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Ședința Consiliului local Deva
Astăzi, 24 februarie a.c., începând cu ora 14.00, se

desfășoară lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Deva. Modificarea hotărârii privind Impozitele 
și taxele locale, aprobarea salarizării personalului din 
Primăria municipiului Deva și aprobarea reducerii
Impozitului forfetar pentru activitatea de taxi, sunt doar 

^câteva dintre cele 16 puncte aflate pe ordinea de zi. (A.N.)^

COTIDIAN INDEPENDENT

• -De ce n-ai venit, Matildo, la petrecere?
- îmi pare rău, tu, dar am fost mobilizată 

la pat...

Continuă greva sindicatelor “Sanitas”

NOI EORME DE 
PROTEST
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M-am întâlnit deunăzi cu 
un cunoscut. După saluturile 
de rigoare, m-a luat abrupt: 
Combateți tare politica 
guvernării, a coaliției aflate 
la putere, parcă nu toată 
lumea a vrut schimbare. Cu 
ceva mai mult timp în urmă, 
un bun prieten m-a interogat 
contrariat: Văd că atacați 
puternic și în stânga și în 
dreapta și pe centru. Oare 
voi, acolo, la ziar, chiar nu 
țineți cu nici un partid?

într-adevăr, cu nici unul. 
Dar nici nu suntem cu orice 
chip împotriva vreunuia. Noi 
facem politica celor mulți, a 
cititorilor noștri, a oamenilor 
apăsați de griji și de nevoi. 
Iar când și unii lideri politici 
gândesc și acționează în 
slujba acestora, când 
guvernanții, parlamentarii 
adoptă hotărâri și legi care 
vizează mai binele națiunii, 
noi îi susținem, le 
împărtășim opțiunile.

Știe toată lumea că viața 
celor mai mulți dintre români

FIECARE
este grea: salariile sunt mici, 
pensiile neîndestulătoare, 
prețurile insuportabile, 
taxele și impozitele împo
vărătoare, bolile și mizeria 
fac ravagii. După cum se 
cunoaște la fel de bine că unii 
s-au îmbogățit peste noapte, 
prin hoție și minciună, 
ignorând legi și călcând 
peste cadavre, iar alții, și 
încă destui, trimiși de 
cetățeni să facă legi, 
dreptate și mai bine în țară, 
s-au dedulcit la privilegii și 
foloase necuvente, își taie 
felii de tort cât pot mai mari, 
privind la ceilalți cu indi
ferență. Am sqris în repetate 
rânduri, concret, despre 
toate acestea.

Tocmai de aceea nu 
putem să nu fim de acord cu 
președintele țării când nu-și 
pune semnătura pe o lege 
aberantă, de salarizare a 
demnitarilor, chiar dacă cei 
mai mulți dintre aceștia țin 
morțiș la ea, pentru 
avantajele pe care le trimite

CU PfîREREfi LUI

o După ce vineri, 20 
februarie, în cadrul ședinței 
extraordinare a Consiliului 
Național al Federației 
“Sanitas" de la București, 
reprezentanții uniunilor 
județene din întreaga (ară au 
prezentat pe rând acțiunile 
revendicative întreprinse 
până în prezent în fiecare 
județ, în aceeași zi au 
participat la mitingul or
ganizat în Piața Revoluției. 
Cei peste 9000 de par
ticipant la miting au plecat, 
în jurul orei 13,00, în marș din 
Piața Revoluției până la 
sediul Guvernului. Repre
zentanți ai Federației 
“Sanitas” au purtat convorbiri 
cu dl Vlad Roșea, secretar de 
stat în relațiile Guvernului cu 
sindicatele, în care au fost din 
nou expuse solicitările 
personalului din sectorul 
sanitar privind majorarea 
salariilor, cele 25 de procente 
acordate considerându-se a 
fi foarte puțin.

Discuțiile, care au 
continuat în seara aceleiași 
zile, intre Marius Petcu și 
membrii biroului executiv al 
Federației “Sanitas” cu 

■

reprezentanți ai Guvernului 
nu s-au finalizat cu măsurile 
dorite de greviști. Luni, în 
jurul orei 10,00, s-au reluat 
convorbirile pe aceeași 
temă.

vin Valea Jiului au con
tinuat de asemenea ma
nifestările de protest față de 
atitudinea rigidă a Guver
nului privind rezolvarea 
solicitărilor membrilor 
“Sanitas". La Spitalul de 
urgență din Petroșani s-a 
organizat vineri, 20 febru
arie, un miting la care au 
participat 350 de persoane 
de la unitățile spitalicești din 
Lupeni, Vulcan, Petrila, 
Uricani, Petroșani. Au luat 
cuvântul dr. Rodica Șodo- 
lescu, directorul Spitalului 
Petroșani, dr. Gheorghe 
David, președintele Cole
giului medicilor din 
municipiul Petroșani, dr. 
Victor Morariu din partea 
Asociației medicilor din 
Valea Jiului, dr. Carmen 
Vlăduțiu și dr. loan Hăncilă,

_______ Estera SiNA 
' (Continuare în pag. 8)

în buznarele lor. Este normal 
să susținem opțiunea dlui Ion 
Iliescu, fostul șef al statului 
și președintele PDSR, care 
nu agreează ideea multora 
dintre colegii săi de partid, 
dezavuând salarizarea 
preferențială a parlamen
tarilor, după cum apreciem 
și atitudinea fermă a liderilor 
Alianței pentru România, 
care au afirmat cu justețe că 
nu vor vota în Parlament 
această lege dacă ea va fi din 
nou pusă pe tapet.

Din același unghi, împăr
tășim poziția președintelui 
PUNR, Valeriu Tabără, de a 
solicita Guvernului să retragă 
imediat Ordonanța prin care 
a hotărât înființarea 
“Cabinetului demnitarului”, 
ceea ce înseamnă birouri și 
personal gras plătit, de care 
proaspeții miniștri Daniel 
Dăianu și llie Șerbănescu au 
spus răspicat că nu au 
nevoie, în acest mod 
economisindu-se la buget 
sute de miliarde de lei, care

ar putea fi utilizate pentru 
ajutorarea unor categorii 
socio-profesionale. Pentru 
asemenea scopuri există 
rezerve și în alte zone, 
inclusiv în cea de salarizare 
a demnitarilor, în cea de 
suplimentare a bugetului pe 
acest an al Senatului etc., 
etc., pe care presa le-a 
semnalat în repetate 
rânduri.

Păreri și păreri. Noi le 
susținem pe cele care 
privesc stoparea abuzurilor, 
frânarea acordării de foloase 
necuvenite unor instituții sau 
persoane, diminuarea feno
menului corupției, impunerea 
respectului pentru lege și mai 
mult decât orice - pe cele care 
stimulează munca și 
inițiativa, pe cele care susțin 
interesul, cauza, nevoia de 
existență demnă a majorității 
populației din această țară. 
Insă numai părerile nu sunt 
de ajuns. Contează mai ales 
materializarea lor.

Dumitru GHEONEA

FLASH

K Dezvoltarea turismului - obiectiv prioritar 
" pentru Regiunea a V-a de Vest

£7 La piața din Baru
Cu forțe și cu resurse 

financiare proprii, în zona 
centrală a satului centru de 
comună Baru s-a amenajat o 
piață locală, dacă tot suntem 
în economia de piață, nu? Mai 
sunt câteva lucruri de pus la 
punct aici, însă, după care, cum 
am aflat la primărie, se va face 
licitația pentru amenajarea 
locurilor stabilite. (N.T.).

D Cursuri pentru 
acordarea primului- 
ajutor
Filiala de Cruce Roșie a 

județului organizează gratuit 
pentru părinți și bunici cursuri 
de acordare a primului ajutor 
în caz de accidente și 
îmbolnăviri la copiii preșcolari 
(cu vârsta cuprinsă între 1-6 
ani). înscrierile se fac la sediul 
filialei din Deva, cartier Gojdu, 
Aleea Viitorului, nr. 4, telefon 
226358. (V.R.).

O N-a tinut socotealat
Poliția Municipiului Hune

doara cercetează în stare de

reținere trei indivizi din>' 
localitate care au sustras din 
magazia S,C. ‘‘Talc 
Dolomită” S.A. două pompe 
de injecție pentru locomo
tive Diesel, în valoare de 40 
milioane de lei. în locul lor, 
hoții intenționau să pună alte 
pompe defecte, lată și 
numele lor: Petru Nuțica, 
Florin Kerekes și Petru 
Frățilă. (V.N.).

£7 Debite de sute de 
milioane
Mai puțin se știe că, pentru 

efectuarea serviciilor de pază 
necesare, jandarmii nu sunt 
plătiți conform legii de către 
unele firme cu pretenții din 
județul nostru. S-a ajuns astfel 
ca Batalionul de jandarmi 32 
Deva să aibă de încasat numai 
de la “Rompiro" Orăștie peste 
662.000.000 de lei. De ase
menea, întreprinderea Meca
nică are datorii către jandarmi 
în valoare de mai bine de 
673.000.000 de lei, iar 
“Chimica" 105.000.000 de lei. 
(VM_____________________

FLASH
în ziua de 19 februarie a.c. a 

avut loc la Reșița Conferința 
Regiunii a V-a de Vest privind 
elaborarea unui Concept regional 
de dezvoltare a județelor Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara și 
Timiș.

Delegația județului nostru a 
fost formată din dnii Pompiliu 
Budulan, prefect, Gheorghe 
Dreghici și loan Băda, 
vicepreședinți ai Consiliului 
județean, loan Medruț și loan 
Constantinescu, directori în cadrul 
Consiliului județean, Constantin 
Nelega, șef de birou în cadrul 
Prefecturii și Mircea Bidiu de la 
Agenția de Dezvoltare Economico- 

^Socială a județului Hunedoara.

Activitatea delegației 
hunedorene a fost relevată în 
cadrul unei conferințe de presă 
ce a avut loc vineri, 20 februarie, 
în organizarea Consiliului județean

vederea dezvoltării celor patru 
județe ce alcătuiesc Regiunea a 
V-a de Vest, acestea axându-se, 
în principal, pe extinderea 
turismului și sprijinirea

de către dnii Gheorghe Dreghici, 
loan Băda și loan Constantinescu. 
S-a subliniat, cu acest prilej, că în 
cadrul Conferinței Regionale de la 
Reșița au avut loc dezbateri ample 
și*în ațelași timp concrete cu 
privire la căile ce trebuie urmate în

întreprinderilor mici și mijlocii. 
Delegația județului nostru a 
participat la dezbateri prin câteva 
propuneri foarte interesante, 
printre acestea înscriindu-se: 
•introducerea în programul de 
dezvoltare regională a căilor de

comunicații și modernizarea 
drumurilor de interes județean 
Costești - Grădiștea Muncelului 
și Merișor - Vulcan precum și a 
DN Petroșani - Voineasa; 
•cuprinderea ca stațiuni mon
tane pentru practicarea 
sporturilor de iarnă și vară a 
așezărilor Straja, Vâlcan, Parâng 
și Râușor; «organizarea, 
amenajarea și dezvoltarea 
satelor de vacanță; «amenajarea 
și întreținerea parcurilor de 
importanță internațională Retezat 
și Munții Orăștiei; dezvoltarea 
stațiunilor balneare locale - 
Călan, Banpotoc și Rapolțel.

_________Traian BONDOR j

Nou pe harta Orăștiei: modernul magazin de piese auto 
și bunuri de larg consum al S.C. “CHIMICA ” SA.

Foto: Eduard CHIROIU

S.C. “DECEBAL” S.A. w
DEVA < ‘

VINDE PREPARATE Șl CONSERVE DIN CARNE
F/IM ADAOS COMERCIAL

prin magazinele sale din Deva, Hunedoara,
Brad, Hațeg și Călan. 

Mu ezitați să cumpărați acum 
mai ieftin și mai bun!

întâlnire la nivel 
înalt România-ltalia.

Președintele Italiei, Oscar 
Luigi Scalfaro, a efectuat o 
scurtă vizită în țara noastră, la 
invitația omologului său 
român, Emil Constantinescu. 
în timpul discuțiilor, cei doi 
șefi de stat au abordat 
probleme de interes bilateral, 
îndeosebi în plan cultural și 
economic.

Moțiunea “Sănă
tatea”.

Față de incapacitatea 
Guvernului Ciorbea de a

clarifica situația din domeniul 
sănătății, unde greva generală 
este departe de a se fi încheiat, 
PDSR a depus la Senat o 
moțiune simplă, sperând că va 
fi susținută și de către PD. 
Săpăturile Ia baza Guvernului 
Ciorbea continuă.

’<:• Legea privati
zării... e lege.

Președintele țării, Emil 
Constantinescu, a promulgat 
mult contestata Lege privind

privatizarea societăților co
merciale. între altele, legea 
reglementează înființarea 
Ministerului Privatizării - 
responsabil cu elaborarea 
politicilor de privatizare.

Titluri de stat - 
ediția a ll-a.

Casa de Economii și 
Consemnațiuni a vândut 
pentru a doua oară în acest

(Continuare în pag. 8)
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Disponibilizații din Valea Jiului
vor sa muncească

întâlnirea dlui ministru 
Ciumara cu reprezentanți ai 
celor peste 17.000 foști 
salariați, acum disponibilizați, 
din Valea Jiului, a debutat sub 
semnul durității, suspiciunilor 
și neîncrederii în promisiunile 
făcute de către guvernanți. De 
la început dl Ciumara a 
contestat legitimitatea repre
zentanților disponibilizaților, 
afirmând că dacă asociația lor 
nu este înregistrată și 
recunoscută legal, nu are 
certitudinea că aceștia sunt și 
recunoscuți de către cei în 
numele cărora au de exprimat 
unele probleme și, în esență, 
nemulțumiri ce s-au acumulat 
din lunile august-septembrie 
1997 când s-au făcut 
disponibilizările din minerit. în 
același timp ministrul a cerut 
reprezentanților prezenți la 
întâlnire să nu i se mai 
adreseze jigniri de tot felul 
prin presă, să se păstreze un 
ton civilizat în dialog. în con
text s-a arătat că, departe de a 
putea fi considerate ca un 
succes al guvernului, dispo
nibilizările făcute mai repede 
decât era necesar, fără a 
pregăti însă și alternative de 
absorbție a forței de muncă, 
arată mai degrabă efectul 
unor măsuri pripite, insuficient 
fundamentate.

