
Partidul Democrației 
Sociale din România este în 
plină campanie electorală, iar 
prezența în Valea Jiului a dlui 
Ion Iliescu a reprezentat 
semnalul care a declanșat-o. 
începută la Uricani, vizita a 
continuat în orașele Lupeni și 
Petroșani. Prezența printre 
mineri a președintelui PDSR 
nu este întâmplătoare, aceștia 
fiindu-i fideli susținători din ’90 
încoace.

Au avut loc întâlniri cu 
reprezentanții Asociației 
Disponibilizaților din Valea 
Jiului, cu cei ai Ligii 
Sindicatelor Miniere, cu 
consilierii și primarii PDSR, 

\dar și cu simpli cetățeni.

Deși, „după vorbă, după 
port”, dl Iliescu părea mai 
ortac decât ortacii, interesat de 
problemele lor și hotărât să le 
rezolve, în realitate domnia sa 
nu a făcut altceva decât pură 
campanie electorală. Mărgi- 
nindu-se la a da vina pentru 
toate relele pe actualii 
guvernanți și sfătuindu-i 
părintește pe mineri să fie 
atenți cu cine votează, liderul 
PDSR a dovedit clar că 
partidul pe care îl conduce se 
pregătește pentru alegeri an
ticipate. Atacurile virulente

ILIESCU Și ivimEOil
împotriva Președintelui și a 
Guvernului României, 
începute la Tg. Jiu, au 
continuat într-o formă mai 
„cizelată” și în Vale.

întreaga vizită și concluziile 
acesteia se văd, însă, cu totul 
altfel din „grădina" PDSR. 
Pentru a lămuri pe toată lumea, 
prezentăm în continuare FÂRÂ 
COMENTARII câteva fragmente 
din faxul primit la redacție de la 
filiala județeană PDSR.

Cel care îl semnează este 
dl Gheorghe Firczak: ,,O 
primăvară timpurie a cuprins 

Valea Jiului în aceste zile de la 
răspândirea știrii că domnul 
Ion Iliescu va fi oaspetele ei. 
Căldura naturală prevestea 
căldura și, bucuria din 
sufletele oamenilor, manifes
tările de dragoste față de cel 
care a știut întotdeauna să fie 
aproape de cei mulți, de cei 
necăjiți, de cei defavorizați de 
soartă”.

„Toți ar dori să dea mâna 
cu el sau măcar să-l atingă, i 
se cere să le spună oamenilor 
câteva cuvinte. Neexistând 
tribună, președintele Ion Iliescu 

s-a urcat pe una improvizată . 
cu o agilitate pe care nu o 
bănuiesc cei care cer mereu 
pensionarea lui și pe care 
suntem siguri că nu o 
descoperim la gerontocrația 
care astăzi zice că ne con
duce, dar de fapt distruge 
țara. Această idee o 
subliniază președintele 
Iliescu: „Reconstrucție și 
reformă înseamnă la ei 
distrugere și demolare". „Așa 
este...”, „Da, da...”, se aud 
ecourile mulțimii. Cineva din 
mulțime dă semnalul: 
„lliescu nu uita / Valea Jiului 
te vrea".

Andrei NiSTORj

• - Domnule căpi
tan, în apă am găsit 
mâna unei femei!

- Femeile astea! 
întotdeauna pierd 
câte ceva...
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Cu tcate că dl premier
Victor Ciorbea și 

majoritatea guvernanților 
săi au încercat permanent 
să ne convingă că programul 
de reformă și de privatizare, 
ca și bugetul țării constituie 
creații sută la sută ro
mânești, un fel de Mercedes 
(mai bine era Dacie) la cheie, 
iată că realitatea este cu 
totul alta, în toate 
amestecându-se organis
mele financiare interna
ționale, în special FMI. Acest 
lucru ne-a fost confirmat 
încă o dată, dacă mai era 
nevoie, mai ales după ce dl 
Thomsen, negociatorul șef 
al FMI în relațiile cu țara 
noastră, a plecat supărat că 
nu s-au găsit resursele 
necesare echilibrării 
bugetului. După cum am mai 
relatat, el își face o teză de 
doctorat având ca subiect 
reforma din România și 
dorește ca măcar 
experimentul acesta să-i 
reușească.

Ca un făcut, actuala 
putere, pe când se afla în 
opoziție, critica cu vehe
mență faptul că niciodată nu 

se ajungea, cum se întâmplă 
în alte țări, să avem un buget, 
fie el și de austeritate, 
elaborat și adoptat la 
începutul anului, nu doar prin 
luna martie, când deja se 
găsește în bună măsură în 
execuție.

Discuțiile pe care le-a 
avut Thomsen cu guvernanții 
și finanțiștii români, în spe
cial asupra bugetului, au 
rămas nefinalizate, acum el 
așteptând ca ai noștri să 

Thomsen s-a 
supărat pe bugetul 

României
rezolve tema pe care le-a 
dat-o acasă, în speță să 
reducă presiunea infla
ționistă și deficitul bugetar. 
Căile esențiale sunt două: fie 
că se reduc cheltuielile, fie 
că se găsesc resurse de 
creștere a veniturilor la 
buget. în joc, pentru a nu se 
depăși deficitul bugetar, se 
află o sumă deloc neglijabilă, 
ce depășește zece mii de 
miliarde de lei, cât 
reprezintă cerința de a spori 
veniturile. într-o economie 
obosită ca a noastră, unde 
restructurarea nu presu

pune, în majoritatea cazu
rilor, decât reducere de 
activitate sau închideri de 
firme, unde se prognozează 
o așa-zisă creștere eco
nomică negativă, care nu 
prea are produse competitive 
la export, este greu de 
presupus că se vor găsi 
surse suplimentare de 
acoperire. Se mizează, cum 
afirmă unii specialiști, că ar 
exista șansa ca veniturile să 
fie sporite pe seama banilor 

ce s-ar obține din privatizare, 
ceea ce, să recunoaștem 
obiectiv, n-ar fi tocmai corect 
să se repartizeze totul la 
consum, celelalte găuri 
rămânând neastupate. De 
redus cheltuielile ar fi o 
posibilitate prin noi 
disponibilizări, în special din 
rândul regiilor autonome și al 
bugetarilor.

In cazul în care nu se 
găsesc soluții pentru a 
înscrie deficitul bugetar în 
canoanele impuse, noua 
tranșă a împrumutului de la 
FM| este ratată, ceea ce 

strică imaginea .externă a 
țării și îi sperie pe 
investitorii străini. La urma- 
urmei, cum afirma 
premierul, ne și putem lipsi 
de cele câteva zeci de 
milioane de dolari ce vin de 
la FMI, dar Important este 
semnalul negativ dat pentru 
credibilitatea țării, pentru 
că și așa riscul de țară ne 
îndepărtează tot mai mult 
de un obiectiv atins cu 
câțiva ani în urmă. 
Supărarea dlui Thomsen a 
fost alimentată și de alte 
neajunsuri legate de 
guvernarea dlui Ciorbea, 
întfe acestea privatizarea 
băncilor și restructurarea 
unor regii ridicând serioase 
semne de întrebare.

