral Europe sub titlul "Jocul cu 
focul". Motivul invocat de social- 
democrați este ritmul lent al 
reformei, dar partidul are multi 
aliați în mediile de afaceri și în 
domeniul bancar, ale căror veni
turi sunt amenințate de proiec
tele guvernului Ciorbea privind 
reforma în agricultură și priva

tizarea băncilor, comentează 
publicația citată.

Liderul Partidului Democrat 
crede că ar putea deveni ur
mătorul președinte al țării, dar, 
pentru moment, partidul său nu 
dispune de sprijinul electora
tului. Conform sondajelor de 
opinie citate de Business Cen
tral Europe, PD se bucură de 
susținerea a patru procente din 
electorat, față de 13% la ale
gerile din luna noiembrie 1996. 
în cazul în care PD părăsește 
guvernul, se va situa într-un 
"teren al nimănui", deoarece nu 
are aliați siguri nici în rândurile 
opoziției. Roman dispune de 
dbuă alternative: să rămână în 
Parlament și să blocheze orice 
reformă care îi amenință pe aliații 

Marea Britanie - Catedrala din
Derby, reședința comitatului

săi din domeniul afacerilor, sau 
să rămână în guvern. Nici una 
dintre aceste soluții nu este 
benefică politicii din România, 
comentează publicația citată.

Investitorii străini au ezitat 
în cea de-a doua jumătate a 
anului trecut, iar actuala situa
ție nu este de natură să le mo
difice atitudinea. Potențialii 
investitori dispun de aproxi
mativ 475 de milioane de dolari 
pentru a-i investi, în cursul 
acestui an, pe bursa româ
nească. în cazul în care insta
bilitatea politică se va reflecta 
și asupra vieții economice, ei 
ar putea ezita să investească 
aceste sume.

Evoluția economiei româ
nești indică o viitoare creștere, 
urmând să fie privatizate tele
comunicațiile, o serie de bănci 
și o mare companie de petrol, 
comentează Business Central 
Europe, iar băncile occidentale 
de investiții au fost mandatate 
să pregătească vânzarea mai 
multor mari firme din România. 
Mai mult, românii au votat 
pentru reformă și continuă să 
aștepte reforma și schimba
rea, iar politicienii, inclusiv cei 
conduși de Petre Roman, știu 
acest lucru, precizează publi
cația citată.
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MAREA BRITANIE AR Fl RTTUT 
FURNIZA IRAKULUI 

ELEMENTELE NECESARE 
PROUCERN BACILULUI 

ANTRAXULUI
Marea Britanie a furnizat 

Irakului elemente care ar fi 
putut fi utilizate la producerea 
bacilului mortal al antraxului, 
a anunțat în ediția de sâm
bătă ziarul britanic "Daily Te
legraph", citat de AFP.

O filială britanică a trustu
lui anglo-olandez Unilever a 
obținut din partea autorităților 
britanice o licență de export a 
unei importante cantități de 
substanță de cultură, pe care 
a vândut-o Irakului între 1991 
și 1994, precizează cotidia
nul.

Potrivit acestuia, livrările 
au avut loc chiar după sfârși
tul războiului de Golf, în mo
mentul în care inspectorii 
comisiei speciale ONU au 
început acțiunile pentru loca
lizarea stocurilor irakiene de 
arme chimice și bacteriolo
gice.

Substanța de cultură, in
formează cotidianul, este în 
principal destinată uzului me
dical, pentru teste de diag
nosticare, dar ar putea servi 
la fel de bine pentru produ

CALEA LACTEE ETTE 
"INVADATĂ" DE O 
GALAXIE PITICĂ

O mică galaxie a "inva
dat" centrul propriei noastre 
galaxii, Calea Lactee, fiind 
irezistibil atrasă de forța sa 
gravitațională, afirmă astro- 
nauții americani și britanici, 
citați de AFP.

Această galaxie pitică, 
numită Săgetătorul, pentru că 
a fost observată în direcția 
constelației cu același nume, 
este aproximativ de zece ori 
mai mică decât Calea Lac
tee, iar masa sa reprezintă 
mai puțin de o miime din cea 
totală a stelelor din Calea 
Lactee. 

cerea bacilului antraxului sau 
al ciumei.