După ce spiritele s-au mai 
liniștit, dnii Marcel 
Macarovschi, vicepreședinte 
al Agenției Naționale de 
Dezvoltare și Implementare a 
Programelor de Recon
strucție a Zonelor Miniere, și 
Petre Braiț, reprezentant al

în cadrul unei întâlniri 
recente dintre conducerea 
Prefecturii județului, direc
torii direcțiilor descen
tralizate din teritoriu și pri
marii localităților hune- 
dorene, primarul comunei 
Geoagiu, dl Traian Gherghel, 
și-a exprimat nemulțumirea 
față de activitatea pe care o 
prestează medicii din 
comună.

între altele primarul 
comunei a precizat: “Deși 
sunt numai doi medici, la o 
populație de peste 7000 de 
locuitori, aceștia nu-și fac 

disponibilizaților, au cerut dlui 
Ciumara să prezinte ofertele 
concrete ale actualului guvern 
pentru ocuparea forței de 
muncă din Valea Jiului, ei 
susținând propunerea de a se 
prelungi șomajul, deoarece 
banii primiți la disponibilizare 
s-au terminat, cei în cauză

nemaiputând să beneficieze 
de facilitățile ce le aveau ca 
angajați în mină. Cum o astfel 
de măsură nu se poate lua 
decât în baza unei legi, este 
nevoie de o dezbatere și 
aprobare în Parlament a unei 
asemenea cereri. în același 
timp, necunoscându-se încă 
toate componentele resur
selor bugetare, dl Ciumara a 
spus că nu se poate afirma cu 
certitudine de unde se pot lua 
banii necesari în acest scop.

Pe parcursul discuției 
învinuirile au fost reciproce, 
fiecare apelând la argumente 
cât mai convingătoare. Spre 
exemplu, dl ministru spunea 
că înainte de Ordonanța 22 în 

PRIMARUL DIN GEOAGIU ESTE 
NEMULȚUMIT DE MEDICII 

DIN COMUNĂ
programul. Pe lângă acest 
lucru cheltuiesc bani, 
vorbesc la telefon enorm de 
mult, iar activitatea lor lasă 
de dorit. Să vă dau doar 
câteva exemple: unul dintre 
medici vine la ora 9 și pleacă 
la ora 11 sau telefonul de la 
dispensarul medical din 
comuna Geoagiu, în luna 
decembrie, a fost dublu 
decât cel al Primăriei 

minerit erau șomeri mascați, 
iar acum ei sunt reali, că unii 
lucrau numai câte două ore pe 
zi, că înainte de aplicarea 
ordonanței amintite cei 45 mii 
de mineri dădeau 22 mii tone 
cărbune, iar acum cei 25 de 
mii de angajați asigură o 
producție zilnică de 18 mii 

tone cărbune.
în replică, reprezentanții 

disponibilizaților au acuzat 
guvernul că nu a făcut o reală 
restructurare a mineritului, că 
înainte raportul auxiliari- 
mineri era 7/1, iar acum acest 
raport este 12/1, țara nu 
mergea atât de rău numai din 
cauza acestor mineri care se 
văd acum abandonați, 
nemaiexistând nici o șansă ca 
ei să se reîntoarcă la minerit, 
întrucât procesul de așa-zisă 
restructurare nu se oprește 
aici. De asemenea, a fost 
contestată afirmația după care 
în lunile de după dis
ponibilizare în Valea Jiului s- 
ar fi creat peste 1300 locuri de 

comunei. Un alt caz: de 
curând o dubiță db două tone 
a spitalului TBC s-a deplasat 
la București cu cinci oameni 
după un motor de 15 
kilograme, unde s-a stat trei 
zile. în zadar se plâng că nu 
au bani, dar în schimb 
cheltuie fără nici un rost. în 
1997 unitățile sanitare din 
comună au încheiat anul fără 
datorii.” 

muncă oferite prin DGMPS 
Hunedoara-Deva. Totodată 
s-a cerut guvernanților să 
urgenteze trimiterea la par
lament a legislației_ pentru 
zonele speciale. în altă 
ordine de idei, dispo
nibilizații din minerit s-au 
declarat nemulțumiți de 
faptul că, după informațiile ce 
le au, acum disponibilizații 
din armată primesc sume 
duble față de cele ce s-au 
acordat minerilor. Ei i-au 
acuzat, de asemenea, pe 
privatizații din zonă care 
preferă munca la negru, fac 
angajări fără contracte de 
muncă și oferă salarii de 
mizerie.

Unii disponibilizați fiind 
dornici de muncă cer să li se 
dea pământ și case în zonele 
agricole pentru a putea trăi 
astfel din propria activitate. 
Dacă o astfel de șansă nu 
există, unii cer să li se 
garanteze posibilitatea de a 
lucra în alte țări, însă aici s-a 
ivit nevoia de a avea calificări 
atestate și recunoscute în 
meseriile cerute de către 
partenerii străini. Unii au 
invocat chiar și vremurile lui 
Ceușescu când toată lumea 
era obligată să trăiască din 
munca proprie, iar acum ei 
cer de lucru și nu li se dă. S-a 
vorbit mult despre proiecte, 
intenții și despre orice altceva, 
numai despre ce se face 
acum concret pentru a crea 
locuri de muncă nu s-a arătat 
mare lucru, toate rămânând 
cum s-a spus în tren. 
________ Nicolae TÎRCOB Â

Nemulțumirea prima
rului a fost prezentată și în 
fața directorului DSJ 
Hunedoara, a dlui dr. loan 
Rău, care a luat cunoștință 
de această situație.

Directorul DSJ Hune
doara a apreciat că dacă 
cazul de la Geoagiu va 
impune măsuri severe, 
inclusiv de schimbare a 
consiliului de admi
nistrație, o va face fără nici 
o rezervă.

Corne! POENAR

Spre sfârșitul acestei luni 
va debuta la Deva stagiunea 
Teatrului de Stat din Arad. 
Detalii despre cum se va 
desfășura și în ce va consta 
această stagiune am aflat de 
la dl Ovidiu Cornea, directorul 
teatrului.

- în urma înțelegerii dintre 
cele două Inspectorate de 
Cultură județene (Arad și 
Hunedoara), s-a stabilit să 
încercăm din această iarnă o 
stagiune permanentă a 
Teatrului din Arad la Deva. 
Asta ar însemna ca în fiecare 
lună să venim cu un spectacol, 
iar dacă are și o oarecare 
eficiență economică, vom 
încerca să venim mai des. O 
facem nu pentru că n-am 
avea spectatori la Arad, fiindcă 

ȘTA&DME PERMANENTĂ A
TEATRULUI DE STAT ARAD
LA DEVA

avem din belșug; dar ne-am 
gândit ca în plan cultural să 
încercăm să ne extindem 
puțin aria. în același timp cred 
că este foarte benefic și 
pentru actori, căci mai 
schimbă puțin registrul, 
mediul, se confruntă și cu alte 
categorii de public.

- Cum va debuta, deci, 
stagiunea?

- Vom începe această 
colaborare în data de 26 
februarie, cu 2 spectacole: unul 
care se adresează copiilor (de 
la grădiniță până la cl. a Vl-a) și 
care se numește “Cătălin cel 
drept și Iepurașul înțelept", 
avându-l ca autor pe Ion Văran. 
Seara va fi o piesă mai puțin 
cunoscută a lui Tudor 
Mușatescu, pe care o jucăm în 
Arad din 1992. Intitulată 
“Vârstele dragostei" (regizor 
Tudor Petruț), piesa este un 
musical ce se adresează în 
primul rând adolescenților, dar 
și celor de vârsta a doua și a 
treia. Acțiunea se întâmplă într- 
o școală; este o piesă cu elevi 
și cu profesori și cu o trupă 
foarte dispusă pentru comedie.

Luna viitoare vom încerca 
să venim cu al doilea 
spectacol pentru copii și cu 
"Titanic vals", tot al lui 
Mușatescu, urmând ca în 
cursul lunii aprilie să

schimbăm puțin registrul 
repertorial și să prezentăm 
o piesă a lui Goldoni (a cărei 
premieră va fi pe 7 martie la 
Arad).

- Ce tradiție are Teatrul 
de Stat din Arad?

- în această toamnă 
teatrul va împlini 50 de ani. 
Cred că este cea mai tânără 
trupă, dacă nu din țară, din 
Transilvania cu siguranță; toți 
actorii sunt absolvenți ai 
Academiilor de Artă Teatrală 
și Cinematografică din 
București și Tg. Mureș. 
Majoritatea sunt ardeleni și 
foarte multi chiar din Arad, 
care au crescut deci în jurul 
teatrului, având o altă 
apetență pentru teatru și o 
altă fidelitate față de meserie 
și de colectiv.

Cât despre public, pot 
spune că din octombrie anul 
trecut și până în prezent, 
foarte multe spectacole le- 
am jucat cu casa închisă. 
Această afluență este și 
consecința unei politici de 
marketing cultural pe care 
am făcut-o în urma câtorva 
ani de zile. în prezent avem 
7000 de abonați în Arad (din 
rândul elevilor și al 
studenților); am făcut în așa 
fel ca biletul de spectacol și 
abonamentul să fie atât de 
ieftine, încât să nu poată 
spune cineva că nu vine la 
teatru din cauză că n-ar avea 
bani...

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

r Gloaba
k la.» . gloabâ

L
Bântui ca orbetele de o oră și 

jumătate pe străzile orașului care- 
mi este “oraș de domiciliu”. După 
ce bântui? După timbre fiscale. Și 
asta pentru că în Țara 
Românească nu mai este posibil 
să te adresezi cu o cerere unui 
organism care reprezintă ad
ministrația Statului Român fără să 
aplici pe ea timbru fiscal.

A timbra fiscal o cerere 
presupune o gloabă plătită statului 
suplimentar după ce ți-ai plătit toate 
impozitele prin care contribui 
financiar la stipendierea funcțio
narilor statului care reprezintă 
organismul căruia i te adresezi cu 
cerere.

Treacă de la noi păcătoșii de 
contribuabili.

Dar când colinzi o jumătate de 
oraș ca să găsești un timbru fis
cal de valori sub 10.000 (zece 
mii) de lei și te vezi obligat să 
timbrezi cu 10 (zece) mii de lei o 
cerere sau un act care oficial 
trebuie timbrat doar cu 1000 (o 
mie) de lei mi se pare o gloabă la ... 
gloabă.

Pun capul meu pe butuc în 
așteptarea securii călăului că orbeți 
ca mine în căutare de timbre fiscale 
de valori subdivizionare cifrei de 
zece mii de lei se găsesc în toate 
localitățile țării.

Ministerul Finanțelor, care este 
emițătorul acestor valori fiscale, 

așteaptă de ani de zile, 
necutremurat de nici un fel de 
semnal public (a așteptat Florin 
Georgescu, a așteptat Mircea 
Ciumara, așteaptă Daniel Dăianu) 
ca "pâinea” rezultată după 
vânzarea acestor valori să intre 
în contul Ministerului Finanțelor.

Domnilor foști, actuali și viitori 
miniștri de finanțe alcătuiți, 
constituiți și împărțiți bugetul țării 
după calcule aritmetice pe care 
credeți că numai dumneavoastră 
le stăpâniți. Toate pârghiile prin 
care se alimentează bugetul țării 
sunt în mâinile dv. Timbrele fiscale 
cu care suntem obligați să ne 
timbrăm aproape orice cerere 
este una dintre pârghii. Ea are 
un foarte larg impact cu 
cetățeanul. Cum ați organizat 
difuzarea la contribuabil a 
acestor valori fiscale dacă de 
atâția ani ne lovim de aceeași 
greutate?

Regia Poștei Române nu se 
simte răspunzătoare în nici un 
fel de această anomalie, orga
nismele financiare de asemenea 
nu se simt responsabile. Șl atunci 
cine e răspunzător? Sigur, omul 
de rând care trebuie să timbreze 
cu un timbru fiscal de 10 (zece) 
mii de lei un act care trebuia 
timbrat cu o mie de lei.

Ion CIOCLE!

Dl. Petru Dărăbuț din satul 
Măgura, comuna Certeju de Sus, 
a primit acasă o adresă semnată 
de dl. loan Vințan, primarul 
comunei sus amintite, prin care i 
se comunică obligativitatea 
executării pazei obștești și datele 
la care trebuie efectuată aceasta. 
Venit la redacția ziarului nostru 
cu adresa respectivă, dl. PD. ne- 
a spus:

- Domnule dragă, am 81 de 
ani, sunt veteran de război și am 
probleme cu vederea. Cum să fac 
eu de pază noaptea, când nu văd 
nici ziua prea bine. Domnu Vințan

Obligație 
absurda

știe treaba asta. Mă mir cum de a 
semnat așa ceva. Și-apoi la ce 
să fac de pază, ce să păzesc în 
Măgura, unde sunt case puține?

- Anii trecuți ați făcut de pază 
în satul dumneavoastră?

- Ba. în adresa ce v-am arătat- 
o scrie că dacă nu fac pază voi fi 
sancționat conform legii. Adică 
eu, om de 81 de ani, să fiu obligat 
la treburi pe care nu le pot face?

Am consemnat faptul de față 
pentru a atenționa consiliile lo
cale să procedeze cu mai multă 
grijă în stabilirea celor ce trebuie 
să asigure paza obștească pentru 
a nu determina situații absurde 
cum este cea a dlui Petru Dărăbuț 
din satul Măgura. (Tr.B).