Nu intrăm și în alte 
detalii referitoare la 
supărarea dlui Thomsen, 
care a ținut să aibă și o 
întrevedere cu dl Ulm 
Spineanu, spunându-se - 
după cum declară personal 
ex-ministrul român, că el ar 
fi fost solicitat să devină 
consilier pe probleme de 
reformă la bulgari și că are 
o opoziție oarecum fățișă 
față de rolul de dirijor eco
nomic și financiar asumat 
de către organismele 
financiare internaționale.

Nicotae TÎRCOB
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Guvernanții sar la gâtul 
întreprinzătorilor 

particulari
Simpozionul pe tema 

“întreprinderile mici și mij
locii - prezent și perspective”, 
care a avut loc vinerea 
trecută și la care au luat 
parte dnii Pompiliu Budulan, 
prefectul județului, și dl. 
Nicolae Segesvari, sub
prefect, precum și numeroși 
întreprinzători particulari din 
județ, a debutat cu un 
competent și vehement re
chizitoriu întreprins de dl. 
prof. univ. dr. Mircea Coșea, 
vicepreședinte al Alianței 
pentru România, asupra 
politicii actualului guvern, 
dar și a celor anterioare, față 
de societățile privatizate. 
După evenimentele din de
cembrie 1989 și mai ales în 
anii 1991-1993, privatizarea 
a înregistrat - pur și simplu - 

| o explozie. Oameni curajoși 
s-au avântat și au creat mii 
de societăți private, în scurt 
timp sectorul respectiv 

. devenind factorul economic 
' principal. Din păcate, 
, guvernele post-decembriste, 
i în loc să-i sprijine, i-au 

sufocat prin fiscalitate, prin 
tot felul de îngrădiri ș.a. 

LDupă schimbarea din 1996 

s-a sperat ca noii factori de 
putere să schimbe tactica 
față de acest domeniu, dar 
n-au făcut-o, dimpotrivă. 
Așa s-a ajuns ca 52 la sută 
din I.M.M. să falimenteze. în 
prezent, domeniul respectiv 
se află într-o situație 
catastrofală și, din păcate, 
nici anul 1998 nu se 
întrevede a fi cu speranțe. 
Băncile se îndepărtează tot 
mai mult de .acest sector, 
negocierile cu F.M.I. s-au 
împotmolit, consumul s-a 
restrâns foarte mult, 
restructurarea economică 
bate pasul pe loc.

Dl. Mircea Coșea vede 
ieșirea din colaps a I.M.M., 
în principal, pe trei căi. întâi 
de toate, prin regândirea 
relațiilor cu F.M.I. și Banca 
Mondială. în al doilea rând 
prin reconsiderarea rela
țiilor cu Uniunea Euro
peană, în așa fel încât 
economia românească să 
fie protejată întrucât nu 
este competitivă. în al

_____ Traian BONDOR
(Continuare în pag. 8)

României, Partea a IV-a, potrivit 
prevederilor art. 180 din Legea 
nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, tariful 
este de 200.000 lei.

Potrivit noilor tarife pentru 
publicarea documentelor de 
înființare a unei societăți 
comerciale taxele ce trebuie 
plătite se ridică la valori ce 
descurajează mica inițiativă 
privată, mai cu seamă că pe 
toate gardurile se vântură ideea 
privatizării și a liberei inițiative. 
Una se spune sus și alta se face 
în realitate.

Corne! POENAR

CARNETELE DE DONATOR DE ORGANE 
VOR FI ELIBERATE ÎNCEPÂND DE 

SĂPTĂMÂNA ACEASTA
Persoanele care acceptă 

ca după moarte să le fie 
prelevate diverse organe în 
vederea transplantării vor 
putea primi, începând de 
săptămâna aceasta, carnete 
de donator, a declarat, 
agenției MEDIAFAX conf. Dan 
Tulbure, președintele So
cietății Naționale de Trans
plant “Romtransplant". Car
netul de donator reprezintă, 
în opinia legiuitorului, con
simțământul oricărui cetățean 
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de a-i fi luate, când moare, 
organe precum rinichii, ficatul, 
inima, corneea sau măduva 
în scop terapeutic. Prelevarea 
de organe sau țesuturi după 
moartea unei persoane poate 
fi făcută numai dacă victima 
are carnet de donator sau cu 
acordul familiei sale.

Transplantul de organe, 
singura metodă terapeutică 
de "abordare" a unei boli 
incurabile, va avea din data 
de 13 martie un suport

legislativ nou, adaptat 
cerințelor moderne de 
dezvoltare a acestui tip de 
intervenții. “Este pentru 
prima dată în ultimele două 
decenii când în România, 
prin Legea privind pre
levarea și transplantarea de 
țesuturi și organe umane, se 
poate vorbi de o rețea 
națională de transplant", a 
precizat președintele aso
ciației “Romtransplant”. 
(MEDIAFAX)

4-^rticole noi la
^eva
Specializată în import metraje 

din Japonia, Indonezia, Coreea, 
Taiwan și China, S.C. Șerb. S.N.C. 
oferă spre vânzare prin 
magazinul „Romarta”, situat pe 
bulevardul Decebal, bloc 110 (in 
zona pieței), telefon 218066, 
triplu voal, catifea, mătăsuri 
piersică, voaluri. *

• începând cu data de 1 
martie 1998, tariful pentru 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, a 
încheierii judecătorului delegat 
privind înmatricularea societății 
comerciale, care conține două 
pagini, se menține la 200.000 lei, 
iar pentru încheierile care 
depășesc două pagini, la acest 
tarif se adaugă câte 135.000 lei 
pentru fiecare pagină în plus (1 
pag. ms. = 32 rânduri
dactilografiate la două rânduri).

♦De asemenea, cu data de 1 
martie 1998, pentru anunțurile 
privind bilanțul contabil; care se 
publică în Monitortff Oficial al

De mare efect sunt țesăturile 
pentru rochii de ocazie ,,KIWT” și 
„KIWI orep”, de toate nuanțele, 
articole de curând aduse de firmă 
și care se vând de asemenea atât 
cu amănuntul cât și en gros. (P)
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însemnătatea postului pentru mântuirea 
noastră sufletească 

De luni, a început Postul Paștelui
Postul este un bun mijloc 

de a ne face cunoscută viața 
religioasă Trupul trebuie să se 
supună sufletului, iar sufletul 
voinței lui Dumnezeu. Răul 
insă tocmai in aceea constă că 
sufletul n u vrea să se supună 
lui Dumnezeu, iartrupulnuse 
supune sufletului. Postul iz
vorăște din dorin ța fier bin te a 
sufletului nostru de a se 
supune cât mai mult voii lui 
Dumnezeu. Trupul fiind supus 
din când în când unei reguli 
mai aspre în privința mâncării, 
se va supune cu mai multă 
ușurință poruncilor dumne
zeiești. Postul este cel mai bun 
mijloc de a ne curăți corpul și 
sufletul.