Un purtător de cuvânt al 
Unilever a declarat ziarului că 
Ovoid, filiala britanică a com
paniei, a exportat aproximativ 
o tonă și jumătate de sub
stanță de cultură în Irak, în 
patru tranșe, în perioada 
1991-1994.

"Tot ceea ce s-a realizat 
s-a făcut cu bună credință și 
cu acordul total al autorităților 
competente. Din câte cu
noaștem, autoritățile irakiene 
au utilizat aceste elemente în 
scopuri medicale", a precizat 
purtătorul de cuvânt.

Irakul este în măsură să 
producă săptămânal aproxi
mativ 350 de litri de substan
ță conținând bacilul antraxu
lui, care, utilizat în scopuri 
distructive, ar fi suficient pen
tru o încărcătură de rachetă 
biologică, a informat comisia 
ONU pentru dezarmarea Ira
kului. Potrivit evaluărilor, 100 
de litri din această substanță 
ar putea provoca moartea a 
peste un milion de persoane.

Această "invazie spațială" 
a fost descoperită în 1994 de 
către astronomii care studiau 
stelele localizate în mijlocul 
Căii Lactee. Ei au constatat 
că unele dintre ele nu se miș
cau la fel ca celelalte.

Conform calculelor echi
pei de astronomi condusă de 
Rosemary Wise, de la Uni
versitatea "John Hopkins" din 
Baltimore, Maryland, zece la 
sută dintre stelele care se 
află la "periferia" Căii Lactee 
provin din galaxiile pitice care 
au fost absorbite de aceasta 
în ultimii opt miliarde de ani.
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Sindicatele agricole au blocat, din nou, traficul 
______pe principala axă rutiera a țării_______

I Casă de tolerantă din Antichitate I
i---------------------------------------- 1--------------------------------------------- 1

Agricultorii din zonele 
centrale ale Greciei au blo
cat, sâmbătă, circulația pe 
principala autostradă nord- 
sud a țării și au anunțat că 
vor menține această blocadă 
până ce vor fi satisfăcute in
tegral revendicările lor privind 
un sprijin mai hotărât din par
tea guvernului în favoarea 
producătorilor agricoli, sem
nalează AFP.

Ceea ce cer sindicatele 
din agricultură sunt prețuri 
mai bune pentru produsele 

agricole, subvenții guverna
mentale substanțiale și "înghe
țarea" datoriilor către bănci.

Mai mult de 2000 de trac
toare au fost plasate, încă din 
zorii zilei de sâmbătă, în veci
nătatea orașului Tembi, pe axa 
Atena-Salonic, blocând com
plet traficul în ambele sensuri. 
Poliția încearcă să devieze 
traficul pe alte rute.

Acțiunea agricultorilor greci a 
fost hotărâtă vineri noaptea, 
după ce "barajele simbolice" 
ridicate timp de 15 zile pe șosele 

și întrevederile cu ministrul 
Agriculturii, Stephanos Tzou- 
makas, n-au dat nici un rezultat.

La originea acestei acțiuni 
de protest se află opoziția din 
Grecia, atât cea comunistă, cât 
și cea conservatoare, care 
este profund nemulțumită de 
politica actualului guvern so
cialist de aliniere la parametrii 
economiei impuși de UE.

în decembrie 1996, o acți
une similară a paralizat, timp 
de trei săptămâni, principa
lele activități din țară. 

î Cea mai veche casă de 
| toleranță din Macedonia, da- 
| tând din primul secol î.e.n., a 
I fost descoperită pe locul fos- 
’ tei agore antice de la Salonic, 

I în nordul Greciei, de către o 
| echipă de arheologi greci, 
| transmite AFP.
I Printre descoperirile im- 
. portante făcute cu acest prilej
■ se află un ulcior roșu, cu cioc 
I în formă de falus, o cupă și 
| un vas de sticlă împodobit cu 
| o imagine a zeiței Venus care
■ poartă în brațe un corn al 
J abundenței.
> Au mai fost găsite diverse 

amfore macedonene, vase în 
care se țin parfumurile și paha
re, lămpi de ulei, un lighean și 
câteva căldări. Aceste obiecte 
au fost scoase la lumina zilei 
dintr-o casă formată dintr-o 
sală mare circulară cu 25 de 
toalete, o sală rectangulară de 
așteptare care servea drept 
lupanar și două mici piscine cu 
fundul de mozaic, una cu apă 
caldă și una cu apă rece.