' Plângeri adresate 
Tribunalului Hunedoara 

în anul care a trecut cetățenii 
au adresat Tribunalului Hunedoara 
192 de plângeri. 46 dintre acestea 
s-au transmis prin Ministerul de 
Justiție. Altele au venit de la Curtea 
Supremă de Justiție, Consiliul 
Județean și Inspectoratul de Poliție 
- sau direct de la cetățeni.

Dl loan Ardelean, președintele, 
Tribunalului Hunedoara, ne spunea 
recent că cele mai multe au vizat 
operativitatea în soluționarea 
cauzelor și executarea sentințelor 
civile.

Intensă activitate la 
Cartea Funciară

O activitate deosebită s-a 
desfășurat în 1997 la serviciile de 
publicitate imobiliară (Cartea 
Funciară) de la cele cinci 
judecătorii din județ.

în perioada amintită s-au 
înregistrat mai bine de 35.000 de 
lucrări. Extrasele de carte funciară 
au ajuns la cifra de 41.471, ceea 
ce reflectă în mare măsură volumul 
de muncă necesar.

8.500.000.000
valoarea debitului
La Tribunalul Județean au fost 

adresate executorilor judecătorești 
500 de dosare cu o valoare a 
debitului de 5.500.000.000 de lei.

Și la judecătorii a fost adresate 
un important număr de asemenea 
dosare cu o valoare a debitului de 

<3.000.000.000 de lei.

Președintele Tribunalului 
Hunedoara, dl loan Ardelean, arăta 
cu puțină vreme în urmă că 
activității executorilor judecătorești 
de la judecătoriile Deva și Petroșani 
i-au fost aduse critici de specialiști 
ai organelor de specialitate din 
Ministerul Justiției.

Propuneri ale 
magistraților 

hunedoreni privind 
Îmbunătățirea legislației 

în baza unor experiențe și a 
lacunelor constatate în ultima vreme 
în actuala legislație, magistrații 
hunedoreni au făcut o seamă de 
propuneri pentru îmbunătățirea 
acesteia. Unele dintre propuneri s-au 
concretizat în modificarea Codului de 
procedură civilă, modificări de care 
puțină lume are cunoștință.

în esență s-au modificat 
dispozițiile referitoare la motivarea 
hotărârilor, acestea fiind în măsură 
să ajute instanțele judecătorești în 
soluționarea operativă a cauzelor.

Hunedoreni! au fost 
eliminați

Pentru ocuparea celor patru 
. posturi de judecători de la 
Judecătoria Hațeg, care se 
preconizează a-și începe 
activitatea în luna martie, la concurs 
s-au prezentat 13 concurenți.

Toate locurile au fost ocupate 
de oameni din județul Hunedoara, 
însă ei au fost eliminați la discuția 
generală din Ministerul de Justiție 
de concurenți din alte județe.

Dificultăți In aplicare^ 
actului de Justiție

La o recentă întâlnire, dl loan 
Ardelean, președintele Tribu
nalului Hunedoara, preciza că 
una dintre dificultățile trecute și 
prezente în aplicarea actului de 
justiție este aceea a spațiului în 
care se află.

Sălile de judecată nu sunt 
funcționale, iar spațiile sunt 
restrânse. în actuala clădire a 
tribunalului cea mai mare 
suprafață o ocupă Consiliul 
județean. Mai sunt însă și alte 
instituții care dețin spații aici. Se 
speră ca în timp scurt acestea 
să-și rezolve problemele și să 
elibereze spațiile pe care le 
ocupă.

în plan legislativ, modificarea 
Legii societăților comerciale 
aduce o serie de dificultăți, în 
sensul că toate hotărârile apar 
înregistrate la Registrul Co
merțului, iar judecătorul este 
delegat să facă o activitate care 
nu este cuprinsă în evidențele 
tribunalului.

De fapt, din cele spuse de dl 
Ardelean, am reținut că 
pregătirea magistraților este 
bună, în special a celor de la 
Tribunalul Hunedoara care, “cu 
toată modestia, și sperăm să nu 
fie interpretată altfel - se 
situează în primele trei locuri din 
țară”. Aprecierea aparține 
ministrului de justiție.

Valentin NEAGU.
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Corvinul Hunedoara VEGA DEVA ASA Aurul
U.T.Arad O-l

A fost unul dintre meciurile foarte importante 
ale celor două formații înaintea definitivării forma
ției de bază a celor două formații din aceeași serie 
a Diviziei B la fotbal (a ll-a), care a putut supune 
analizei celor doi antrenori (FI. Văetuș și Tisa) 
stabilirea echipelor de bază pentru prima etapă a 
returului. De la început trebuie să remarcăm 
plăcuta surpriză ce ne-a oferit-o tânăra echipă 
oaspete, în care au evoluat câțiva tineri jucători ce 
au lăsat o frumoasă impresie asupra spectatorilor, 
dar și asupra specialiștilor. Joc frumos, cu unele 
faze de fotbal autentic, la care s-au străduit și 
hunedorenii. La UTA, au jucat printre alți "anonimi" 
dar cu reale posibilități și Almășan de la ASA 
Aurul Brad, nevăzut, necunoscut ca lumea nici de 
Corvinul, nici de Vega Deva.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Botici, 
în minutul 73, la unul dintre atacurile rapide, 
surprinzătoare ale oaspeților.

lată și cele două formații din această partidă: 
CORVINUL: Ceclan, Bordean, Sterean, 

Haidiner, Chira, Bardac, Chezan, Cr. Stoica, 
Andrei, Robert Niță, Scarlat. Au mai jucat: Dinu, 
Țibichi, Procorodie, Păcurar, Cireș.

U.T.Arad: Papp, Diaconescu, Botici, Gă- 
man, Panin, Mogoșanu, Bogojel, Baciu, Cio
băneau, Almășan, Mariș.

în repriza a doua au mai intrat în joc: Volo- 
caru, Drăgan, Țurcan, Butunoi, Lingurar. Unii 
sunt juniori, necunoscuți, dar foarte talentați. 
Atenție! UTA are toate posibilitățile de a redeveni 
ceea ce a fost odată... U.T.A.!

ASA Tg» Mureș 0-1
Deși de verificare, amical, meciul a atras 

susținătorii echipei devene, dornici să vadă la 
lucru formația favorită dar și pe oaspeții aflați 
pe primul loc în clasamentul turului, mai puțin 
cunoscuți la Deva.

Deși partida s-a încheiat cu 1-0 în fa
voarea oaspeților, prin golul înscris în minutul 
19 de Lup, formația divizionară B, Vega Deva, 
a opus o dârză rezistență, în multe faze la 
poarta adversă, dovedind incisivitate dar, din 
păcate, rămasă fără rezultat pe tabela de 
marcaj. A plăcut jocul alert, combinativ al 
ambelor echipe:

VEGA DEVA: Rahoveanu, (Ciubotaru), 
Fartușnic, Andrei, Grosu, Vuia, Popa, Danciu, 
D. Gabriel, Luca, Rădos, Gigi Ștefan. In 
repriza a ll-a au mai jucat: Naniu, Dobrescu, 
Stachi, Văcaru, Elek, Răducănescu.

ASA TG. MUREȘ: Rotaru, Ciula, Lup, 
Csaki, I. Luca, Sbiemon, Enyedi, Cioloboc II, 
Chiratcu, Porav, Torok. Au mai intrat pe teren: 
Bentortean, D. Miclea, F. Miclea, Pâslaru, 
Petelean, Kovăcs

CSM REȘIȚA - VEGA 
DEVA 2-0

CORVINUL - CSM
REȘIȚA l-l

A fost penultimul meci de verificare a hune- 
dorenilor din programul de pregătire a returului în 
care echipa s-a mobilizat aproape de cerințele 
dificilelor întreceri din returul campionatului '97- 
'98. O partidă cu CSM Reșița este una edifica
toare: formației din Reșița de pe prima scenă 

[ fotbalistică a țării, hunedorenii i-au opus o echipă 
omogenă, puternic stimulată de a face un meci la 
nivelul pretențiilor unui fotbal de calitate, reușind 
un rezultat meritoriu 1-1 prin golurile marcate de 
Szijj (Reșița) și Costăchescu (Corvinul).

CORVINUL: Ceclan (Clep), Bordean (Că- 
runtu), Cireș, Sterean (Tibichi), Chira, Bardac 
(Dinu), Chezan, Procorodie, Costăchescu 
(Vereș), Păcurar, Stoica.

CSM REȘIȚA: Poșca, Chivu (Dobre), Cio
coi, Bătrănu (Panescu), Jilavu (Ciucur), Căpra- 
riu, S. Roco, Bălăci (Păuna), Szijj, Doană (Bica), 
Mutică (Dincă).

X---------------- ------------------
z------

Doar câteva zile până la 
primele meciuri din

retur

Prin jocul practicat, ambele formații au 
dovedit că au ajuns aproape de cerințele 
campionatelor în care evoluează: CSM Reșița 
în Divizia A și Vega Deva în Divizia B, în ciuda 
locurilor ocupate în clasament. Afirmația 
noastră este strict legată de poziția în clasa
ment a fotbaliștilor din Deva (penultimul loc în 
clasament), dar și de locul bun ce îl ocupă 
CSM în Divizia A. Oaspeții au dovedit o 
acumulare notabilă în ceea ce privește omo
genizarea echipei, creșterea forței de joc în 
ansamblul formației, dând o replică bună 
elevilor lui Zdrobiș. Cu un marcaj mai sever în 
apărare, cu un plus de incisivitate la înaintare 
și un angajament ce se cere în campionat, 
devenii puteau înregistra un scor mai bun. 
Pentru gazde au marcat Doană și Păuna.

CSM Reșița: Boșca, Caprariu (Pițurnea), 
S. Roco, Chivu, Jilavu, Trăistaru, Szijj, Doană 
(Bica), Mutică, Bălăci (Păuna), Ciocoi.

VEGA Deva: Rahoveanu (Cibotaru), Far- 
tușnic (Stan), Andrei, Vuia (Văcaru), Berindei, 
Grosu, Danciu (Popa), Luca (Stachi), D. 
Gabriel (Elek), Naniu (Rădos), Gigi Ștefan. 
(Fi. Nedeiciu, colaborator).

Brad ■ Minerul
Certej O-l

După acest ultim test al 
celor două formații înaintea 
începerii returului, ambele 
conduceri tehnice s-au de
clarat mulțumite de stadiul 
acumulării fizice și tactice. 
Deși s-a desfășurat pe un 
teren mai greu de joc (la Gu- 
rabarza), meciul a fost antre
nant, în multe momente an- 
gajant de către cele două 
echipe. în prima parte a re
prizei I, Aurul Brad a insistat 
mult pe atac, presând în ju
mătatea de teren a oaspe
ților. însă, la primul atac peri
culos al minerilor din Certej 
reușesc să înscrie: I. Mol
dovan centrează bine, 
Gheară reia în plasă dintr-o 
bucată 0-1.

în continuare în ciuda 
modificărilor operate de I. 
Petcu (Certej) și Gh. Petrișor 
(Aurul), jocul a fost animat, 
cu câteva faze fierbinți la cele 
două porți, plăcut pentru 
spectatori, semn bun pentru 
returul celor două echipe.

A arbitrat o brigadă din 
Brad condusă de I. Verdeș la 
centru.

ASA Aurul Brad: 
Selymeși (Sandu), Dobra, 
Nan, Șimon, Filipaș (Neagu), 
Maxim (Boticiu), Văcaru (Tes- 
lariu), Achim, Șipoș (Sece- 
leanu), Todorița (Lupea), Mi- 
hailă (Baciu).

Minerul Certej: Dobre 
(Groza), Sârghie, Stroia, 
Ohâi, Bozga (Duță), Șerban, 
Gheară, Ciobanu, Moldovan 
(Ov. Marin), Preda (Zalomir), 
Tăgârță.

Urmează o săptămână de 
reflecții. în primul rând pentru 
antrenori. Dar și pentru e- 
chipe.

Promovarea sportului 
pentru toți, dar și a celui 

de performanța
în recenta analiză a activității 

Direcției județene Hunedoara 
pentru Tineret și Sport, raport 
prezentat de prof. Dorin Reclaru, 
director al D.j.T.S. Hunedoara, a 
dezbaterilor la care au luat parte 
prof. Mariana Mladin, prof, loan 
Cărpinișan (ambii CSS Cetate 
Deva), prof, loan Mătăsaru, ec. 
Corneliu Hotăran, Viorel Fabian 
A.S. Minerul Aninoasa - tir cu 
arcul, Silviu Bădău, din partea 
Ministerului Tineretului și Spor
tului, s-a pus în lumină preocu
parea și reușitele D.j.T.S. în anul 
trecut în ceea ce privește stra
tegia activității și acțiunilor între
prinse în vederea promovării 
sportului pentru toți în județul 
Hunedoara, pentru toate cate
goriile de cetățeni care să contri
buie la dezvoltarea aptitudinilor 
fizice, intelectuale și morale, la 
ameliorarea stării de sănătate a 
celor mai vârstnici, dar și atenția 
ce se acordă încurajării sportului 
de performanță.

Dintre numeroasele acțiuni 
întreprinse în promovarea spor
tului pentru toți, cu sprijinul In
spectoratului școlar județean, al 
școlilor, liceelor și al altor factori 
din județ am reținut cursurile de 
inițiere la înot, șah, sporturi de 
iarnă, gimnastică de întreținere, 
tenis ș.a., de la Hunedoara, De
va și Petroșani, precum și "Cupa

administrației" la minifotbal (în lu
na februarie ’97), "Crosul sănă
tății" (martie), "Cupa adoles
centului" (mai), "Preșcolarii la 
mișcare" (ediția de vară), "Cupa 
cetății la gimnastică pentru șco
lari clasele l-IV" (iunie), "Sănătate 
și mișcare pentru fiecare" pentru 
persoanele handicapate, în sco
pul de recreere și antrenare la 
mișcare a persoanelor cu handi
cap din localitățile Deva și Hune
doara, "Cupa bobocilor" cu peste 
300 de participant din toate mu
nicipiile județului nostru.