în primul rând, cine nu 
mănâncă carne și grăsime își 
curăță trupul și și-l păzește de 
boli. Medici ren urniți 
accentuează însemnătatea 
postului. Ei adeseori reco
mandă bolnavilor hrana cu le
gume.

Corpul are uneori înrâurire 
nedorită asupra sufletului. Un

corp îmbuibat cu mâncăruri 
abundente naște în sufletul 
nostru diferite pofte care ne 
împing spre păcat. Pe când un 
trup curățit și ușurat prin post 
aducepace și liniște în sufletul 
nostru.

înfrânarea de la lăcomia 
trupească naște în sufletul 
nostru mare virtute: CUMPĂ
TAREA. Ea înseamnă stăpânire 
de sine, eliberarea spiritului de 
ispitele trupului. Cumpătarea 
stăpânește plăcerile momen
tane; prin ea ne renaștem și 
devenim o nouă făptură

Domnul Hristos spune: 
“Luațî aminte de voi înșivă să 
nu se îngreuneze inimile 
voastre de îmbuibare și 
băutură și de grijile lumești și 
ziua aceea să vie peste voi fără 
de veste ca un laț." (Luca, 
21,34)

Postul este foarte vechi, tot 
așa de vechi ca omul însuși. 
Prima poruncă despre post a 
pus-o Dumnezeu omului, când 
î-a poruncit, în rai, ca din 
pom ulcunoștinței binelui și al

răului să nu mănânce. Postul 
se bucura de mare cinste și 
la păgânii din antichitate: 
greci și romani.

Sfinții părinți Atanasie, 
Vasile cel Mare, loan 
Chrisostom și alți luceferi ai 
Bisericii găsesc în post 
untdelemnul cel nesecat 
pentru candela dreptei 
credîn țe și a dragostei crești
nești. Sfânta noastră Biserică, 
întemeiată pe aceste consi- 
derațiuni, în înțelepciunea ei, 
a rânduit cele patru mari 
posturi, precum șiMiercurile 
și Vinerile de peste an. La 
finele celor patru posturi, 
curățiți trupește și sufletește, 
ne putem apropia de taina 
sfintei mărturisiri și apoi 
putem primi trupul și sângele 
cel scump al Domnului. 
Nimenea nu va putea tăgădui 
tăria postului, mal ales atunci 
când e unit cu rugăciunea, 
milostenia, citirea cuvântului 
dumnezeiesc.

Marta CRIȘOVAN, 
studentă
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Dezvoltarea zone!
montane intre

deziderat si fapte
Discuție cu dl ing. loan Măniguțiu, 

director pentru dezvoltarea rurală al 
DGAA a Județului Hunedoara

TARIFE UZUALE PENTRU SERVICIILE POȘTALE______________ «
hotărâri etc.) - 2100 lei.

în situația prelucrării și 
transportului trimiterilor 
expediate prin Prioripost se 
încasează tarifele: pentru 
fiecare trimitere până la 100 g - 
3100lei,între 101-500g -7000 
lei, peste 2000 g de fiecare 1000 
g sau fracțiune de 1000 g - 4800 
lei, la asigurarea valorii (pentru 
valoare declarată) - 5 lei de 
fiecare 100 lei sau fracțiune de 
100 lei, pentru confirmarea 
predării 2580 lei de fiecare 
trimitere, iar tariful abonament 
lunar (licență) este de 32100 lei.

în cazul copiilor xerox - 500 
lei pagina A4 și 1200 lei pentru o 
coală (față-verso) A3. La 
Postfax intern tariful este de 
4100 lei pentru prima pagină for
mat A4 și 3700 lei pentru prima 
pagină format A5. (N.T.).

Răspunzând cerințelor formu
late de către cititori ai ziarului 
nostru, facem cunoscute noile 
tarife ce se aplică de la începutul 
lunii februarie a.c. la principalele 
prestații poștale interne. Pentru 
obiecte de corespondență loco 
tariful este la scrisoarea simplă 
până la 20 g - 700 lei, de la 20 la 50 
g -1100 lei, iar de la 50 la 100 g - 
1500 lei. Pentru obiecte de 
corespondență alte localități: 
scrisoare simplă până la 20 g - 900 
lei, de la 20 la 50 g -1300 lei, iar de 
la 50 la 100 g - 1700 lei. Cartea 
poștală simplă - 400 lei, cartea 
poștală cu răspuns plătit - 700 lei, 
iar cartea poștală ilustrată- 
felicitare - 600 lei.

în cazul mandatelor, tariful 
pentru fiecare mandat se compune 
din tariful de înregistrare (150 lei),
tariful de valoare (5-10 lei la fiecare procedură (citații, notificări,

mie în raport de sumă) și tariful de 
telegramare care este de 1270 lei 
loco și 2580 lei pentru alte localități.

La obiectele de mesagerie 
tariful cuprinde: tariful de 
înregistrare pe fiecare bucată - 
150 lei, tariful de greutate pentru 
fiecare kg sau fracțiune de kg în 
funcție de destinație - pentru 
localități intraregionale 400 lei, 
pentru localități din alte regiuni 
poștale - 500 lei și 200 lei/kg la 
tarif suplimentar la transport pe 
apă. Greutatea maximă admisă 
este de 15 kg.

La serviciile suplimentare 
solicitate de expeditori, în cazul de 
recomandare - 600 lei, pentru 
remitere Expres - 450 lei, 
confirmare poștală de primire (AR) 
- 800 lei, tariful serviciului Post 
Restant - 450 lei, iar la acte de
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folosești cu 
eficienta banii?