Ansamblul mai cuprindea o 
sală în care se lua masa. "Du
pă ce prindeau puteri muncind, 
clienții beneficiau de serviciile 
erotice oferite de femei sau

băieți foarte tineri", a explicat I 
arheologul grec Polyxene Ve- | 
leni, într-o comunicare pre- | 
zentată la cea de-a 11-a con- ■ 
ferință de arheologie, deschi- J 
să joi la Salonic. '

Un alt arheolog grec, Di- | 

mitris Pantermalis, a anunțat, | 
în același context, desco- | 
perirea la Dion, în sudul Gre- . 
ciei, a unui cap de marmură a ■ 
împăratului Traian (53-117 I 
e.n.), încununat cu lauri. |

MEDIAFAX
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CUMPĂRĂRI

• Vând un ha pădure, 3 ha. 
teren arabil Simeria Veche, 2 ha. 
Tîmpa. Tel. 059/370938 (40772)

• Vând împreună două a- 
partamente alăturate în bloc 
P+1, str.A.VIaicu, nr.21, sobe 
teracotă cu gaz metan și mul
tiple îmbunătățiri.Informații 
zilnic tel. 230034, orele 10-12, 
tel. 217463, orele 18-20.

• Vând apartament 2 camere, 
zona Bălcescu (lângă Astoria). 
Tel. 621057 (41095)

• Vând casă, anexe, gră
dină.Gurasada - Prundan Petru. 
(41098)

• Vând apartament 3 camere. 
Tel. 626612, după ora 14 (12429)

• Vând garsonieră, confort 
sporit, tip occidental. Informații 
str. G. Enescu, bl.37, sc.B, 
ap.22, Deva (41117)

• Vând avantajos Audi 100 
GL Automatic, înmatriculat, 
carte identitate, stare perfectă, 
fabricație 1982, preț 16.000.000 
negociabil. Tel. 231508,216107 
'41125)

• Vând casă, anexe, grădină, 
pământ 1 ha, în Brănișca. Tel. 
625519(41109)

• Vând Dacia break, an 
fabricație 1992, stare perfectă, 
multiple îmbunătățiri, piese 
schimb. Tel. 225231 (41072)

• Vând Dacia 500 Lăstun. 
Simeria tel. 261849, după ora 
15,30 (41099)

• Vând Trabant 601, an 
fabricație 1988. Tel. 229126, 
orele 19-21. (41130)

• Vând BMW 518 înmatri
culat, 1980, stare bună. Sântă- 
mărie Orlea, nr. 57, 770630 
(41103)

• Vând Dacia 1307 și Dacia 
break, zero km. Tel. 092/237160 
(3603)

• Vând Dacia 1310 TX, an 
I987, preț 15.000.000 lei. Tel. 
712197 (0553)

• Vând Dacia 1100, numere 
noi, CI, preț 3 milioane, Bucu- 
reșci, 95. (0331)

• Vând ARO 10, Diesel, mo
tor Renault, Valea Brad, 5, tel. 
650491 (0332)

• Vând Ford Scorpio, înmatri
culat, an fabricație 1986 plus 
Ford Scorpio tamponat, pentru 
piese de schimb. Amândouă 
7000 DM. Tel. 233059 (3604)

• Vând autorulotă Chevrolet 
Lux, pentru weekend și transport 
marfă, înscrisă în circulație, 
Geoagiu Sat, tel. 358, Jude, 
după ora 20 (1409)

• Vând tractor U 650, remorcă 
monoaxă, înmatriculată, Căstău, 
244 A, Tomescu Ana (1410)

• Vând calculator 286, moni
tor alb-negru, 2.000.000 lei. Tel. 
225062 (40762)