Toate aceste competiții au 
avut un puternic ecou în rân
durile tinerilor și ale vârstnicilor 
ce au adunat peste 100 de parti
cipant.

Și în domeniul sportului de 
performanță se pot remarca câ
teva frumoase succese ale spor
tivilor hunedoreni în anul trecut, 
remarcându-se în mod deosebit 
ramurile prioritare din județ - 
gimnastica, atletismul, luptele, 
judo, tirul cu arcul și popicele, ce 
se practică la AS Constructorul 
Hunedoara, "Cetate" Deva, AS 
Jiul Petrila, Minerul Aninoasa și 
Vulcan, "Siderurgica" Hunedoa
ra, CSS Deva și altele. Este bine 
de amintit și sprijinul de care se 
bucură Comitetul Olimpic Ro
mân, cele 2 centre olimpice de 
gimnastică și atletism de la Deva

IIINTRIl OBIECTIVELE ACESTUI AN

Sâmbătă, 28 februarie, se 
dă startul la primele partide de 
fotbal din Divizia A. în această zi, 
de la ora 15 Jiul primește replica 
echipei Ceahlăul Piatra Neamț, 
CSM Reșița joacă cu Gloria Bis
trița, iar Foresta Fălticeni cu 
Farul Constanța. De la ora 
17,00, FC Național - "U" Cluj (va 
fi transmis în direct, la PRIMA 
TV.). Celelalte partide ale etapei 
a 21-a vor avea loc duminică, 1 
martie: derby-ul etapei - Oțelul 
Galați, la ora 13,00 și se va 
transmite în direct la TVR1, iar 
de la ora 15: Universitatea Craio
va - Petrolul Ploiești, Dinamo - 
FC Argeș, FCM Bacău - Sportul 
Studențesc și Rapid București - 
Chindia Târgoviște.

Așadar, din nou pe stadioa
ne sau în fața micilor ecrane. 
Argentina - Selecționata

Ligii 2-1 (l-O)
Cât tam-tam a făcut A. lordă- 

nescu pentru organizarea unei 
partide de verificare cu Argentina, 
reprezentanta unui fotbal de cali
tate, o știm cu toții. Până la urmă 
s-a plecat <ju o echipă (repre
zentantă a Ligii de Fotbal) con
dusă de Florin Marin. După un 
meci ce a avut un slab ecou în 
presa din Argentina, gazdele au 
câștigat cu 2-1. Golul românilor a 
fost înscris de Radu Niculescu.

Mfc --------

Aprecierile reprezentanților 
noștri au fost mai mult decât favo
rabile la adresa jocului practicat 
îndeosebi de români, antrenorul 
FI. Marin susținând că "în min. 88, 
Axinia a avut egalarea în vârful 
bocancului". în schimb, presa din 
Argentina a scris că schema fot
baliștilor români a fost plictisitoare, 
echipa fiind cam departe de ceea 
ce se așteptau spectatorii să vadă. 
Nici argentinienii nu s-au ridicat la 
un nivel corespunzător, terminând 
meciul fluierați de suporterii lor.

Arbitrii hunedoreni la
raport

Duminică, la Colegiul național 
Decebal din Deva a avut loc anali
za activității arbitrilor în campiona
tele județene de fotbal seniori și 
juniori, la care au participat membri 
ai Asociației județene și Divizia D 
de Fotbal și 101 arbitri printre care 
numeroși tineri dornici de afirmare.

Președintele Comisiei județene 
de arbitri, dl Grigore Macavei, a 
prezentat un material de analiză a 
activității "cavalerilor fluierului" în 
turul Campionatelor județene și 
Divizia D, subliniindu-se ca latură 
pozitivă creșterea calității arbitra
jelor îndeosebi în Divizia D, redu
cerea numărului de abateri grave în 
rândurile arbitrilor la meciurile de 
seniori, afirmarea unor tineri în care 
A.j.F., Comisia de specialitate își 
pun mari speranțe.

Așa cum era de așteptat, s-a 
aprofundat analiza la capitolul 
abateri. S-au criticat unele dintre

abateri de la litera regulamen-1 
tului: trecerea cu vederea de 
către câțiva arbitri a unor acte de 
violență și brutalitate. Din aceas
tă cauză, comisia a fost nevoită 
să "acorde" nu mai puțin de 96 
de etape de suspendare. în dis
cuții s-au reliefat multe probleme 
privind și modul în care condu
cerile unor cluburi asigură organi
zarea partidelor pe propriile te
renuri, sprijinul de care ar trebui 
să se bucure arbitrii din partea lor 
pentru ca meciurile să se des
fășoare în spirit de fair play, să nu 
pună la încercare nervii supor
terilor, dar nici ai arbitrilor.

în aceeași zi s-a desfășurat 
și testarea scrisă a arbitrilor. Din 
cauza slabei calități a pistei de 
atletism (prea moale), testarea 
fizică a arbitrilor a fost amânată.

Reprezentanții 
cluburilor în LP.r.
în urma votului secret au fost 

aleși cei cinci delegați - repre
zentanți pentru Liga Profesio
nistă de Fotbal, ai cluburilor de 
fotbal F.C.Național (cu 16 voturi), 
Rapid și Gloria Bistrița (câte 12 
voturi), Oțelul Galați (11) și 
Ceahlăul Piatra Neamț (8). După 
cum se poate constata, Steaua 
și Dinamo au rămas pe din afa
ră. Dinamoviștii au strâns doar 7 
voturi, iar Steaua doar 4 voturi.

De subliniat că 4 cluburi - 
Petrolul Ploiești, Foresta Fălti
ceni, Jiul Petroșani și Chindia 
Târgoviște, n-au primit nici un vot!

în pagina SPORT de mâine
• Programul campionatului ju
dețean de fotbal (seniori).
• Programele campionatelor 
de fotbal la juniori A și B1, Div. 
C Valea Mureșului și Valea 
Jiului.

z

.z

în sportul pentru toți: 
©Extinderea promovării spor
tului pentru toate categoriile 
de cetățeni - tineri și vârstnici, 
care să contribuie la dezvol
tarea aptitudinilor fizice, inte
lectuale și morale ale cetățe
nilor. ® Creșterea numărului 
de competiții pe categorii de 
vârstă, atragerea unui număr 
mai însemnat de oameni la 
practicarea exercițiului fizic. ® 
Permanentizarea competițiilor 
de masă agreate de un număr 
larg de persoane, care și-au 
dovedit eficiența - "Crosul 
sănătății”, "Crosul participan- 
ților din orașele hunedorene”, 
"Cupa adolescentului", "Săp
tămâna sportului pentru han
dicapați" ș.a.

-------------------------------- -------------—

în sportul de performan
ță: ® Creșterea nivelului 
valoric al sportului de per
formanță și a numărului de 
sportivi pentru o mai bună 
reprezentare a județului Hu
nedoara în competițiile inter
naționale. ® Aplicarea pro
gramelor speciale destinate 
pregătirii, selecției și pro
movării sportivilor de valoare 
în loturile naționale ® Spri
jinirea cluburilor școlare 
sportive în care sunt antre
nați copii, juniori și tineret cu 
perspective în sportul de 
performanță a școlilor spor
tive, asociațiilor și cluburilor 
sportive de la care participă 
sportivi la competiții interna
ționale.

.4

A luat sfârșit 
"Olimpiada albă

După 16 zile de întrecere s-a pus punct final și jocurilor 
olimpice de iarnă ale anului 1998.ee s-au desfășurat la 
Nagano, în Japonia. Toți participant au apreciat excelenta 
organizare a jocurilor, sistemul informațional foarte bine pus 
la punct, rezultatele de excepție obținute de sportivii din 
Germania, Norvegia, Rusia și din alte țări.

Clasamentul pe medalii

n

Dintre sportivii noștri, cel mai bun rezultat l-a obținut 
Eva Tofalvi - locul 11 la biatlon -15 km.

Aur Argint Bronz Total
GERMANIA 12 9 8 29
NORVEGIA 10 10 5 25
RUSIA 9 6 3 18
CANADA 6 5 4 15
SUA 6 3 4 13
OLANDA 5 4 2 • 11
JAPONIA 5 4 1 10
AUSTRIA 3 . 5 9 17
COREEA DE SUD 3 1 2 6
ITALIA 2 6 2 10
FINLANDA 2 4 6 12
ELVEȚIA 2 2 3 7
FRANȚA 2 1 5 8
CEHIA 1 1 1 3
BULGARIA 1 0 . 0 1

’X

PRONO
X

REZULTATELE
CONCURSULUI DIN
22 FEBRUARIE ‘93

1. BRESCIA - ATALANTA X
2. MILAN - EMPOLI 1
3. LAZIO - INTER 1
4. FIORENTINA - JUVENTUS 1
5. BARI - LECCE X
6. BOLOGNA - PIACENZA 1
7. NAPOLI - ROMA 2
8. SAMPDORIA - UDINESE 2
9. PARMA-VICENZA 1
10.CHIEVO - GENOA 2
11.ANCONA- RAVENNA 2
12.PERUGIA- VENEZIA 1
13.CAGLIARI - VERONA 1
Fond de câștiguri: 492.089.677 LEI J

Pagină realizată de Sabin CERBU
x.

1998.ee
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LIDERII CENTRALELOR SINDICALE SE OPUN

INTRODUCERII TAXEI DE SOLIDARITATE
Cu toate că sprijină cererile 

salariale ale cadrelor medicale, 
liderii centralelor sindicale se 
opun introducerii unei taxe de 
solidaritate, pe care o ca
racterizează drept “un început 
al unei curbe de sacrificiu”.

Liviu Luca, vicepreșe
dintele CNSLR-Frăția (la care 
este afiliată Federația Sanitas), 
a afirmat, în conferința de 
presă, că acest impozit 
reprezintă "un fel de o nouă 
taxă Băsescu”, pe care 
guvernanții nu au amintit-o, în 
campania electorală, înainte 
de a câștiga alegerile. “Ne 
întrebăm ce va mai urma după 
această taxă: o taxă pe fum, pe 
ploaie, pe prostie, de ce nu și 
pe guvernare?”

Luca crede că nu este 
treaba sindicatelor să gă
sească soluții pentru proble
mele economice existente. El 
a apreciat că, dacă reforma și- 
ar fi urmat cursul prevăzut, nu 
s-ar fi ajuns la blocajul financiar 
al economiei și ar fi fost posibilă 
o majorare, fără probleme, a 

^salariilor în sistemul sanitar.

Seratul ai adeptat cui imcdliificâiri 
Statului l IBNP 

țară vor “crea probleme”. 
Senatorii Marin Stelian 
(PDSR) și Varujan Vosganian 
(PAR) s-au opus, însă, 
acestor rezerve minime la 
depozite în valută, afirmând 
că banii merg în depozitele 
BNR, în loc să fie folosiți de 
agenții economici. Varujan 
Vosganian a spus că prin
cipala problemă a agenților 
economici este accesul la 
finanțare, întrucât băncile 
preferă să-și depună banii la 
Banca Națională.

Senatorul PNȚCD, Ulm 
Spineanu, a arătat că doar 8 
la sută din banii proveniți din 
credit bancar s-au dus în 
investiții.

O altă modificare adusă în 
Senat la proiectul de lege 
privind statutul BNR prevede

Senatul a refuzat cererea 
Băncii Naționale ca băncile 
comerciale să constituie 
rezerve minime obligatorii și 
la depozitele în valută. BNR 
poate stabili, însă, prin 
proiectul de lege privind 
statutul său, regimul rezer
velor minime obligatorii, ia 
depozitele în lei, pe care 
băncile trebuie să le mențină 
în conturi deschise la Banca 
Națională.

Guvernatorul BNR, 
Mugur Isărescu, a susținut că 
prin rezervele minime obli- 
gr.tcrri la depozitele în valută 

“Polarizarea” 
economiei, iar inflația ar fi 
ținută sub control. Isărescu 
a mai arătat că, fără “reforme 
str' cturale în economia 
reaia”, dolarii care intră în

Noua pagină Internet a palatului 
Versailles a atras peste 1.000 de 
utilizatori zilnic în prima săptămână 
după lansare, a declarat ministrul 
francez al Culturii, Catherine 
Trautmann, citat de AFP. Trautmann 
a precizat că pagina Internet, care a 
devenit operaționala în data de 4 
februarie, a fost accesată de

Instituirea unei astfel de 
taxe vine în contradicție cu 
ceea ce și-a propus Guvernul, 
prin programul său economic, 
a declarat, Bogdan luliu Hossu, 
liderul CNS “Cartel Alfa”. El a 
adăugat că există, deja, o 
presiune fiscală destul de mare 
asupra populației și că 
instituirea unei noi restricții 
financiare este inoportună. 
Hossu consideră că cea mai 
bună soluție, pentru rezolvarea 
cererilor salariale ale cadrelor 
medicale, este reanalizarea 
modului de repartizare a 
bugetelor alocate fiecărui sec
tor economic.

Nici Blocul Național Sindical 
(BNS) nu acceptă ideea intro
ducerii unei taxe de solidaritate, 
indiferent cui ar fi destinată 
aceasta. Matei Brătianu, 
vicepreședinte al BNS, a 
declarat, pentru MEDIAFAX, că 
taxa reprezintă “o continuare a 
diversiunii antisindicale, o 
incitare a categoriilor de 
salariați, una împotriva 
celeilalte, și o încercare de 
ridicare a populației împotriva 
salariațior din sănătate”.

aproximativ 1.000 de persoane zilnic, 
utilizatorii petrecând în acest site in 
medie 15 minute. Pagina, care poate 
fi accesată la adresa http:// 
www.chateauversailles.com, oferă un 
tur al Palatului Versailles, prezentând 
o parte din operele expuse și oferă 
chiar rețetele culinare favorite ale lui 
Ludovic al XV-lea.

Brătianu este de părere 
că "zecile de mii de specialiști 
ai Convenției” ar putea 
identifica fonduri destinate 
sănătății, dacă ar lua măsuri 
concrete împotriva celor care 
se fac vinovați de evaziune 
fiscală și de încurajarea 
muncii la negru.