9

UCere de 100.000 lei orice aragaz Samus, 
m ele ’Quasar" din Deva tel.211261, 

llunedo . ■J23139. Orăștie tel. 247540, 
tel. 651250, Petroșani fel. 542362, Hațeg fel. 770013!
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? 'Quasar" - un bun necesar!
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• Ați participat recent, die 
director, la un curs organizat 

I la nivel național pe această 
* temă. Ce ne puteți spune, 
| concret, despre problemele 

dezvoltării zonei montane?
- într-adevăr, timp de o 

săptămână, la Vatra Dornei, unde 
este sediul permanent al CEFIDEC, 
s-a desfășurat o primă fază a 
unor astfel de cursuri. Dar să 
precizez că CEFIDEC este o 
instituție a Ministerului Agriculturii 
și Alimentației, respectiv denumită 
Centru de formare și inovație 
pentru dezvoltarea în Carpați, care 
este o instituție guvernamentală 
având ca obiectiv principal 
formarea de cadre, în special de 
consilieri rurali, aceștia urmând să 
fie promotorii unor inițiative de 
dezvoltare și reabilitare a zonelor 
rurale din zona montană, în spe
cial a localităților defavorizate din 
punct de vedere economico-so- 
cial. în acest sens se are în vedere 
organizarea unor cursuri teoretice 
și practice cu durată de șase 
săptămâni la care vor participa 
specialiști agricoli de la centrele 
din zona montană, acestea 

Iftnalizându-se prin întocmirea unor 
_ proiecte de dezvoltare rurală cu 
' aplicabilitate în practică.

- Ce trăsături esențiale se 
desprind din desfășurarea 
programului ?

- Dezvoltarea zonei montane 
presupune implementarea și 
susținerea unor sectoare de profil 
divers, cum ar fi: dezvoltarea 
infrastructurii (a drumurilor, rețelei 

I de comunicații, electrificării etc), 
! creșterea producției zootehnice, 
I adaptarea la condițiile specifice a 
■ producției legumicole, punerea în 
| valoare a resurselor umane și 
I materiale, inclusiv a masei 
i lemnoase.

în context este de amintit că dl 
Radu Rey, vicepreședinte al 
Euromontana, promotor cu 2-3 
decenii în urmă al acțiunilor vizând 
conceptul românesc de 
dezvoltare montană, a susținut 
comunicarea având ca temă 
"Bazele dezvoltării rurale cu spe
cific montan”, care a fost 
argumentată cu modele europene 
(Austria, Elveția, Franța) ce trebuie 
adaptate specificului din țara 
noastră. De asemenea, sunt 

I abordate probleme specifice zonei 
J montane vizând silvicultura, 
| sociologia, construcții, cadastru, 
I turism rural, agroturism.
' - Cum se vede trecerea de
| la deziderat la fapte?
■ - Ca un aspect practic este de
’ menționat că a fost prezentată și 
| o asociație a producătorilor agricoli 
\din zona montană a Sucevei cu
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TVR I
6.00 România: ora 6 fixl

8.30 Desene animate (r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Em. pentru 
persoane cu handicap 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. 
163) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 
21.15 O femeie de neînlocuit 
(co. SUA1957) 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii (do) 0.20 Canary 
Wharf (s, ep. 113)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Degețica (d.a./r) 8.30
Ecclesiast ’98 (r) 12.00 Sun-<_________

set Beach (s/r) 12.30 Scena 
(r) 13.00 Doar o vorbă săț-i...
(r) 13.05 Față în față cu 
autorul (r) 14.05 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 227) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 4) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru liric: 
„Casele au amintiri - Casa 
Ghica” (I) 22.45 Recital ca
meral 23.30 Fotbal Liga Cam
pionilor înaintea sferturilor 
de finală

ANTENA!
6.30 Dragoste cu năbădăi

(s) 7.00 Dimineața devreme 
10.10 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 11.00 Noi suntem îngeri: 
Pușcăriașii (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 82) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Mileniul 
III (r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Jazz Onyx 17.30

Telerebus (joc interactiv) 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Departe de casă (f.a. SUA 
’88) 21.30 Știri 21.40 Legea 
lui Burke (s.p, ep. 25) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 

pro Țv >
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Vice 
Versa (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r) 
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope 
(s, ep. 3) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 21) 22.00 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 49) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină
23.15 Profesiunea mea, 
cultura 0.45 Nemuritorul (s, 
ep. 92)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 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. 54) 
16.00 Frecventa radio 74,5 (s) 
16.55 Flash-știri 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 53)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 53) 
20.00 Contralovitura (s, ep. 11) 
21.00 Night.-mares (f.SF.SUA 
1983) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30
Dragoste și putere (s/r) 14.15 
Cinemateca de acasă: 
Domino Principie (f/r) 17.00 
Antonella (s, ep. 26) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30
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toate activitățile sale, care se 
poate constitui într-un model de 
urmat. Această organizație non
profit nu este altceva decât o 
cooperativă agricolă, dar nu în 
sensul strict al fostelor CAP, 
aceasta fiind realizată cu sprijin 
efectiv financiar extern. Această 
cooperativă, numită Federația 
agricultorilor Dorna, se ocupă și 
asigură aprovizionarea mem
brilor săi cu mijloacele necesare 
producției - îngrășăminte chimice, 
semințe, materiale de 
îngrășăminte, animale de rasă, 
utilaje agricole, produse agricole, 
accesul la credite de tip Phare, în 
special pentru agroturism. în 
același timp se urmărește ca 
obiectiv asigurarea desfacerii 
produselor agricole - lapte, carne, 
lână, a materialului lemnos etc, 
accesul la credite cu dobândă 
ce acoperă numai rata inflației. 
De menționat că federația 
respectivă are și sectoare proprii 
de prelucrare a lânii, de împletituri 
din răchită, producție de artizanat 
(inclusiv încondeiat de ouă), 
sculptură în lemn și altele, 
produse valorificate aproape în 
totalitate la export. Mai precizez 
că federația editează o foaie 
volantă proprie, unde se găsesc 
taloane pe care membrii le 
completează cu nevoile lor reale 
de produse sau servicii, are 
magazine proprii de desfacere a 
produselor la prețuri preferențiale 
pentru , membrii federației. 
Federația are organe alese de 
către toți membrii săi, cu un 
președinte și organe de execuție. 
Un accent aparte este pus pe 
dezvoltarea agroturismului în 
gospodăriile private, cu toate 
dotările la standardele actuale de 
civilizație, inclusiv alimentație 
ecologică și oferte turistice vari
ate.

- Cine se implică în astfel |
de programe? ,

- Pe lângă Ministerul > 
Agriculturii și Alimentației, este 
nevoie de susținere din partea 
autorităților și comunității locale, 
totodată resimțindu-se nevoia 
constituirii unei organizații 
interdepartamentale în sub- 
ordinea guvernului, care să 
abordeze cu competență și 
eficiență toate problemele 
dezvoltării rurale, cu scopul prin
cipal de a crește nivelul de trai al 
locuitorilor din zona montană, 
nimănui neputând să-i fie 
indiferentă actuala situație 
privind viața economico-socială 
precară din țara noastră.