• Vând sufragerie stil Rococo, 
11 piese, excepțională. Tel. 
213985 (41112)

• SC Comtourinex 
SRL vinde en gros 
drojdie Pakmaya. Re
lații și comenzi la tel. 
054/260575 (41106)

• Vând Fiat Uno înmatri- 
culabil, stare excepțională, preț 
1900 DM. 058/780574 (40771)

• Vând urgent serviciu masă 
6 persoane (Yena), fumuriu, 
model deosebit, 44 piese, fran
țuzesc și aparat electric pentru 
pregătit sandviciuri calde, prețuri 
convenabile. Tel. 215729 
(41106)

• 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 mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134 (OP)

• Societatea Ultra Service
vinde case marcaj, cântare 
electronice, consumabile. Asi
gură garanție, postgaranție. 
Tel.715213 (0441)_______ ___

• Vând scândură cireș, 1,2 
mc Orăștie, str. Horea nr. 1 A 
(1411)

• Asociația Familială "Bîr- 
ceanu Nicolae" Boșorod funcțio
nează în baza autorizației 
14616/98 cu activitate de comerț 
și transport.(41116)

• S-a autorizat (14644/98) 
Asociația Familială "Ștefan 
Claudia" Bobâlna, cu activitate 
de comerț. (41115)

• S-a autorizat (14652) Asoc. 
Fam. "Baican Milica"Ș Deva cu 
activitate de comerț și prestări 
servicii. (411145)

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere amin
tim că la data de I6 februarie 
s-au împlinit șase luni de la 
trecerea în eternitate a celui 
care a fost

prof. PETRU SZEMETHY
II vom păstra veșnic în su

fletele noastre. Soția Monica 
și fiica Adina (41113)

DECESE

• Suntem alături de colega 
noastră Pop Olimpia în încer
carea grea pricinuită de dece
sul tatălui. Colegii din cadrul 
Consiliului Județean Hune
doara. (41129)

• Cu adâncă durere anunț 
încetarea din viață a fratelui 
meu

SIMION MOROȘANU
de 58 ani. Corpul neînsuflețit 
este depus la Casa Mortu
ară, din str.Eminescu. în
mormântarea astăzi, 17 fe
bruarie 1998, ora 13 la ci
mitirul Bejan. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace! Petrică 
și familia. (41119)

• Mulțumim celor care au 
condus pe ultimul drum pe 
scumpa noastră

OPREAN SILVIA
soție, mamă, soacră și bu
nică. Familia îndoliată (0551)

• Soția Minodora Nita și 
familia mulțumesc colegilor de 
serviciu de la DGMPS - Ca
mera de Muncă Deva, SC Ce
tate biroul PSP, SC Leconfex 
Păuliș, colectivului condus de 
domnul Stănculescu, precum 
și rudelor, finilor, vecinilor, 
cunoscuților și în special fami
liilor Șovoială și Albu, care au 
fost alături de noi și l-au con
dus pe ultimul drum pe cel 
care a fost un bun soț, tată și 
bunic

înv. NICOLAE NITA
din Băița. Odihnească-se în 
pace I (41118)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. ALIMENTARA SA DEVA

PIERDERI

• Pierdut carte identitate seria 
A 0079524 VW Passat.O declar 
nulă.(41107)

• Pierdut carte identitate 
vehicul, seria A 592819 pe 
numele Bogleș Mihai. O declar 
nulă.

• Domnul lovăneasă Petru, din 
Bretea Română, am pierdut 
următoarele acte: certificatele de 
proprietate pentru casă, pământ, 
pădure și de deces al părinților 
mei. Ofer recompensă. (9838)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC METALOTERM SRL 
CALAN angajează 1 ifronist, 5 
sudori electrici și oxiacetilenici 
autorizați, 1 șofer Raba - 16 
tone. Relații la sediul societății 
str.Furnalistului, nr.6. Tel. 
730694, 233164 ( 41123)

• SC Metal Expres angajează 
șoferi categ. B, C, E cu vechime 
minimă 5 ani pentru autobe- 
tonieră și zidari, vechime minimă 
3 ani. Informații la sediul firmei 
str. 16 Februarie, nr. 3. Tel. 
219522, 219473 (41134)