La rândul său, Radu 
Colceag, președintele Con
federației Sindicatelor 
Democratice din România 
(CSDR), crede că “nu este 
normal ca populația să 
plătească, din buzunar, 
costurile reformei”. El a 
declarat agenției MEDIAFAX 
că instituirea taxei nu ar avea 
nici un efect, în condițiile în 
care sindicatele solicită 
indexări salariale și com
pensări sau reduceri de 
impozite, pentru creșterea 
puterii de cumpărare.

Ministrul Muncii, Alexan
dru Athanasiu, a afirmat că o 
soluție pentru creșterea 
salariilor în sănătate ar fi 
introducerea unei taxe de 
solidaritate, plătite de către toți 
salariații din sectorul bugetar 

ca rezervele acestei 
instituții să poată fi 
constituite și din alte metale 
prețioase, în afară de aur.

Senatorul PNȚCD Florin 
Buruiană a explicat că BNR 
are, în prezent, în rezerva sa 
atât aur, cât și platină, metal 
care este tranzacționat la 
bursele internaționale și 
este deosebit de prețios. 
Rezerva de argint a BNR a 
fost vândută, întrucât 
ocupa un spațiu prea mare 
în depozitul băncii.

Senatul a adoptat în
tregul proiect de lege 
privind statutul BNR însă, 
întrucât există diferențe față 
de textul Camerei, va trebui 
să fie constituită o comisie 
de mediere.

MEDIAFAX

j Muzeu pentru navele solare
I
I
I
I
I
I
| Japonezi va alege locul
| potrivit pentru construcția
! acestui muzeu, al cărui cost
I este estimat la 60 de milioane 
| de dolari și care va fi finanțat 

dintr-o donație financiară 
acordată de Japonia 
Egiptului”, a declarat presei 
secretarul general al 
Consiliului Superior al 
Antichităților egiptene.

Arheologii Japonezi 
trebuie, de asemenea, să se 
ocupe de restaurarea celor 
două nave solare. Una dintre 
ele este prezentată publicului

cfin piramida lui Keop.
——

Arheologii japonezi vor 
construi la Cairo un m uzeu al 
navelor solare ale faraonului 
Keops, transmite AFP.

“O echipă de experți

i 
r
i

I
i
i
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Președintele Emil Constnntineseu ut descinde 
fdigul de iitrli1 de /<? Leipzig

Președintele român, Emil 
Constantinescu, ar trebui să 
deschidă, pe 25 martie, 
Târgui de Carte de ia Leipzig, 
care are drept temă, în acest 
an, România, a anunțat un 
responsabil al Târgului de la 
Leipzig, citat de AFP. Pre
ședinția României a con
firmat posibilitatea ca Emil 
Constantinescu să participe 
la deschiderea Târgului de 
Carte.

Aproximativ 190 de autori 
români vor expune ia Leipzig. 
Ana Biand ia na, Mircea

Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale a reușit să recupereze, de 
la începutul acestui an, în urma 
procedurii de executare silită, 
aproape 60 de miliarde de lei de la 
agenții economici cu datorii la 
bugetul asigurărilor sociale, 
informează MMPS. Prin aceeași 
procedură de executare silită, care 
presupune mai multe etape, 
respectiv somație, poprire bancară, 
executarea bunurilor mobile și 
imobile, MMPS a recuperat, de la 
începutul acțiunii (septembrie 1997) 

șjaeste 222 de miliarde de lei.

"I 
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intr-un mic muzeu, dedicat 
piramidei lui Keops, 
construită în anul 2600 
i.e.n. Descoperite in 1954, la . 
sud de piramida lui Keops I 
din Gizeh, cele două nave | 
solare se găseau in două i 
cavități rectangulare. . 
Ridicarea enormelor dale I 
de calcar a permis | 
scoaterea uneia dintre ele, | 
care a fost complet . 
demontată A doua se află I 
încă în sala ei, care nu a fost | 
deschisă niciodată ,

Conform ipotezei celei ■ 
mai comune, aceste nave au 1 
fost instalate în piramidă I 
pentru ca faraonul să poată | 
însoți, etern, soarele în ■ 
drumul său zilnic.

Cărtărescu, Geiiu Naum și 
Mircea Dinescu figurează 
printre invitații Târgului de 
Carte de ia Leipzig.

Peste 70 de manifestări 
(expoziții, teatre, muzică, ci
nema) vor fi dedicate culturii 
române. Se vor organiza 
aproximativ 40 de lecturi în 
public, cu participarea 
autorilor și artiștilor români.

“Urmează să prezentăm 
un cerc cultural deosebit de 
diversificat, care a rămas, 
până acum, fără nici un motiv, 
în umbră, în Germania ", a
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Jluuriiu recuperat, prin executare silita 
aproape 60 de miliarde de lei

Ministerul Muncii mai are de 
recuperat, prin aceeași procedură, 
peste 2.500 de miliarde de lei, 
aproximativ 1.626 de miliarde 
reprezentând contribuțiile la zi, iar 
peste 880 de miliarde, majorările 
de întârziere.

Din cele 2.500 de miliarde de 
lei, peste 2.000 de miliarde sunt 
datorii la CAS, peste 87 de miliarde 
sunt datorii la pensia pentru 
agricultori, peste 98 de miliarde la 
pensia suplimentară și aproape 
320 de miliarde reprezintă datorii 
la fondul de șomaj.

subiwun britanic '
Un submarin britanic, 

dispărut în decembrie 1941, 
cu 59 de oameni la bord, a 
fost descoperit de o echipă 
de scufundători greci, în 
sudul insulei Cefalonia, în 
Marea Ionică, a anunțat un 
canal grec de televiziune, 
citat de AFP.

Submarinul în cauză, 
’’Perseus”, a fost, probabil, 
avariat de o torpilă, pe 6 
decembrie 1941, și având 60 
de persoane la bord, a 
afirmat conducătorul echipei 
de scufundători, Costas 
Thoktaridis. “Am fost uimiți 

^când am văzut că la bord 

declarat Oliver Ziiie, unui 
dintre organizatorii 
Târgului.

Târgui de Carte de ia 
Leipzig, care are ioc în 
fiecare an, primăvara, este 
consacrat, în mod 
tradițional, Europei de Est. 
Anul trecut, au expus 1.560 
de autori.

în ultimii ani, invitații de 
onoare ai Târgului de ia 
Leipzig au fost Republica 
Cehă, în 1995, Polonia, în
1996, și tăriie baltice, în
1997.

£
Cei mai mari debitori la 

bugetul asigurărilor sociale 
erau, în ordine, SNCFR cu peste 
810 miliarde de lei, RA a Huilei- 
Petroșani cu aproape 600 de 
miliarde, SC Sidex Galați, cu 
aproape 590 de miliarde, RA a 
Lignitului Tg. Jiu cu aproape 374 
de miliarde, SC Siderurgica SA 
Hunedoara cu aproape 200 de 
miliarde de lei, SC Roman SA 
Brașov cu aproximativ 143 de 
miliarde, SC Tractorul SA 
Brașov, cu aproape 138 de 
miliarde._____ _____________ J

totul era intact. Am găsit 
uniforme, obiecte perso
nale. Anumite instrumente, 
printre care busola, 
funcționau încă”, a mai 
spus el. Canalul grec de 
televiziune a transmis 
imagini de pe submarin, 
care a fost găsit la o 
adâncime de 52 de metri.

Un singur marinar 
britanic, John Caps, a 
supraviețuit naufragiului. 
Ascuns timp de 18 luni în 
Cefalonia, el a fost condus, 
în iulie 1943, de către un 
pescar grec, la Izmir, de 
unde s-a putut repatria.

http://www.chateauversailles.com
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TREI PROBLEME ÎN DISCUȚIE
Cu două săptămâni în 

urmă în ziarul nostru s-a 
scris despre o serie de pro
bleme ce ne-au fost înfăți
șate de autoritățile locale 
din comuna Orăștioara de 
Sus și de către diverși in
terlocutori. Evident că spa
țiul și timpul nu ne-au îngă
duit să abordăm toate as
pectele și să epuizăm su
biectele, fapt ce l-a deter
minat și pe dl Cornel Sturza 
să ne aducă în atenție trei 
dintre problemele "scăpa
te", considerate ca fiind, 
într-adevăr, de mare interes 
pentru viața comunei în an
samblul său și a locuito
rilor săi, bineînțeles. Dar să 
vedem ce vrea să ne mai 
spună dl C.S.

în ordinea preferată, în 
primul plan este adusă pro
blema asigurării asistenței 
veterinare, pornind de la 
considerentul că această 
comună are o mare disper
sie și numărul animalelor 
ar justifica, în ciuda refor
mei care a atins și acest 
sector, acordarea a încă 

unui post de tehnician sau 
asistent sanitar-veterinar. 
Argumentele aduse în spri
jinul solicitării (de precizat 
că dispensarul veterinar es
te încadrat acum cu un me
dic și cu doi tehnicieni) sunt 
întemeiate, arătându-se că 
pentru intervenții este ne
voie de o încadrare cores-

Orăștioara de Sus

punzătoare a circumscrip
ției, având în vedere că acum 
o vacă - avuția de nădejde a 
țăranului - a ajuns să coste 
6-10 milioane lei. în cazul 
unei pierderi se înțelege ce 
mare pagubă suferă țăranul, 
ceea ce ar justifica încă un 
post de veterinar.

Discutând despre acest 
aspect cu dl dr. Cocoș, di
rectorul Direcției sanitar- 
veterinare a județului Hune
doara, interlocutorul ne-a 
spus că din rețea s-au redus 
140 de posturi de la circum

scripțiile sanitar-veterinare. 
Ținând seama de situația 
concretă din județ, direcția a 
făcut demersurile de rigoare 
la minister pentru a se su
plimenta bugetul în acest an, 
ceea ce ar permite, evident, 
și crearea de noi posturi, și 
ar constitui o șansă și pen
tru comuna amintită.

Al doilea subiect abor
dat se referă la o problemă 
despre care cu alte prilejuri 
s-a mai scris în ziarul nos
tru. în speță este vorba des
pre mijloacele de comuni
care aflate la dispoziția ce
tățenilor, în mod direct, 
fiind vizată instalarea mult 
așteptatei centrale telefo
nice. Oamenii așteaptă cu 
nerăbdare să fie onorată 
această promisiune elec
torală făcută în alegerile 
trecute chiar de către dl O. 
Munteanu, directorul Direc

ției județene Romtelecom, 
de la care se așteaptă să 
urgenteze realizarea aces
tei investiții mult dorite.

Spunându-ne că o im
portanță aparte a prezen- 
tat-o și o prezintă încă bru
tăria din comună, dl C.S. 
laudă pâinea ce se făcea și 
se mai face aici, gustul ei 
fiind apreciat de mulți con
sumatori din localitate și 
din județ. Mai marii coope
rației au intenția să cam 
saboteze activitatea aces-
tei brutării, condusă de dl 
Silviu Gavriloiu, care acum 
mai are numai trei brutari, 
de la 6-8 câți erau înainte, 
bănuind că la mijloc ar fi nu 
concurența reală, ci niște 
interese obscure.

Dincolo de aceste con
siderente, există firește 
multe alte probleme ce ne 
scapă atenției, însă cum 
zilele n-au intrat în sac, 
vom mai avea prilejul să 
abordăm și alte aspecte 
care-i frământă pe locui
torii din satele comunei 
Orăștioara de Sus.

I 
I 
I

Ș Dl losif Todor din comuna 
I Turdaș, nr. 79, care are peste 82 

de ani, a înfruntat și a trecut 
peste multe greutăți în viața sa, 
inclusiv peste ultimul război 
mondial. Dar acum, în loc să-i 

| tihnească bătrânețea, trebuie să 
■ umble prin judecată pentru că 
! este tulburat în posesie, deși are 
I o sentință clară în favoarea sa 

Ia
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Cu sentința în
»

buzunar...
pronunțată de Judecătoria O- 
răștie în dosarul nr. 988/1997, în 
procesul cu Ionel Pintea din 
comuna Balșa nr.100. Dar să 
intrăm puțin în miezul problemei 
pentru a ne edifica asupra greu
tăților cu care se confruntă în 
acțiunile sale pentru a nu lăsa 
lucrurile încurcate în niște pro
cese care s-au tot judecat timp 
de 7 ani, în cauză aflându-se 
proprietatea asupra unui teren 
în suprafață de peste 3000 mp,

| care îi revine de drept și de fapt 
ca moștenire pe bază de docu
mente legale, respectiv CF nr. 

I 1388, nr. topo 67/1 și 68/1, deți- 
| nut în comuna Balșa.
j După ce a reușit să stingă 
■ un conflict legat de plantarea 

I

unor pomi fructiferi, care apoi _ 
au fost scoși de către un alt I 
pretendent la proprietate, pre- | 
cum și de demolarea unui 
gard, când se părea că lucru
rile s-au clarificat fiind pus în 
posesie de către executorul 
judecătoresc, în care sens are 
și un proces verbal prin care i 
se recunoaște acest drept, iată

A

✓

că inculpatul Ionel Pintea i-a 
cosit fânul și i-a luat prunele, 
pârâtul fiind obligat să repare 
prejudiciul, plătindu-i dlui losif 
Todor suma de 205.000 lei, 
sumă care însă, după cum a 
susținut păgubitul, nu i-a fost 
achitată nici până la jumătatea 
lunii februarie a.c.