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

i
i
i
i
i
i
i 
i
i
i 
i
i 

✓
Casper (d.a) 20.0CP
Dragoste și putere (s, ep. 
21)21.00 Războiul conjugal 
(s, ep. 21) 21.45 Nimic per
sonal (s, ep. 21) 22.45 
Cinemateca de acasă: La 
Zizanie (co. Franța 1978) 
1.45 Războiul conjugal (s/r)

; PRO TV-DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 „Vorbiți aici!” 
-realizator Alin Bena22.05- 
22.15 Știri locale 

ANTENA! - DEVA 
08.00-08.15 Știri locale 

(r) 09.30-10.15 Sportul 
hunedorean (r) 10.15- 
10.30 Muzică, publicitate 
17.30-17.45 Program 
folcloric 17.45-18.00 Știri 
locale 19.30-19.45 Știriy

Marți. 3 martie 1998

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Ați putea face o investiție 
importantă în terenuri sau ați 
putea cumpăra o casă. Dacă nu 
este cazul, veți face niște 
cumpărături pe care vl le 
doreați de multă vreme, fără 
să vă preocupe ziua de mâine.
3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Veți fi martorul unui 
incident cu totul neobișnuit, 
care vă va marca și care va 
avea implicații și asupra dv, 
dar nu aveți de ce vă plânge. 
Relația dv cu partenerul de 
viață evoluează foarte bine.
O TAUR
(21.IV - 21.V)

Vă așteaptă o zi destul de 
bună. Ați putea avea, totuși, 
discuții aprinse cu prietenii 
din motive financiare. Acasă 
este multă treabă de făcut șl 
nu există nici o posibilitate 
de a o amâna.
O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Davă doriți să faceți o 
călătorie, ar fi mai bine să o 
faceți altă dată, când con
junctura va fi mai favorabilă. 
Veți primi o informație ce v- 
ar putea ajuta. Unul dintre 
părinți are nevoie de 
ajutorul dv.
Z> RAC
(23.VI - 23.VII)

Vă simțiți viol și plin de 
inițiativă, dar dorința dv de a 
face lucrurile mai puțin corect 
s-ar putea să vă creeze 
încurcături. Ar fi bine să 
ascultați sfatul celor de acasă. 
O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Deși inspirația vă ajută în 
luarea deciziilor, tranzacțiile 
comerciale sunt prea 
riscante ca să merite să vă 
ocupați de acest domeniu; 
Indiscreția dv poate pricinui 
un neajuns unui prieten.
O FECIOARĂ 
(24.VHI - 22.DQ

O relație sentimentală se 
poate transforma în una de 
afaceri. Și chiar dacă până 
acum nu ați pus prea mare 
bază pe această persoană, 
veți constata azi că este pusă 
pe fapte mari iar rezultatul vă 
poate duce departe.
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Este posibil să vă puneți 
în practică o mal veche 
dorință a dv legată de casă. 
S-ar putea chiar să găsiți o 
casă sau un apartament de 
vânzare. Dacă este vorba de 
bani, asta se va rezolva cu 
ușurință.
O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Un dușman încearcă să 
tragă niște sfori pentru a vă 
face necazuri. Faceți tot 
posibilul să-l contracarați. 
Starea dv psihică este 
departe de a fi bună, 
întâlnirea cu un vechi prieten 
vă va remonta.
O SĂGETĂTOR
(22X1 - 20X11)

Astăzi veți exercita o 
mare influență asupra 
prietenilor și partenerilor de 
afaceri, iar Inventivitatea de 
care dați dovadă vă face să 
creșteți în ochii acestora.
O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Din nou sunt în actualitate 
relațiile cu partenerul de viață. 
Este foarte posibil să ajungeți 
la un compromis ce ar putea 
avantaja pe toată lumea. Fiți 
prudent în a cheltui banii.
O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Posibile realizări profesio
nale datorate șefului dv care 
arată astfel că vă prețuiește. 
Colegii se vor arăta încântați, 
chiar dacă manifestă rezerve. 
Veți afla ceva ce-i pune în 
încurcătură pe colegii dv.
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O DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 21-a: Oțelul Galați

- Steaua 0-2; FC Național - "U" Cluj 1-0; CSM 
Reșița - Gloria Bistrița 3-1; Dinamo - FC 
Argeș 2-0; Rapid - Chindia Târgoviște 3-0; 
Univ. Craiova - Petrolul 2-1; Foresta Fălticeni
- Farul C-ța 0-2; FCM Bacău - Sportul Stud.
1-0;  Jiul - Ceahlăul P.N. 1-4.

CLASAMENTUL
1. RAPID 21 15 3 3 43-15 48
2. STEAUA 20 15 3 2 49-22 48
3. OȚELUL GALAȚI 21 14 1 6 39-15 43
4. FC NAȚIONAL ’ 21 12 4 5 31-19 40
5. FC ARGEȘ 21 11 3 7 28-24 36
6. CSM REȘIȚA 21 11 3 7 34-32 36
7. DINAMO 21 11 2 8 38-29 35
8. UNIV. CRAIOVA 21 10 2 9 41-29 32
9. CEAHLĂUL P.N. 20 9 4 7 26-21 31
10.PETROLUL 21 8 3 10 26-27 27
11. "U" CLUJ 21 7 4 10 23-21 25
12. FARUL C-ȚA 21 7 4 10 21-33 25
13. GLORIA BISTRIȚA 21 7 3 11 32-36 24
14. FCM BACĂU 21 5 6 10 18-25 21
15. FORESTA FĂLT. 21 5 6 10 16-25 21
16. CHINDIA TÂRGOV. 21 5 5 11 22-46 20
17. SPORTUL STUD. 21 5 2 13 23-35 17
18. JIUL PETROȘANI 21 2 0 19 14-70 6

Etapa viitoare (7 martie): Sportul - 
Foresta; Farul - Univ. Craiova; Petrolul - 
Rapid; Jiul - Oțelul Galați; Steaua - FC 
Național; "U" Cluj - CSM Reșița; Gloria 
Bistrița - FCM Bacău; Ceahlăul - FC Argeș; 
CF Chindia - Dinamo.

--------------- ««MOB»»* ----------------

O etapa a
- indisciplinei

*în etapa a 21-a s-au înregistrat 6 victorii 
ale gazdelor, 3 ale oaspeților. Fericitele 
câștigătoare în deplasare sunt Steaua la 
Oțelul Galați, Farul Constanța la Foresta 
Fălticeni și Ceahlăul Piatra Neamț la Jiul 
Petroșani. * S-au marcat 23 de goluri, 13 
gazdele și 10 oaspeții. Au fost acordate 6 
lovituri de la 11 metri - 4 s-au concretizat de 
către Cătălin Munteanu, Ciocoi, Tararache și 
Popovici, iar 2 s-au ratat de către Gh. Barbu 
(FC Național) și Maier (Gloria Bistrița). 
★Recordul" etapei s-a consemnat la indis
ciplină: nu mai puțin de 8 jucători au părăsit 
terenul după ce au văzut cartonașul roșu. 
Numai la Petroșani, arbitrul Zotta a dat 12 
cartonașe galbene și 5 roșii! Spre sfârșitul 
partidei, Jiul avea pe teren 8 jucători, iar 
Ceahlăul 9! Dar șl la Reșița și Galați a plouat 
cu cartonașe.