• Confecționez la comandă 
plasă sârmă zincată sau neagră, 
preț convenabil. Tel. 620480, 
225266 (41400)

• Bucătăreasă calificată, 
vechime 23 ani, vârsta 41 ani, 
ofer servicii de menaj unei 
familii. Tel. 215729. (41102)

"DISCO MAX" DEVA
organizează in 20 februarie 1998

T©/HIE©ILA CU ȘUKIPDlilE

Valoarea premiilor în numerar este de 
1.000.000 lei.
în 22 februarie organizează un 

concurs "MilSS DiSCC MaiX" 
unde se vor acorda premii de 

L, 10.000.000 lei, în care se 
■ include un sejur la Băile Felix 
V primelor 10 concurente - în 

timpul vacanței de primăvară.
Doritorii se pot înscrie la 

sediul "Disco Max", iar selecția va
avea loc în 27 februarie 1998, ora 18,00.

■ ■■ ., ----------------- -----

's.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL? 

BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-0 GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI 

NASTURI Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PREȚURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
k Tel. 01,335.56.93,01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90

Evoluția cursului leu/DM m săptămâna
09.02.1998- 13.02.1998

Evoluția cursului leu/USD în săptămâna
09.02.1998- 13.02.1998

Convoacă adunarea generală 
extraordinară a acționarilor în data 
de 6 martie 1998, ora 9,00, la sediul 
societății, din Deva, b-dul Decebal, 
bloc F, parter.

ORDINEA DE ZI:
1. Definitivarea structurii capita

lului social al societății;
2. Aprobarea vânzării unor active 

prin negociere directă;
3. Diverse.
în situația în care nu sunt întrunite 

condițiile de prezență pentru prima 
convocare, a doua adunare generală 
va fi convocată în data de 7 martie 
1998 în același loc și oră.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
    •

SC APROTERRA SA 

SIMERIA
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 

plata prin instrumentele de decontare cunoscute 
și prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 
lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și 
conținut de substanță activă.

Livrarea se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

Informații la sediul SC APROTERRA SA SIMERIA, 
telefoane: 054/260424, 260966.

GlllJl’IJL ȘCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA

str. Titu Maiorescu, nr.28, telefon 620913, anunță 
licitarea mijloacelor fixe cu norma expirată. 

Licitația va avea loc în data de 23 februarie 1998, ora 9,00.

Inspecția în construcții 
Hunedoara - Deva

ANUNȚĂ
Pentru continuarea activității specialiștilor 

atestați: expert tehnic, verificator de proiecte, 
responsabili tehnici cu execuția, care au împlinit 

5 ani de la începerea activității - aceștia sunt 
obligați să obțină viza de la M.L.P.A.T.

în scopul obținerii acestei vize specialiștii de 
mai sus se vor prezenta la I.J.C.L.P.U.A.T.

Hunedoara - Deva, cu registrul de evidență a 
lucrărilor elaborate conform H.G. nr. 925/1995.

-------------------- ---------------------------- ---------- —Z

S.C. "G0MAR LUX" S.A. Bistrița 
Filiala Deva

8360

8340
8330

8320
8310

8300
8290

8280

8270
9 februarie 10februarie 11 februarie 12 februarie 13tebruarie

Vă oferă prin depozitul-magazin din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 1, toate sortimentele de con
ductori și cabluri electrice, tuburi și țevi FVC.

la comenzile de peste 5 milioane
lei, adaosul comercial practicat este de numai 5% 
la prețul de producător, plus transportul.

Informații la telefon: 054/232946.
 ’ 

IMPORTANT
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(Urmare din pag. 1)

Reprezentanți ai nume
roase sindicate ce fac parte 
din Uniunea Sindicatelor 
Libere, județul Hunedoara, ai 
CNSLR - Frăția, ai Filialei 
județene Cartel "Alfa” s-au 
solidarizat cu greva generală 
din sectorul sanitar, manifes
tând ieri în fața Prefecturii 
județului, alături de cei de la 
“Sanitas”. Prin cuvintele 
rostite, dnii Gheorghe Pâs, 
Petru Vaidoș, Marius Vintilă, 
dar și lideri de sindicat de la 
“Sargeția” Forest S.A. Deva, 
S.C. Cora S.A. Hunedoara, 
“Favior” Orăștie au susținut 
acțiunile revendicative ale 
celor peste 4000 de cadre 
medii și auxiliare din județ ce 
fac parte din sindicatul 
“Sanitas”, considerându-le 
pe deplin justificate.