Nemulțumirea și nedumeri
rea dlui Todor constau în faptul 
că, deși deține acte legale pen
tru terenul aflat în discuție (lucru 
care nu se întâmplă și în cazul 
dlui I. Pintea), nu-și poate vedea 
liniștit de treburile de agricultor 
și de bătrânețe, deoarece este 
tulburat în posesie, acum aștep
tând o nouă sentință într-un alt 
proces.
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In așteptarea cupoanelorI
I

i Producătorii agricoli din co- 
■ muna Orăștioara de Sus au culti- 
i vat în toamna trecută 250 ha cu
1 grâu, cam tot atâtea ha sunt des- 
J tinate porumbului și 80 de ha 
! sunt repartizate culturii cartofilor, 
i Pentru a realiza producții care să

La Legea 169
Dșoara Georgeta Neamțu, 

secretarul Primăriei comunei 
Baru, spunea că acum există 
frământări și neliniști ale locuito
rilor satelor aparținătoare acestei 
comune mai ales în legătură cu 
cererile la Legea 169/1997, care 
modifică și completează Legea 
18/1991. în esență cele 70 de 
cereri care erau înregistrate pâ
nă la sfârșitul săptămânii trecute 
(aproape toate neînsoțite de 
actele prevăzute de lege, după 
cum afirma interlocutoarea) vi
zează unele omisiuni la terenul 
arabil și agricol, dar în mod deo
sebit pădurile. O situație mai

Lucrurile cu pădurea și cu lemnele s-au 

clarificat
într-o scrisoare pe care 

ne-a adresat-o dl Mihai Ionel, 
domiciliat în comuna Baia de 
Criș, str. Moților, nr.9, ne sunt 
aduse în atenție unele as
pecte legate de neplăcerile 
ce i-au fost cauzate până ce 
s-a văzut în posesia unor 
lemne de foc din pădurea 
proprie, demersurile în acest 
scop începându-le din luna 
octombrie 1997. După ce ne 
relatează o serie de detalii 
privind derularea lucrurilor, 
ajungându-se inclusiv până la 
marcarea lemnelor în cauză, 
dl M.l. ne spune că treburile s- 
au împotmolit când s-a ajuns 

acopere cel puțin nevoile de sub
zistență, acum este nevoie ca 
terenul să fie fertilizat, nu numai 
cu îngrășăminte organice, care 
sunt insuficiente, ci și cu com
plexe sau azotat.

De asemenea mai sunt și 

specială va fi cu terenul aparți
nător bisericilor, atât cele greco- 
catolice, cât si cele ortodoxe soli
citând aceleași terenuri. Deocam
dată, găsindu-ne în faza depunerii 
opțiunilor, se vor primi în conti
nuare cereri la primărie în baza 
prevederilor legii.

Vorbindu-mi despre aplicarea 
Legii 18/1991, dșoara Neamțu îmi 
spunea că acum lucrurile se pre
zintă mai bine, având în vedere 
faptul că în satul Petros s-au apro
piat de finalizare lucrările, la Baru 
se găsesc în desfășurare, iar la 
Livadia a venit de curând un topo- 
graf care se speră că va duce la 

la obținerea foii de transport, de 
unde a și căzut beleaua pe 
capul său - cum ne scrie.

Trecând peste unele epi
soade și detalii ce ne sunt des
crise, în care sunt incriminați 
mafioții ce fac în voie comerț 
cu lemne prin Banat și prin 
țară, petentul revine la cazul 
său, spunându-ne că, supărat 
pe situația de așteptare la care 
a fost obligat, a tăiat și a dus 
acasă, în cele din urmă, o par
te din lemne, gest pentru care 
avea să intre în vizorul poliției, 
fiind atenționat că, dacă nu 
intră în legalitate, i se vor în
tocmi acte de infracțiune pen

* 
suprafețe nearate din toamnă. 1 
Arăturile și fertilizările ar mer- 1 
ge mult mai rapid dacă s-ar f 
urgenta primirea cupoanelor , 
agricole, astfel încât fiecare ■ 
producător agricol să aibă o i 
bază mai bună pentru por- 1 
nirea acțiunilor din această J 
primăvară. , 

bun sfârșit acțiunea privind mă
surătorile.

Mai este de menționat că 
există și preocupări legate de 
introducerea gazului metan pen
tru gospodăriile din satul Liva
dia, în care scop s-au început 
demersurile de ordin organi
zatoric. în același timp se fac 
unele pregătiri pentru a-i sprijini 
pe agricultorii comunei să-și 
procure cele necesare campa
niei agricole de primăvară, în 
baza cupoanelor sau contra 
cost ajutându-i să-și asigure 
semințe, îngrășăminte, pesti
cide ș.a.

tru furt de lemne din pădurea 
proprietate personală.

Contactându-I pe dl ing. 
Adrian Leucean, noul șef al 
Ocolului silvic din Baia de 
Criș, ni s-a confirmat că, într- 
adevăr, cam în acest mod s- 
au derulat lucrurile, dar acum 
situația s-a clarificat, intrân- 
du-se în legalitate. Ca urma
re a abaterilor de care s-a 
făcut vinovat, împotriva pădu
rarului M. Valentin au fost 
luate măsuri disciplinare. Da
că se acționa de la început în 
spiritul legalității se putea 
preîntâmpina un asemenea 
incident.
.........— ------

Dispensarul din Romos. Medicul Alina Crăciun consultă copiii înaintea vaccinării 
cu vaccinul antihepatită B.

Foto Eduard CHIROIU

"Unii vin aici să se înscrie, la alții 
mergem noi"

în antecamera Dispensa
rului medical din comuna Ro
mos așteptau mai mulți copii 
să intre la consultație. Unora, 
până la trei ani, li se făcea și 
vaccinul antihepatită B, acțiu
ne pornită în septembrie '97 
pentru micuții născuți în 1995. 
în paralel, se făceau și înscri
erile pe listele medicului de 
familie. Am așteptat să termine 
consultația micuțului Alexan
dru, după care dna doctor 
Alina Crăciun ne-a spus: "Sun
tem la acest dispensar doi 
medici și trei cadre medii, iar 
comuna - formată din patru 
sate și două cătune de munte 
- are 2.800 locuitori. Vom avea 
de lucru... înscrierile au înce
put prin 10 ianuarie. A fost mai 
■greu la început deoarece oa
menii nu prea înțelegeau des

pre ce este vorba și trebuia să 
dăm multe explicații. Acum unii 
vin, la alții mergem noi. Intere
sul fiecăruia este să avem un 
număr cât mai mare de pacienți 
pe listele proprii."

Problema este că mulți 
săteni nu au înscrise codurile 
în buletinele de identitate. Au 
fost ajutați în acest sens, spu
nea dna Crăciun, mai cu sea
mă că mulți dintre aceștia 
sunt vârstnici pentru care este 
greu să ajungă la Orăștie. 
"Colaborăm cu colegul, dr. 
Andrei Paul Nonn (aflat azi pe 
teren), și sper să colaborăm și 
în continuare. Considerăm că 
cifra ideală de pacienți pentru 
medicul de familie ar trebui să 
fie de 1000, pentru această 

Pagină realizată de Estera SÎNA, Nicoiae TÎRCOB

comună cu sate dispersate, în 
condițiile că se poate lucra cu 
cadre medii."

Deplasarea în zonele mai 
îndepărtate ale comunei se 
face cu mijloacele proprii de 
transport ale medicilor, jumă
tatea de normă cu care este 
angajat vizitiul acoperind doar 
cheltuielile de întreținere și 
hrană a animalului de trac
țiune. Se vor organiza, ni s-a 
spus, puncte sanitare în sate
le comunei, existând disponi
bile fostele sedii CAP.

Cum am văzut, cadrele 
medicale și medii de aici sunt 
optimiste, sperând că siste
mul asigurărilor sociale de 
sănătate va aduce schimbări 
în bine în domeniul sănătății.
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32.000 lei/mp. 057/221312, 092/
275563 (CEC)

CUMPĂRĂRI
■ Vând grădină intravilan, str. 

Coziei, 1500 mp, repatriere. 225309 
(41183) .

• Vând spațiu comercial 
ultracentral, amenajat (tâmplărie 
aluminiu, gresie, marmură etc.) în 
suprafață de 56 mp, Deva. Tel. 
216247(41168)

• Vând casă mare, posibilități 
privatizare și Dacia break 1989. Tel. 
261648(41182)

• Vând casă. Simeria, G.Coșbuc, 
nr. 25 (41197)

• Vând apartament trei camere, 
ultracentral, hală și siloz pentru 
activități agroindustriale, în Hărău, 10 
ha. teren arabil în Băcia. Tel. 216815 
(41194)

• Vând casă, anexe, grădină, 
Rișca 128, corn. Baia de Criș, tel. 
650888(41200)

• Vând apartament două camere 
Simeria, Piața Unirii, preț9200 DM, 
negociabil.Tel. 261631 (40809)

• Vând apartament 2 camere, etaj 
2, 25.000.000. Tel. 092/734064, 
217885 (după-masă).

• Vând autoturism Moskvici 408, 
stare perfectă, Gurasada, tel. 143 
(41193)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1986, stare foarte bună. Tel. 626397 
(41211)

• Vând Ford Sierra Break 1988, 
înmatriculat, preț convenabil, tel. 
651579,094/561588(0339)

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

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
092/342629, 092/342628 (OP) • 
Vând motocultor cu plug, freze, 
remorcă, din Germania. Tel. 212463 
(41180)

• Vând strung paralel, rafturi 
metalice. Tel. 260052, Simeria 
(40802)

• 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. Asigură 
garanție, postgaranție. Tel.715213 
(0441)

• Vând chioșc aluminiu, 52 mp, 
bar plus ABC, negociabil. Tel. 054/ 
714050(0568)

• Vând cazan încălzire centrală, 
import și cazan încălzire centrală 
clasic, plus boiler. Tel. 092/701072, 
723908(0569)

•S.C. NATURAVIT Oradea vinde 
din producție proprie făină albă tip 
550. Relații la tel. 059/412212,059/ 
414328(5291).

• S.C.E. Prod Plant Hațeg oferă 
erbicide, fungicide, insecticide, 
sămânță de cartofi, elită, din soiurile 
Sânte și Deziree, sămânță de 
orzoaică, sămânță de porumb Pio
neer, hibrizi timpurii și extratimpurii, 
prin magazinul din str. Horea, nr.7 
(curtea internatului), cu plata în 
cupoane sau lei. Relații la tel. 770648 
sau la magazin. (9843)

PIERDERI

• Pierdut autorizație Nr. 14/ 
8.02.1990 eliberată de Primăria 
Beriu. O declar nulă. (1424)

• Pierdut legitimație veteran nr. 
638822, pe numele Sabău Maria. O 
declar nulă. (0670)

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Vasilie Viorica, eliberată 
de BCR Deva. O declar nulă. (3625)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriere spațiu 
comercial, adaptabil pentru 
măcelărie, între 15-25 mp, cu vad 
bun. Tel. 058/810634(41204)

OFER.TE DE 
SERVICII

• Firmă distribuitoare materiale
tehnologice pentru industria cărnii 
angajează reprezentant co
mercial. Cerințe: cunoaștere limba 
maghiară/germană, engleză, 
permis conducere B, domiciliul 
stabil în Deva, telefon. Tel/fax 01 
2307116,01 /2307128, orele 9-17 
(40789)______________________

• SC Simal Exim SRL Deva 
angajează secretară cu experiență. 
Cunoștințele de limbi străine, studii 
superioare și operare pe calculator 
vor fi luate în considerare. Tel. 
230630,233170(41184)

• SC Somar Promet SRL Deva 
angajează sudori, lăcătuș mecanic. 
Informații latei. 233266(41186)

• Firma Mercury caută urgent
șoferi colaboratori. Tel. 227443 
(41198)______________________

• Angajez personal calificat 
pentru pregătire vânzare produse 
Fast Food. Tel. 212064 (40807)

• Doriți să vindeți, să cumpărați
sau să închinați apartamente, case, 
terenuri, spații comerciale, fără să 
plătiți taxe de publicitate, înscriere 
și vizionare și cu reducerea ce
lorlalte taxe până la 45 la sută? 
Sunați la Business Center tel. 
233637,233638(40808)_______

• Pentru realizarea unei cola
borări româno-germane, U.M.Orăștie 
angajează traducători autorizați 
engleză-germană. Informații la sediul 
unității, Orăștie, str. N.Titulescu nr. 
60, tel. 242040 int. 233 sau 278. 
(1428)

DIVERSE

• Cooperativa Prestarea Simeria 
organizează licitație pentru spațiu 
situat în str. 1 Decembrie, bl. M, 
parter și remorcă 5 tone, în data de 
27 februarie, ora 9. (41196)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Prodandezit SRL 
Criscior anunță începerea de
mersurilor pentru obținerea acordului 
de mediu pentru Cariera Valea 
Arsului Criscior. Eventualele sesizări 
se depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. (41202/203)

• In data de 11 martie I998 va 
avea loc la Federalcoop Hunedoara- 
Deva licitația pentru închirierea 
spațiului din Complexul Cooperatist 
Vața. Informații la Federalcoop 
Hunedoara-Deva, tel. 211221, inte
rior 13 și Consumcoop Vața. (41201)

• SC Mina SRL Arad anunță că 
societatea și-a deschis punct de 
lucru în Deva, I.L.Caragiale, Piața 
Agroalimentară, "Florăria Mina" 
(40804)

• S.C. Țara Hațegului SA, cu 
sediul în Hațeg, str. Horea nr.7 
tel.770169, organizează licitație 
pentru vânzare de remorcă dubă, 
mobilier comercial din melamin, cu 
parte metalică, agregate frigorifice, 
cuptoare electrice pentru cofetărie, 

patiserie etc. Oferta și consultarea 
listei se face zilnic la sediul societății. 
(9844)

• Pârâta S.C. LIZALIS IMPEX 
SRL, cu sediul cunoscut în 
Petroșani, str. George Enescu, bloc 
23, ap. 8 este chemată la 
Judecătoria Petroșani,cu sediul în 
Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 77, în dosarul 6369/1997, pentru 
termenul din 13.03.1998, în proces 
cu reclamanta Regionala CF 
Timișoara, pentru pretenții.