în urma rezultatelor din meciurile dispu
tate sâmbătă și duminică, Steaua se declară 
foarte mulțumită ieșind victorioasă la Galați, 
rămânând în continuare neînvinsă în depla
sare, în timp ce Oțelul a pierdut primele 
puncte pe teren propriu. Deși a câștigat, 
Steaua a cedat primul loc Rapidului, care are 
cu un gol mai mult. însă, mâine, steliștii își 
dispută restanța lor din etapa a 19-a cu 
Ceahlăul P.N. și au șansa de a detrona 
liderul.

V ---------- -

PRONO
X

REZULTATELE
CONCURSULUI DIN

1 MARTIE '93
1.REGGIANA - CHIEVO X
2.BOLOGNA- PARMA 2
3.EMPOLI - UDINESE 1
4.LUCCHESE -F ANDRIA 1
5.TREVISO - PERUGIA 1
6.LECCE - MILAN X
7.PIACENZA - SAMPDORIA 1
8.ROMA - FIORENTINA 1
9.VICENZA - BRESCIA 1
10.FOGGIA- CAGLIARI X
11.MONZA - REGGINA 2
12.VENEZIA- ANCONA X
13.VERONA-PESCARA 1

< .... J

DIVIZIA 32
După un ioc dominat de 
hunedoreni

CORVINUL- 
ELECTROPUTERE 2-0
în ciuda locurilor ocupate în clasament de cele 

două combatante înaintea începerii acestei parti
de, Corvinul (locul 11), Electroputere (8), miza și- 
a pus amprentele, ambele tabere au manifestat 
multă prudență în pregătirea și abordarea me
ciului. în ultimele 3 întâlniri directe, oaspeții aveau 
la activ tot atâtea victorii (două cu 1-0 și una cu 4- 
0) și se părea că au un avantaj moral asupra 
hunedorenilor. De data aceasta însă, Corvinul s- 
a dovedit superior pe întreaga durată a partidei, 
creânduși în câteva rânduri ocazii dintre cele mai 
bune de a înscrie.

Din primul minut al jocului, hunedorenii se 
lansează spre poarta lui Ungureanu. Și golul vine 
destul de repede. în minutul 5, la o nouă fază 
fierbinte în careul oaspeților, mingea excelent 
centrată de Costăchescu "cade" acolo, unde de 
regulă, "urcă" în atac, fundașii centrali când este 
o lovitură liberă sau de colț - Haidiner și Sterean 
- și de această dată Sterean "ia fața" unui apărător 
și Haidiner își plasează lovitura sa cu capul și 
Ungureanu scoate mingea din plasă 1-0. După 
acest gol, hunedorenii mai siguri pe ei pun seri
oase probleme echipei lui Bondrea venită să ia 
puncte. Abia în min. 17 craiovenii încearcă un 
contraatac mai rapid și tușierul M. Toader gafează 
nesemnalizând ofsaidul în care se afla Fabian. 
Noroc că el ratează, după ce intrase cu balonul în 
careu, dar a tras pe lângă poartă. Două minute 
mai târziu, Cristi Stoica "întoarce" în careu pe 
Mieilă, trage la poartă, dar s|ab și Ungureanu 
reține mingea. După ce în min. 23 Biță beneficiază 
de o lovitură liberă de la 22 metri, rămasă fără 
rezultat, în min. 25 e rândul celuilalt tușier să 
oprească din atac pe hunedoreni: Stoica, avansat, 
primește mingea de la un adversar (Rus) și B. 
Ganea ridică steagul! în finalul primei reprize, 
Șterean în min 38 a fost aproape de gol iar în min 
44 Păcurar risipește o mare ocazie șutând din 
careu, slab la poartă în loc să paseze lui Costă
chescu.

în repriza a doua, imediat după reluarea parti
dei, Bordean comite un fault de joc, arbitrul îi acordă 
cartonașul galben și fiind al doilea, părăsește 
terenul. în 10 oameni, hunedorenii se mobilizează 
exemplar și nu numai că își apără avantajul, dar ei 
caută să și înscrie. Și în min. 62, Procorodie este 
faultat în careu de Rus, iar Bardac execută cu 
sânge rece lovitura de la 11 metri și scorul devine 
2-0 în favoarea Corvinului. în ciuda unor ocazii la 
cele 2 porți, scorul rămâne neschimbat până în final 
spre bucuria spectatorilor și a galeriei Corvinului.

A arbitrat la centru M. Lică (Constanța).
Corvinut. Ceclan, Bordean, Sterean, Haidiner 

(72 Țibichi), Procorodie, Chezan, Costăchescu, 
Stoica (R. Niță), Păcurar (59 Scarlat), Bardac, 
Chira.

Rezultatele etapei: CFR Cluj - ASA Tg. 
Mureș 2-1; Gloria Reșița - Olimpia SM 4-1; Inter 
Sibiu - UT Arad 2-2; Minerul Motru - Dacia 
Pitești 0-3; Gaz Metan Mediaș - FC Baia Mare
2- 2; Unirea Dej - Vega Deva 1-0; Poli Timișoara 
- ARO C-lung 1-1; Apullum A.l. - UM Timișoara
3- 1; Corvinul - Electroputere Craiova 2-0.

CLASAMENTUL
1. ASA TG. MUREȘ 18 11 2 5 30-19 35
2. FC BAIA MARE 18 10 3 5 38-23 33
3. GAZ METAN 18 10 3 5 24-15 33
4. UNIREA DEJ 18 10 1 7 25-21 31
5. MIN. MOTRU 18 10 1 7 27-25 31
6. OLIMPIA SM 18 9 4 5 28-26 31
7. POLI TIMIȘOARA 18 9 2 7 26-22 29
8. APULLUM A.l. 18 9 1 8 26-26 28
9. DACIA PITEȘTI 18 8 3 7 26-23 27
10. CORVINUL HD. 18 8 2 8 20-16 26
11. ELECTROPUTERE 18 8 1 9 28-23 25
12. ARO C-LUNG 18 5 8 5 22-20 23
13. INTER SIBIU 18 6 3 9 19-23 21
14. CFR CLUJ 18 6 2 10 22-30 20
15. GLORIA REȘIȚA 18 6 1 11 24-33 19
16. UM TIMIȘOARA 18 5 3 10 25-39 18
17. UT ARAD 18 4 4 10 24-34 16
18. VEGA DEVA 18 4 4 10 20-36 16

Etapa viitoare (7 martie, ora 11,00): 
Olimpia - CFR Cluj; UTA - Gl. Reșița; Dacia 
Pitești - Inter Sibiu; Vega Deva - Min. Motru; 
Electroputere - Gaz M.; FC Baia M. - Un. Dej; 
ARO - Corvinul; UMT - Poli Timișoara; ASA Tg. 
Mureș - Apullum A.l.
 