A mai reieșit din alocu
țiunile celor prezenți că este 
urmărită cu interes evoluția 
conflictului de muncă de
clanșat de Federația 
“Sanitas” pentru condiții de 
muncă și de salarizare mai 
bune, cât și pentru creșterea 
calității actului medical, a fost 
acuzată atitudinea pasivă a 
Executivului.

C.N.S.L.R.- FRĂȚIA
UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

APEL
Uniunea Sindicatelor Libere din județul Hunedoara - Filială a CNSLR - Frăția - adresează tuturor sindicatelor hunedorene, 

indiferent de afiliere, un Apel de solidarizare cu salariații din sănătate, care, începând cu data de 12 februarie 1998, ora 
10,00, au intrat în grevă generală.

Dacă până în data de 16 februarie 1998 revendicările sindicatelor din sănătate nu au fost soluționate favorabil, vom 
continua programul stabilit, după cum urmează:

Luni, 16 februarie 1998, între orele 10,00-12,00 a avut loc mitingul din fața Prefecturii județului Hunedoara.
Marți, 17 februarie 1998, între orele 10,00-12,00 va fi organizat un marș sindical pe ruta Spitalul Județean Deva - 

Prefectură - Spitalul județean Deva.
Miercuri, 18 februarie 1998, între orele 10,00-12,00 se va trece la pichetarea Prefecturii județului Hunedoara.
Considerăm că acum a sosit din nou momentul să demonstrăm încă o dată cine sunt sindicatele, ce doresc ele și că 

puterea lor de acțiune se bazează pe sprijinul de solidaritate.

UNITATE- PUTERE - SUCCES
BIROUL OPERATIV AL U.S.L.J. HUNEDOARA 

PREȘEDINTE, PAS Gheorghe

Durerile comunității - în 
direct cu autoritățile♦ 

locale
Sala de ședință a Prefecturii 

județului a găzduit ieri, 16 februarie 
a.c., o întâlnire de lucru la care au 
participat primarii localităților hune
dorene, conducerea Prefecturii, a 
Consiliului județean, cât și directorii 
principalelor direcții descentralizate 
din teritoriu.

în cadrul dezbaterilor dintre 
aleșii obștii și conducerea 
executivă a județului s-au adus în 
prim plan problemele care vizează 
sectorul sanitar, iluminatul străzilor 
și al cartierelor, administrarea și 
gospodărirea localităților.

Problemele ce vizează 
reforma în domeniul sanitar expuse 
de către dl dr. loan Rău, directorul 
Direcției Sanitare, au generat mai 
multe opinii contradictorii în rândul 
primarilor prezenți la dezbaterea 
de ieri. în luările de cuvânt aceștia 
și-au exprimat nemulțumirea față 
de lipsa cadrelor medicale în mai 
multe localități ale județului, 
dezinteresul care se manifestă în 
nenumărate situații față de 
programul de la dispensarele 

^medicale.

Deși s-a solicitat un sprijin 
mai substanțial pentru întocmirea 
listelor ce vizează medicul de 
familie, primarii spun că înscrierea 
în liste a cetățenilor este o 
problemă ce-l privește pe fiecare 
medic în parte și nu pe primar. 
Aceștia înțeleg că este nevoie de 
sprijin pentru derularea reformei 
în sănătate, dar nu acceptă să fie 
cei care să trimită oamenii la un 
medic sau altul.

Dezbateri, cu accente mai 
tari, s-au purtat și pe tema 
energiei electrice, a încasării 
facturilor, a asigurării asistenței 
de specialitate și cu materiale în 
mod special a localităților din 
Valea Jiului.