COMEMORĂRI )
' ' ' ' -i ■ '

• Se împlinesc 6 luni de când a 
trecut în lumea veșniciei iubita 
noastră mamă, soacră și bunică

SABINA DODA
din Nojag. (41192)

• Olimpia Rus împreună cu fa
milia mulțumesc tuturor celor care 
le-au fost alături în clipele grele 
pricinuite de decesul tatălui

PETRIȘOR VALERIU
(41208)

• Colectivul Casei de Cultură 
Deva este alături de colegul direc
tor Avram Dara la marea durere 
pricinuită de trecerea în neființă a 
mamei sale. Sincere condoleanțe. 
(40810)

• Soția Lacziko Emilia cu 
durere în suflet anunță trecerea 
fulgerătoare din viață a celui care 
a fost un bun soț, tată, socru și 
bunic

LACZIKO ȘTEFAN
în vârstă de 66 de ani. înmor
mântarea, în data de 25.02.1998, 
de la capela cimitirului catolic Deva, 
din str. Eminescu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (3624)

• Mulțumim rudelor, prietenilor și 
tuturor celor care ne-au fost alături 
la marea durere pricinuită de 
dispariția prematură a celei care a 
fost

ELENA DOBRIȚOIU
îi vom păstra veșnică amintire. 

Familia.(3148)
■■■■■■■■■■■■■■■■

■ ■
■ 23 FEBRUARIE
■IdolarSUA 8165 lei • 
“ 1 marcă germană 4493 lei J
■ 100 yeni japonezi 6333 lei a
■ 1 liră sterlină 13361 lei • 
" 1 franc elvețian 5555 lei J 
B 1 franc francez 1340 lei ,
■ 100 lire italiene 455 lei ■

B Cursurile incluse în a- 
B ceasta listă au la bază cotații
■ ale societăților bancare au-
■ torizate să efectueze ope-
■ rațiuni pe piața valutară. Pre- 
" zenta listă nu implică obli- 
B gativitatea utilizării cursurilor 
B în tranzacții efective de
■ schimb valutar și înregistrări.
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în atentia 
pescarilor

Asociația Județeană 
a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi Hunedoa
ra atenționează pesca
rii ce domiciliază pe ra
za județului Hunedoara 
că singurele vize valabi
le Ia pescuit sunt cele 
făcute de către filialele 
AJVPS din Deva, Hune
doara, Petroșani și 
Orăștie.

Orice alte "VIZE" sunt 
nelegale și vor fi tratate 
în consecință.

' —

PROGRAMUL
RETURULUI CAMPIONATULUI DE SENIORI Șl JUNIORI

FOTBAL - DIVIZIA "D", EDIȚIA 1997-1998
Etapa a XV-a 1 martie

1. ASA AURUL BRAD - CFR. MARMOSIM......
2. MIN. BĂRBĂTENI - CASINO ILIA...................
3. RETEZATUL HAȚEG - VICTORIA CĂLAN ...
4. FC DACIA ORĂȘTIE - CONSTRUCTORUL.
5. MIN. TELIUC - FC PAROȘENI V......................
6. MIN. LIVEZENI - MET. CRIȘCIOR...................
7. MIN. ANINOASA - fitlIN. GHELARI..................

Etapa a XVI-a 8 martie
1. MIN. GHELARI - CFR MARMOSIM......

. 2. CASINO ILIA - ASA AURUL BRAD......
3. VICTORIA C. - MIN. BĂRBÂTENI........
4. CONSTRUCTORUL - RETEZATUL H
5. FC PAROȘENI - FC DACIA OR............
6. MET. CRIȘCIOR - MIN. TELIUC...........
7. MIN. ANINOASA - MIN. LIVEZENI.......

Etapa a XVII -a 15 martie
1 .CFR MARMOSIM - CASINO ILIA................

2. ASA AURUL BRAD B. - VICTORIA C.......
3. MIN. BĂRBÂTENI - CONSTRUCTORUL
4. RETEZATUL H. - FC PAROȘENI V............
5. FC DACIA OR. - MET. CRIȘCIOR..............
6. MIN. TELIUC - MIN. ANINOASA................
7. MIN. LIVEZENI - MIN. GHELARI................

Etapa a XVIII-a 22 martie
1. MIN. GHELARI - CASINO ILIA..............
2. VICTORIA C. - CFR MARMOSIM........
3. CONSTRUCTORUL - ASA AURUL B
4. FC PAROȘENI V. - MIN. BĂRBĂTENI
5. MET. CRIȘCIOR - RETEZATUL H.......
6. MIN. ANINOASA - FC DACIA OR........
7. MIN. LIVEZENI - MIN. TELIUC.............

Etapa a XlX-a 29 martie
1. CASINO ILIA - VICTORIA CĂLAN

2. CFR MARMOSIM - CONSTRUCTORUL.
3. ASA AURUL BRAD - FC PAROȘENI V....
4. MIN. BĂRBĂTENI - MET. CRIȘCIOR......
5. RETEZATUL HAȚEG - MIN. ANINOASA.
6. FC DACIA OR. - MIN. LIVEZENI................
7. MIN. TELIUC - MIN. GHELARI..................

Etapa a XX-a 5 aprilie
1. VICTORIA C. - MIN. GHELARI............
2. CONSTRUCTORUL - CASINO ILIA..
3. FC PAROȘENI V. - CFR MARMOSIM
4. MET. CRIȘCIOR - ASA AURUL B......
5. MIN. ANINOASA - MIN. BĂRBĂTENI.
6. MIN. LIVEZENI - RETEZATUL H........
7. MIN. TELIUC - FC DACIA OR..............

Etapa a XXI-a 12 aprilie
1. VICTORIA C. - CONSTRUCTORUL.
2. CASINO ILIA - FC PAROȘENI............
3. CFR MARMOSIM - MET. CRIȘCIOR.
4. ASA AURUL B. - MINERUL ANIN.....
5. MIN. BĂRBĂTENI - MIN. LIVEZENI..
6. RETEZATUL H. - MIN. TELIUC.........
7. MIN. GHELARI - FC DACIA OR.........

Etapa a XXII-a 18 aprilie
1. CONSTRUCTORUL - MIN. GHELARI.
2. FC PAROȘENI - VICTORIA C...............
3. MET. CRIȘCIOR - CASINO ILIA...........
4. MIN. ANINOASA - CFR MARMOSIM...
5. MIN. LIVEZENI - ASA AURUL B..........
6. MIN. TELIUC - MIN. BĂRBÂTENI........
7. FC DACIA ORĂȘTIE - RETEZATUL H.

Etapa a XXIII-a 23 aprilie (intermediară)
1. CONSTRUCTORUL - FC PAROȘENI..............................
2. VICTORIA CĂLAN - MET. CRIȘCIOR................................
3. CASINO ILIA - MIN. ANINOASA.........................................

4. CFR MARMOSIM - MIN. LIVEZENI..................
5. ASA AURUL B. - MIN. TELIUC.........................
6. MIN. BĂRBĂTENI - FC DACIA OR..................
7. MINERUL GHELARI - RETEZATUL HAȚEG.

Etapa a XXIV-a 26 aprilie
1. FC PAROȘENI - MIN. GHELARI...............
2. MET. CRIȘCIOR - CONSTRUCTORUL
3. MIN.ANINOASA- VICTORIA CĂLAN......
4. MIN. LIVEZENI - CASINO ILIA...................
5. MIN. TELIUC - CFR MARMOSIM.............
6. FC DACIA OR - ASA AURUL B................
7. RETEZATUL H. - MINERUL BARBAT.....

Etapa a XXV-a 3 mai
1. FC PAROȘENI - MET. CRIȘCIOR...........
2. CONSTRUCTORUL - MIN. ANINOASA.
3. VICTORIA CĂLAN - MIN. LIVEZENI........
4. CASINO ILIA - MIN. TELIUC.....................
5. CFR MARMOSIM - FC DACIA OR..........
6. ASA AURUL B - RETEZATUL H..............
7. MIN. GHELARI - MIN. BĂRBÂTENI.........

Etapa a XXVI-a 10 mai
1. MET. CRIȘCIOR- MIN. GHELARI.......
2. MIN. ANINOASA - FC PAROȘENI.......
3. MIN. LIVEZENI - CONSTRUCTORUL
4. MIN. TELIUC - VICTORIA C..................
5. FC DACIA OR. - CASINO ILIA................
6. RETEZATUL H. - CFR MARMOSIM....
7. MIN. BĂRBĂTENI - ASA AURUL B.....

NOTĂ: Jocurile se vor disputa în zilele de duminică, 
juniorii de la ora 9,30, iar seniorii de la ora 11,30.

-AS Minerul Bărbăteni /și dispută jocurile pe terenul 
grupului școlar din Lupeni.

în etapa intermediară din data de 23 aprilie, jocurile 
se vor disputa: juniorii de la ora 14,00, seniorii de la ora 
16,00.
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Permeweirtâ c\ Taberelor Școlare 

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
iP’ instructor turism -1 post;
iP' administrator Tabără Școlară “Căprioara" -1 post; 

administrator Tabără Școlară Bulzeștii de Sus -1 post;
& șofer -1 post;
& paznic Tabără Școlară Brădățel - 2 posturi;

paznic Tabără Școlară Sântămăria Oriea -1 post; 
paznic Tabără Școlară Bulzeștii de Sus -1 post.

Concursul va avea următoarea desfășurare:
S pentru posturile de instructor și administratori, concursul va avea loc în data de 

11.03.1998, ora 9.00;
J pentru posturile de paznic și șofer, concursul va avea Ioc la data de 13.03.1998, ora 9.00.
Condițiile, bibliografia și relații suplimentare se pot obține la sediul Adm. Permanente 

a Taberelor Școlare Deva, str. A. Șaguna, nr. 14, telefon 214448, fax 219237, până la data de 
1O.O3.1998, ora 16.OO.v-------- --------

angajează:

■ tehnician auto - vechime în specialitate 
min. 3 ani

■ inginer mec. auto
■ economiști - specialitate: finanțe - conta

bilitate sau industrie și transporturi
Informații zilnic între orele 8-15, 
la telefoanele 212160. 216139.

SC APROTERRA SA
S1MERIA

f
CREDIT BANK DE VA

I

* B Aut uri ricoritoar* carbogaioiM In butelii de plaatlc de 0,6; 1.5 el 2 Irtwi ■ 

bc TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRlI 
|angajează pentru depozitul din Deva:

CONTABIL ȘEF
| Condiții: - studii superioare economice,

- experiență în domeniu,
- garanție materială.I 

L

I 
I 
i 
I 
I v.
r

vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 26.02.1998, 
la sediul băncii din Deva, b-dul Decebal, bl. 8, parter:

O izotermă 8 tone, an fabricație 1993;
O izotermă 10 t, an fabricație 1991;
O autofurgon, an fabricație 1984;
O agregate frigorifice;
O autoutilitară ARO 320, an fabricație 1993;
3 autotractor DAFcu remorcă 24 t, an fabricație 1990;
O autotractor DAF cu remorcă 24 t, an fabricație 1991.
Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul Credit Bank Deva.

rN«z»<_j i x

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.

Evoluția cursului leu/DM în săptămâna
16.02.1998-20.02.1998

4620

4500

4480 I 9

4460

4440
4441

4420 L---------------- —....         —------- ---- --- -
16 februarie 17 februarie 18 februarie 19 februarie 20 februarie

--------------- ... n , r, . -«------------------------------------ ---- ----- ------

Evoluția cursului leu/USD în săptamana
16.02.1998-20.02.1998
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TRAGEREA
NOROC

din 22.02.1993

TRAGEREA , 
LOTO SPECIAL 

“6/49"
din 22.02.1998

în fiecare iarnă înaintea 

înmuguririi, livezile Dvs sunt 
afectate de diverși paraziți 
care distrug sau diminuează 
recolta. Aplicați tratamentul 
de iarnă în pomicultură pentru 
o primăvară plină de flori!

Nu mai pierdeți bani!
Aprovizionafi-vâ acum cu 

US1 & OLEOECALUX 
de la

ALCEDO S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A.
și al celor mai importanți producători de pesticide din lume 
Acum, ALCEDO primește cupoane în schimbul pesticidelor livrate

PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE
Perfecțiune in calitate

24-35-23 -7 -15 -38

k
8 - 6 - 8 - 7 - 8 - 6 - 4

________)
— •••........................... - - - • --------------- — V

, Tel: 058/711.528, 056/351.602. S.----------------------------------------

I Banca TRANSILVANIA" SJl.
Sucursala Deva

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 42, 
jud. Hunedoara, organizează:

Concurs

X 
S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL 

BUCUREȘTI

FERMOARE

Utilizarea calculatorului (WORD, EXCEL);
Capacitate de lucru în echipă;
Rezisten|ă la stres, orar de lucru prelungit; 
Experienfa în domeniul bancar și cunoașterea limbii

pentru ocuparea postului de economist în cadrul 
Departamentului Credite.

CERINȚE:
✓
✓

engleze constituie un avantaj.
Vă oferim ocazia de a lucra în cadrul unui program 

internațional, un bun prilej de dezvoltare a carierei printr-un 
sistem structurat de instruire profesională.

Cei interesați sunt rugați să depună CV și o scrisoare de 
intenție la Biroul Personal al Băncii până la 26 februarie 1998.-Ăf

DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-0 GAMĂ 
LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

NASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI MICI PRETURI.J

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90_____ ______ >

ADMINISTRAȚIA
PERMANENTĂ A 

TABERELOR ȘCOLARE 
DEVA

’I;

cu sediul în Deva, str. A. Șaguna, nr. 14, 
telefon 214448, fax 219237

caută ofertanți pentru 
achiziționarea a două mașini de 

cusut industriale.
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La Bagdad, a fost semnat
acordat cu Irakul!