Unirea Dej ■ 
Vega Deva 1-0

Devenii au fost foarte aproape să se 
întoarcă de la Dej cu un punct. Nu a fost să 
fie, și cu toate că au pierdut, de pe teren au 
ieșit cu fruntea sus. Chiar în debutul partidei, 
în min. 2, după un ofsaid, Șuvagău a deschis 
scorul. Prima repriză a aparținut gazdelor, dar 
Rahoveanu a fost de netrecut. Și Vega a 
trecut pe lângă gol în min. 7 (Fartușnic) și 32 
(Luca).

în repriza a ll-a, devenii echilibrează jocul 
și Elek (introdus în echipă în min. 55) im
pulsionează atacul și chiar el trimite balonul în 
bară (min. 72). Să mai notăm că în min. 70 și 
75, devenii au fost opriți pe atac pentru 
ofsaiduri imaginare.

Vega Deva: Rahoveanu, Fartușnic (75 
Rădos), Stachi (82 Grosu), Andrei, Vuia, 
Berindei, Luca, D. Gabriel (55 Elek), Danciu, 
Gigi Ștefan, Naniu. (FI. Nedelciu, cola

borator)

......

DIVIZIA C3
Minerul Certej ■ 

Alprom Slatina 3-0
Meci dominat clar de elevii antrenorilor I. 

Petcu și V. Stoica din primul minut de joc până 
în final. Deși Minerul s-a aflat mereu în terenul 
advers și a avut situații bune de a deschide 
scorul, primul gol a fost înscris în minutul 19. 
Atunci, la o combinație rapidă, Șerban reia 
balonul din cădere, cu execuție tehnică apla
udată în tribună și se schimbă tabela de 
marcaj 1-0.

Fotbaliștii de la Slatina au continuat să se 
apere și gazdele reușesc abia în minutul 62 
desprinderea prin golul marcat de Tăgârță 
după ce a pătruns în careu, de la 13-14 metri 
a șutat imparabil: 2-0. Același jucător, în 
minutul 82, după un dribling prelungit, stabi
lește scorul final. Meciul a fost plăcut, Minerul 
Certej remarcându-se printr-un joc tehnico- 
tactic promițător în retur.

A arbitrat la centru V. Jucan (Cluj).
Minerul Certej: Dobre, Sârghie, Stroia, 

Ohâi, Bozga, Gheară, Șerban (87 Duță), 
Preda, Tăgârță, Ciobanu (69 Ovidiu Marin), 
Pisoiu. (D.A.)

SERIA A III-A
Rezultatele etapei: CFR Caransebeș - 

Rulmentul Alex.1-2; Petr. Videle - Min. Uricani 
2-0; Arsenal Sadu - Mine-Ral Rovinari 0-3; 
Parângul Lonea - Severnav T.Sev 0-3; Șoimii 
Sibiu - Min. Mătăsari 1-0; Petrolul Drăgășani 
- Min. Berbești 2-0; Drobeta T. Sev. - Petr. 
Țicleni 3-0; Minerul Certej - Alprom Slatina 3- 
0; Petr. Stoina - Min. Lupeni 2-1; Termo Tr. 
Sev - FC Vâlcea 1-0.

CLASAMENTUL
1. RULMENTUL 20 13 4 3 40-16 43
2. DROBETA TR.S. 20 13 3 4 33-12 42
3. M. BERBEȘTI 20 12 1 7 45-25 37
4. PETR. VIDELE 20 11 4 5 33-18 37
5. PETR. DRĂGĂȘANI 20 10 2 8 27-22 32
6. MIN. URICANI 20 10 1 9 35-36 31
7. MINE-RAL ROV. 20 9 3 8 40-26 30
8. TERMO T.S. 20 9 3 8 24-25 30
9. PETR. STOINA 20 10 0 10 30-37 30
10. MIN. CERTEJ 20 9 1 10 31-28 28
11. ALPROM SLATINA 20 9 1 10 21-44 28
12. SEVERNAV T.S. 20 8 3 9 34-27 27
13. CFR CARANSEBEȘ 20 9 0 11 40-35 27
14. PARĂNGUL L. 20 9 0 11 29-44 27
15. M. MĂTĂSARI 20 7 4 9 33-29 25
16. MIN. LUPENI 20 8 1 11 28-38 25
17. PETR. ȚICLENI 20 7 2 11 29-30 23
18. FC VÂLCEA 20 6 4 10 22-27 22
19. ȘOIMII SIBIU 20 7 1 12 19-31 22
20. ARSENAL SADU 20 5 0 15 15-58 15

Etapa viitoare: Rulmentul - Petr. Videle; 
M. Uricani - Arsenal Sadu; Min-Ral - Parângul 
Lonea; Severnav Tr.S - Șoimii Sibiu; M. 
Mătăsari - Petr Drăgășani; M. Berbești - 
Drobeta; Petr. Țicleni - M. Certej; Alprom 
Slatina - Petr. Stoina; M. Lupeni - Termo Tr.S.; 
FC Vâlcea - CFR Caransebeș.

-

fZ DIVIZIA

FC Dacia Orăștie 
Constructorul

Hunedoara 4-2
Cum era de prevăzut, Dacia a început 

puternic și în primele minute ale meciului au 
pornit vijelios la atac, "vârfurile de lance" 
Szidorak și Eșanu creând panică în careul 
advers, în minutele 3 și 5 fotbaliștii din 
Orăștie fiind aproape de gol prin Szidorak și 
Gâț. Așa cum se întâmplă uneori, nu cei 
care domină și înscriu: oaspeții la al doilea 
contraatac la poarta lui Szucs, Postolache 
de la Constructorul îl pune pe Zaneș în 
cursă, întră în careu, îl "trece" și pe portar și 
reia în poartă 0-1. Dacia revine în forță pe 
atac, cu Szidorak pe centru și cu rapidul 
Eșanu pe partea dreaptă. în minutele 20, 23 
cei doi creează două faze ce se puteau 
solda cu goluri. Și totuși tabela de marcaj se 
modifică în min. 28. în sfârșit, cei de pe 
banca tehnică a Daciei răsuflă ușurați. 
Eșanu este găsit nemarcat pe dreapta, intră 
în viteză cu balonul la picior în colțul careului 
de 16 metri și trage cu sete în colțul lung și 
mingea și intră în plasă: 1-1. în minutele 33 
și 36 Szidorak are 2 ocazii rarisime de a 
marca, dar ratează. Și ceea ce n-a izbutit de 
la câțiva metri de poartă, reușește în min. 43 
când execută o lovitură liberă de la 25 de 
metri, balonul lovește bara din dreapta 
portarului și este 2-1.