în mai multe luări de cuvânt, 
primarii au făcut referiri la faptul 
că se discută prea la general, 
aspectele concrete fiind ocolite 
de nenumărate ori.

De asemenea, s-au mai 
purtat discuții pe probleme de 
fond funciar, păduri, telefonie, 
drumuri, finanțe publice, 
handicapați etc.

Corne! POENARy

Greva continuă
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vaveghere a activității

IB Guvernului y
Consiliul politic al PD a 

înființat Grupul de Supraveghere 
a Activității Guvernului (GESAG), 
structură similară cu a unui 
guvern funcțional care va activa 
la nivelul conducerii executive a 
partidului.

Structura și componența 
zGESAG este: Coordonator - Vic

tor Babiuc (fost ministru al 
Apărării); Reformă și privatizare
- Bogdan Baltazar (vicepreședinte 
FPS); Transporturi și Infra
structuri - Traian Băsescu (fost 
ministru al Transporturilor); 
Externe - Andrei Pleșu (ministru 
de Externe); Finanțe - Bogdan 
Bujor Teodoriu (fost ministru al 
Cercetării); Apărare - Bogdan 
Niculescu Duvăz (fost ministru 
pentru Relația cu Parlamentul); 
Justiție - Emanuel Albu (fost 
secretar de stat în Ml); Interne - 
Radu Berceanu (vicepreședinte 
PD); Industrie, comerț și turism - 
Nicolae Stăiculescu (fost secretar 
de stat la Ministerul Industriilor); 
Educație, familie, tineret și sport
- Eugen Constantin Isbășoiu (fost 
secretar de stat la Ministerul 
Educației Naționale); Sănătate - 
Bogdan Marinescu (fost ministru 
al sănătății în guvernul Roman); 
Muncă și protecție socială - Paula 
Ivănescu (secretar al Comisiei de 

muncă și protecție socială a 
Camerei Deputaților); Mediu - 
Sorin Frunzăverde (fost 
ministru al Mediului); Cultură - 
Alexandru Sassu (vicepre
ședinte al Comisiei de cultură 
a Camerei Deputaților); Func
țiune publică și administrație 
locală - Cristian Dumitrescu 
(vicepreședinte al PD în
sărcinat cu aceste probleme); 
Secretariatul General al Gu
vernului - Stelian Duțu 
(președinte PD-Constanța).

Principalele atribuții ale 
GESAG stabilite de Consiliul 
Politic sunt:

- supravegherea activității 
guvernului și informarea 
grupului parlamentar asupra 
eventualelor necorelări între 
acțiunea guvernului și 
programul de reformă;

- elaborarea și promovarea 
unor inițiative legislative în 
conformitate cu programul de 
reformă, dezvoltare durabilă și 
protecție socială ale PD.

Vicepreședintele PD 
Adrian Severin nu a fost invitat 
la această ședința a Consiliului 
Politic. Potrivit Statutului PD, 
deciziile Consiliului Politic se 
iau prin consens.

(MEDIAFAX)

S 17 februarie 1600 - a 
fost ars pe rug la Roma, fiind 
acuzat de Inchiziție ca eretic, 
filozoful materialist și ateist 
italian Giordano Bruno (n. 
1548).

S 17 februarie 1673 - 
s-a stins din viață Moliere, unul 
dintre cei mai mari dramaturgi 
ai literaturii universale, pe 
numele său real Jean-Baptiste 
Poquelin (n. 1622). Este 
autorul a 33 de comedii în 
versuri sau proză, a nume
roase piese cu conținut satiric, 
cele mai cunoscute fiind: "Don 
Juan", “Mizantropul”, “Tartuffe”, 
“Avarul”, “Burghezul gentilom", 
“Bolnavul închipuit".

§ 18 februarie 1885 -
s-a născut Nikos Kazantzakis, 
scriitor grec, autor al celebrului 
roman “Alexis Zorba”, publicat 
în 1947 în limba franceză și în 
1954 în Grecia. Alte romane: 
Hristos răstignit a doua oară 
(1954), Libertate sau moarte, 
Francis al meu din Assisi.

S 18 februarie 1885 - a 
murit țarul Nikolai I al Rusiei.