La Bagdad a fost semnat 
ieri acordul pentru deblocarea 
situației tensionate existente în 
Orientul Mijlociu, principalii 
protagoniști fiind Irakul și 
Statele Unite ale Americii. Bu
nele oficii au fost întreprinse 

de secretarul general al ONU, 
Kofi Annan, care s-a deplasat 
aici pentru o ultimă încercare 
de evitare a unui conflict 
militar, ce ar fi devenit extrem 
de dur și pustiitor. în acest 
mod, Saddam Hussein a reve
nit la sentimente mai bune, 
partea irakiană dovedind o 
totală disponibilitate față de 
cererile inspectorilor ONU de 
a verifica orice obiectiv bănuit 
a ascunde arme biologice și 

^chimice, produse de Irak.

((imiaro din pag. 1 |Q) || FWMIE FIE IPICCiriE^^
un mare număr de asistente 
și infirmiere. • Au participat 
la miting reprezentanți ai Ligii 
Sindicatelor Miniere și ai altor 
sindicate din Valea Jiului.

A reieșit din cuvintele 
rostite că drepturile perso
nalului sanitar sunt de prea

(Urmare din pag. 1)

an titluri de stat, valoarea lor 
totală fiind de 196,17 miliarde 
de lei, pentru care s-a 
înghesuit din nou multă 
lume. Răscumpărarea certifi
catelor și plata dobânzilor se 
vor face începând cu data de 
20 mai a.c.

'U A fost votată 
Legea Minelor.

întrunit în ședință comună, 
Parlamentul României a votat 
în unanimitate Legea Minelor. 
Importantul act normativ 
reglementează sistemul de 
organizare și funcționare a 
unităților din sectorul minier, 
modul de prospectare și ex

Marți
24 februarie

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Desene animate (r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pasiuni (s/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Diferiți, dar 
egali (rep.) 15.30 Ecclesiast 
’98 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 
Interactiv Tele joc (cs) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 158) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 O 
femeie necăsătorită (co. 
SUA 1977) 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.45 Universul 
cunoașterii (do): „Fascinația 
ghețurilor”

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Ecclesiast 
’98 (r) 8.55 Baywatch (r) 9.50 

^Scena politică (r) 10.20

într-o conferință de presă, 
Kofi Annan a relevat că acor
dul prevede o totală imple
mentare a rezoluțiilor ONU, 
aceste lucruri urmând a fi 
aduse azi la cunoștința 
Consiliului de Securitate.

Acordul este convenabil și 
pentru Irak și țările din regiune, 
precum și pentru întreaga co
munitate internațională. Aceasta 
privind prin prisma celor două 
obiective importante urmărite 
de vizita lui Annan la Bagdad: 
respectarea rezoluțiilor ONU și 
păstrarea actualei componențe 
a corpului de inspectori pentru 
dezarmare.

Presa irakiană, la rândul ei, 
menționează că semnarea 
tratatului este o victorie a

mult timp grav lezate, iar 
starea de sănătate a 
populației periculos afectată 
datorită bugetului insuficient.

Retribuția personalului 
sanitar a situat majoritatea 
personalului tehnic auxiliar, ca 
și pe medicii rezidenți mult

ploatare a resurselor minerale 
utile, condițiile de acordare a 
licențelor și concesiunilor în 
domeniu.

Ședința Consiliu
lui Național al PUNR.

Peste 500 de membri ai 
Partidului Unității Naționale 
Române au luat parte la ședința 
Consiliului Național, ținută 
vineri la București. Din motive 
de sănătate, președintele 
partidului, Valeriu Tabără, nu a 
participat la ședință. între alte 
activități și măsuri, a fost 
înființată Liga primarilor și

Efecte secundare (s/r) 11.10 
D.a. (r) 11.40 Sunset Beach 
(s/r) 12.30 Scena (r) 13.00 
Doar o vorbă săț-i... (r) 13.05 
Față-n față cu autorul (r) 
14.05 Estonienii - primii 
baltici europeni (rep.) 14.15 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.35 Degețica (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 138) 16.50 
Cristal (s, ep. 221) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-.Rap! (cs)
19.10 Dosarele istoriei 20.10 
Pasiuni (s, ultimul ep.) 22.00 
Bătrâna și hoțul (teatru TV)
23.30 Pelerinaje. Muzeul 
imaginar

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Omul cu o mie de fete 
(s/r) 11.00 Rivalitate (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 78) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Mileniul III (r) 15.20 Rățoiul 
Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.30 
Telerebus (joc interactiv) 
18.00 Cafea cu parfum de 

autorităților de la Bagdad, pre
ședintele Saddam Hussein 
făcând doar concesii minime. 
Suveranitatea Irakului n-a 
avut de suferit cu nimic.

Administrația americană 
așteaptă raportul secre
tarului general al ONU 
pentru a-și prezenta poziția. 
Așa cum spuneam, acordul 
va fi prezentat tot azi și 
Consiliului de Securitate.

Pe de altă parte, factorii de 
decizie de la Paris, Moscova, 
Roma își exprimă satisfacția 
deplină pentru semnarea 
acordului. Menționăm că, în 
ultimele zile, opinia publică 
din aceste țări, ca de altfel din 
întreaga Europă, chiar din 
SUA, a manifestat o 
nedisimulată simpatie pentru 
poporul irakian, care nu 
merita din nou o soartă 
vitregă în ciuda conducătorilor 
săi dictatoriali, atașați 
■amenințării cu războiul și 
cuceririle teritoriale.
__________ Mine! BODEaJ

sub media veniturilor salariate 
din economie, Colegiul 
medicilor susținând acțiunile 
revendicative ale sindicatelor 
până la soluționarea 
corespunzătoare a acestei 
situații.

Greva continuă.

consilierilor PUNR.
Președintele 

țării - la Galați.
Dl Emil Constantinescu 

a efectuat o vizită la Galați, 
la cel mai mare combinat 
siderurgic al țării - Sidex -, 
nominalizat pentru
restructurare și privatizare. 
Șeful statului a apreciat că 
acest colos industrial este 
eficient, privatizarea Iui 
trebuind să se realizeze cu 
cea mai mare atenție, după 
programe riguros întocmite.

femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Lupta pentru victorie (dramă 
SUA 1980) 21.30 Știri 2Î.40 
Legea lui Burke (s.p. ep. 24)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineață! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Regele 
Ralph (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiență națională
(r) 14.30 Nemuritorul (s/r)
15.15 Maria (s) 16.15
Marimar (s) 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 noroculului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Chicago Hope (s, ep. 
2) 21.15 De partea legii (s, 
ep. 20) 22.00 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 45) 
22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Profesiunea 
mea, cultura 0.45 
Nemuritorul (s, ep. 88)

r 25 februarie 1814 - 
s-a născut Taras Șevcenko, 
poet - a debutat cu volumul 
“Cobzarul” - și pictor 
ucrainean - a obținut atestatul 
din partea Academiei de arte 
frumoase din Sankt Peters
burg în 1845, iar în 1847 
devine profesor de pictură și 
desen la Universitatea din 
Kiev. (m. 1861)

2 27 februarie 1920 - a 
murit A.D.Xenopol, un strălucit 
exponent al școlii românești 
de istorie. A obținut doctoratul 
în drept, la Berlin și în filosofie, 
la Giessen. A fost membru al 
Academiei Române și 
profesor onorific la Sorbona.

2 27 februarie 1873 -
s-a născut Enrico Caruso, 
vestit tenor italian<(m. 1921)

I 28 februarie 1754 - 
s-a născut Gh. Șincai, istoric 
și filolog, iluminist din 
Transilvania, unul din fruntașii

Trufandalele săracilor? URZICILE
Este vremea trufandalelor.

Sub ochii cumpărătorilor din 
piețele orașelor, îndeosebi 
Deva, Hunedoara și Petroșani 
se înșiruie trufandale de tot 
felul, care fac cu ochiul 
cumpărătorilor: ardei gras și 
iute, vinete, conopidă, gulii, 
roșii. Cine nu ar dori să guste 
din aceste bunătăți, proaspete, 
în plină iarnă? Dar, pe câți îi 
lasă punga? Un kilogram de 
ardei gras costă 42-45.000 lei! 
Vinetele ajung până la 30.000 
lei, iar conopida la 22.000 de 
lei kilogramul. Deci, cei mulți 
trebuie să-și pună pofta în cui. 
Unii care au bani (sunt destui) 
și sunt răutăcioși pot să spună 
că trufandale sunt în această 
perioadă și spanacul, salata. 
Așa este. Numai că dacă 
salată se mai găsește (păcat 
de prețul mărit, de la 1.800 de 
lei bucata a ajuns la 2.500 lei, 
dar e bine cârid o mai găsești), 
spanac nu mai găsești de 
câteva săptămâni la Deva 

\când era 5.000 lei kilogramul.

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

10.00 Meșterul casei (s/r)
10.30 Prietenul nostru Jake 
(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 și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 49) 
16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri șl 
bogați (s, ep. 49) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 49) 
20.00 Contralovitura (s, ep. 
10) 21.00 Dosar clasat (f.a. 
SUA ’87) 23.00 Știri

AGASA
1=1.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30
Dragoste și putere (s/r) 14.15 
Cinemateca de acasă: Fahr
enheit 451 (f/r) 17.00
Antonella (s, ep. 20) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 

Școlii ardelene. A studiat la 
Cluj, Blaj, Viena și Roma 
unde și-a luat și doctoratul 
în teologie și filozofie, (m. 
1816)

z 28 februarie 1838 - 
s-a născut Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, lingvist, istoric și 
scriitor român, membru al 
Academiei române. A scris 
monografiile “Ion Vodă cel 
Cumplit" și “Istoria critică a 
românilor”, romanul istoric 
“Ursita”, comedia “Trei crai 
de la răsărit” și drama 
romantică în versuri “Răzvan 
și Vidra", (m. 1907)

S 29 februarie 1792- 
s-a născut la Pesaro compo
zitorul Gioachino Rossini, unul 
dintre reprezentanții de seamă 
ai bel cantoului italian. Printre 
operele sale cele mai cunoscute 
se numără: "Coțofana hoață", 
"Bărbierul din Sevilla", "Italianca 
în Alger”, “Semiramida”, 
"Wilhelm Tell”, (m. 1868)

De ce? Fiindcă, după câte am 
fost informați, fermele din 
jurul Devei, serele de la 
Sântandrei au redus mult sau 
total (!) suprafețele cultivate 
cu spanac, la care TVA-ul a 
ajuns la 22 la sută ceea ce ar 
conduce la scumpirea cu 
acest procent a spanacului, 
în această situație, s-a apelat 
la import de ... spanac. în 
prima “tranșă” s-a început cu 
16.000 lei kg. Și s-a cumpărat 
și la acest preț. Dovadă că 
zilele trecute spanacul adus 
din alte țări se vindea cu 
19.000 kg! Atunci, omului 
sărac (și doamne, câți sunt), 
care vrea și el să mănânce 
ceva verdețuri, îi rămân doar 
urzicile, cărora abia le-a dat 
colțul și le mai găsești la unii 
particulari cu 1000-1500 de 
lei grămada.

Bine a ajuns agricultura, 
legumicultura - dacă 
așteptăm să ni se aducă 
spanac din import! 

__________ Sabin CERBUJ
Casper (d.a) 20.00^
Dragoste și putere (s, ep. 
17) 21.00 Războiul conjugal 
(s, ep. 17) 21.45 Nimic per
sonal (s, ep. 17) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Cercul roșu (thriller Franța/ 
Italia 1970)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri focale (r) 
10.00-10.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 „Vorbiți aici!” - 
realizator Alin Bena 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA) - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 

09.30-10.15 Sportul 
hunedorean (r) 10.15-10.30 
Muzică, publicitate 17.SO
IT.45 Program folcloric 
17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale(r)y 

iltteSCW
Marți, 24 februarie

3 BERBEC
Fără să vă gândiți dacă 

aveți sau nu dreptate, nu 
suportați să fiți contrazis. 
Pregătiți-vă pentru un duel 
verbal cu cineva cam de 
talia dv.

O TAUR
Tensiunile acumulate se 

vor descărca, din păcate, 
în relațiile cu partenerul de 
viață. Ca să nu aveți prea 
multe probleme vorbiți mal 
puțin.

O GEMENI
Ați putea avea probleme 

cu niște bani. Dar e posibil 
să faceți o afacere 
rentabilă legată de un 
teren sau poate cumpărați 
ceva pentru căminul dv.

O RAC
Neplăceri la slujbă sau 

în raporturile cu colegii. Fiți 
răbdători cu cel care vă 
bârfesc, căci nu e 
momentul să luați vreo 
atitudine.

O LEU
Copiii au nevoie de 

ajutorul dv și e bine să le 
acordați tot sprijinul. Fiți 
mai înțelegători pentru a-i 
face să capete mai multă 
încredere în ei.

O FECIOARĂ
Este momentul potrivit 

să vă ocupați de 
problemele din căminul dv. 
Veți găsi energia pentru a 
nu vă neglija nici 
chestiunile profesionale.

O BALANȚĂ
Faceți față cu greutate 

cheltuielilor, dar aveți parte 
de un ajutor bănesc 
substanțial. Evitați să dați 
ochii cu șeful dv, căci e 
cam iritat azi.

5 SCORPION
Agitația celor din jur vă 

influențează și pe dv. O 
informație de pe alte 
meridiane vă face să vă 
uitați problemele cotidiene. 

3 SĂGETĂTOR
Dacă acasă lucrurile nu 

merg cum v-ați dori, aveți 
măcar bucuria unei 
realizări la serviciu. Prin 
finalizarea unei lucrări 
dificile vă evidențiați în fața 
șefilor.

O CAPRICORN
Cum energia dv fizică e 

minimă nu e cazul să 
forțați nota. Mai bine 
încercați să vă odihniți și 
bucurațl-vă de o veste 
bună de la un prieten.

3 VĂRSĂTOR
Nemulțumirea celor din 

jur vă dă o stare de iritare. 
Lipsa de răbdare vă 
împiedică să faceți ce v-ați 
propus. E preferabil să 
faceți sport.

O PEȘTI
Inițiative strălucite vă 

aduc o realizare materială. 
Popularitatea vă e în 
creștere. Nu sunt excluse 
unele neînțelegeri cu 
partenerul de viață.
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