Conferința de presă 
organizată vineri, 13 februarie 
a.c., de către Organizația 
județeană Hunedoara a 
Partidului Democrației Sociale 
din România, a făcut publice 
câteva dintre planurile acestui 
partid pentru viitorul apropiat. 
Cea mai recentă inițiativă a 
organizației hunedorene a fost 
cea privind necesitatea 
coalizării tuturor partidelor 
asemănătoare ca doctrină într- 
o axă sau într-un congres 
social-democrat, care să se 
poată opune cu eficiență 
actualei puteri. Propunerea 
urmează să fie analizată de 
conducerea centrală a 
partidului, ca apoi, în cazul 
acceptării sale, să fie pusă în 
practică în cel mai scurt timp. 
„Așa nu se mai poate, a spus 
dl președinte Mihail Rudeanu, 
referindu-se la situația extrem 
de gravă din țară. Prețurile au 
luat-o razna, inflația este foarte 
mare, iar oamenii au început 
deja să iasă în stradă."

Dl senator Doru Gaița și dl 
deputat Ion Giurescu au 
prezentat diferite aspecte ale 
activității lor parlamentare din 
ultimul timp, referindu-se mai 
ales la problemele județului 
nostru. Dl Doru Gaița a vorbit și 
despre abrogarea ordonanței 
care limita dreptul la liberă 
exprimare și opinie, amintind 
că întotdeauna o dictatură 
începe prin limitarea acestor 
drepturi fundamentale. în ceea 
ce privește problema meta
lurgiei hunedorene s-a 
precizat că diversele înțelegeri 
încheiate între patronat și 
sindicate nu vor rezolva 
situația extrem de complexă

S 18 februarie 1546 - 
a murit la Eisleben - 
Thuringia, Martin Luther (n. 
1483), reformator religios, 
întemeietorul protestan
tismului german. Traducând 
Biblia, Luther a contribuit în 
mod hotărâtor la crearea 
limbii literare germane.

2 19 februarie 1473 -
s-a născut astronomul de 
origine poloneză Nicolaus 
Copernic (m. 1543). A 
elaborat teoria heliocentrică 
conform căreia Soarele se 
află în centrul universului. 
Opera sa principală: 
“Despre mișcările de revo
luție ale corpurilor cerești”.

S 19 februarie 1743- 
s-a născut Luigi Boccherini, 
violoncelist și compozitor 
italian, unul dintre precur
sorii clasicismului vienez (m. 
1805).

1 22 februarie 1732 -
s-a născut la Bredges Creek 
(Virginia) George Washing
ton, primul președinte al 
SUA (1789-1797).

„AȘA MU 
SE MAI
POATE”

■

din acest sector. Dl senator, 
membru al comisiei 
economice a Senatului, s-a 
referit și la intenția repre
zentanților acestei comisii 
de a se întâlni cu preșe
dintele României pentru a-i 
prezenta o situație a 
diverselor legi referitoare la 
reducerea fiscalității și 
încurajarea investițiilor. 
Legile, în număr de zece, au 
fost elaborate, însă nu au 
fost luate în discuție în plen. 
Din păcate, dl Emil Con- 
stantinescu nu a răspuns la 
această inițiativă. Dl deputat 
Ion Giurescu a afirmat la 
rândul său că actuala 
situație din sistemul de 
sănătate este justificată, 
PDSR fiind întru totul de 
acord cu revendicările 
greviștilor. De asemenea, 
domnia sa a precizat foarte 
răspicat că nu se pune pro
blema unei alianțe PDSR- 
CDR: „Dacă va fi să 
guvernăm, o vom face 
numai în urma unor 
alegeri”, a conchis dl 
Giurescu.

în cadrul aceleiași 
întâlniri cu reprezentanții 
mass-media au fost 
abordate și alte teme. 
Printre acestea s-a numărat 
și cea privind necesitatea 
de a se limita pretențiile tot 
mai exagerate ale UDMR, 
care, așa după cum afirma 
dl profesor Ovidiu Popescu, 
duce o politică evidentă de 
autonomizare a zonelor 
unde membrii acestei comu
nități sunt majoritari.

Andrei NISTOR
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