Cu toate eforturile făcute de gazde, 
Rusu, Căpușan, Contor și Costea "alimen
tând" mereu pe Eșanu și Szidorak cu mingi 
în adâncime, scorul nu se majorează decât 
în min. 73 când Zaneș greșește copilărește 
și Szidorak înscrie din apropiere 3-1. Apă
rarea hunedoreană resimte șocul și după 
numai 2 minute cedează din nou, Eșanu 
fructifică o excelentă ocazie și majorează 
scorul la 4-1. Cu trei minute înainte de final, 
Boldor reduce din handicap 4-2.

Dacia Orăștie: Szucs, Ștefan, Costea, 
Borza, Târvuloiu, Contor, Gâț (78 Firu), Rus, 
Căpușan (67 Toth), Szidorak, Eșanu.

Constructorul Hd: Sas, Szabo, Sben- 
ghea, Bacali, Ureche, Boldor, Caracea (Pos
tolache), Simian, Zaneș (73 Lebdy), Roșu, 
Pepenar.

A arbitrat la centru Petre Gheorghiță 
(Petroșani).

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

Rezultatele etapei (1 martie): ASA Aurul 
Brad - CFR Marmosim Simeria 1-0; Min. 
Bărbăteni - Casino Ilia 2-0; Retezatul Hațeg - 
Victoria Călan 0-1; FC Dacia Orăștie - Constr 
Huned 4-2; Min. Teliuc - FC Paroșeni Vulcan 
1-3; Min. Livezeni - Metalul Crișcior 1-0; Min. 
Aninoasa - Min. Ghelari 3-0.

CLASAMENTUL
1. DACIA ORĂȘTIE 15 12 2 1 41-16 38
2. AURUL BRAD 15 12 1 2 29-13 37
3. PAROȘ. - VULCAN 15 10 3 2 44-18 33
4. VICT. CĂLAN 15 8 0 7 32-17 24
5. CFR MARMOSIM 15 7 3 5 28-21 24
6. CONSTR. HD. 15 6 3 6 28-23 21
7. MIN.GHELARI 15 6 2 7 22-21 20
8. M. BĂRBĂTENI 15 5 4 6 29-35 19
9. MET. CRIȘCIOR 15 5 3 7 19-22 18
10. M. ANINOASA 15 5 2 8 27-26 17
11 . CASINO ILIA 15 5 2 8 24-31 17
12 . M. TELIUC 15 3 5 7 24-27 14
13. M. LIVEZENI 15 3 2 10 21-41 11
14 . RETEZATUL H. 15 2 0 13 16-73 6

Etapa viitoare (8 martie): Min. Ghelari - 
CFR Marmosim Simeria; Casino Ilia - ASA 
Aurul Brad; Victoria Călan - Min. Bărbăteni; 
Constr. Hd - Retezatul Hațeg; FC Paroșeni - 
Vulcan - Dacia Orăștie; Met. Crișcior - Min. 
Teliuc; Min. Aninoasa - Min. Livezeni.

^7
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EXISTĂ CADRU LEGAL DE LUPTĂ 
Împotriva infracțiunilor

- Au trecut die președinte 
două luni din acest an. Cum 
a început?

- în forță. în trei ianuarie am 
avut deja ședință de judecată. 
Am pornit cu nu mai puțin de 
1667 dosare. Civile și penale.

- A crescut numărul de 
dosare anul trecut față de alți 
ani?

- Al celor penale. în total noi 
am înregistrat 7649 de dosare. 
Dintre acestea 5766 au fost 
civile, 1543 penale, 283 so
cietăți comerciale. în ansamblu, 
însă, numărul a scăzut.

- Care ar fi explicația?
- Faptul că de pe la mijlocul 

anului trecut societățile comer
ciale nu s-au mai înregistrat la 
judecătorie, ci la Tribunal. Au 
fost creșteri și scăderi, dar nu 
semnificative.

- Spuneați că numărul ca
uzelor penale a crescut. Cu 
mult?

-Cu 157.
- Câte dosare s-au solu

ționat în 1997 la Judecătoria 
Petroșani, die președinte?

- 8129, mai multe decât cu 
un an în urmă.

- Și mai multe din câte s- 
au înregistrat.

- Da. Aceasta înseamnă că 
am atacat stocul rămas din '96. 
Pentru că în activitatea justiției 
este o continuitate.

- Cum apreciați operativi
tatea de soluționare a cau-

zelor la Petroșani?
- Este mai bună ca în alți ani, 

deși am putea face mai mult în 
această direcție. Aici trebuie să 
spunem însă și altceva. Noi am 
lucrat cu patru posturi vacante în 
anul trecut.

9
- în general, cine sunt cei 

care comit infracțiuni?
- Administratorii societăților 

comerciale cu capital privat sunt 
cei mai mulți care comit infrac
țiuni de evaziune fiscală, falsuri 
în acte, folosirea creditelor în

Interviu cu dl. Nicolae Victor Cherciu, 
președintele Judecătoriei Petroșani

- Să discutăm puțin și des
pre media hotărârilor pronun
țate pe judecător.

- Raportată la numărul pos
turilor ocupate, această medie a 
fost de 542 dosare. în fapt însă 
acest număr este mai mare, 
pentru că au mai fost concedii 
medicale, de odihnă și altele.

- Dintre cauzele penale, 
cele mai multe care sunt? Vă 
întreb acest lucru, întrucât 
spuneați că ele sunt în creș
tere.

- Ponderea o dețin furturile. 
Au crescut apoi infracțiunile la 
Legea circulației; conducerea 
fără permis a autoturismelor 
neînmatriculate sau cu număr 
fals, depășirea alcoolemiei lega
le la volan etc.

- Dar cele din domeniul in- 
fracționalității economice?

- Nu sunt deocamdată foarte 
multe, dar numărul lor este în 
creștere.

alte scopuri decât cele decla
rate.

- în unitățile cu capital de 
stat ce se petrece?

- Aici avem de lucru cu ges
tiunea frauduloasă și abuzuri în 
serviciu. Au apărut însă foarte 
multe în comerț, ca de exemplu 
infracțiunea de înșelăciune ia 
măsurătoare. Cu alte cuvinte, 
este vorba de ciupeala la cân
tar. Poate ar trebui să se știe că 
astfel de infracțiuni se pedep
sesc cu închisoare de la șase 
luni la cinci ani, chiar dacă este 
vorba uneori de câteva sute de 
lei.

- Este mai complexă activi
tatea Judecătoriei Petroșani 
față de altele din județ?

- La nivelul nostru de compe
tențe avem toate felurile de ca
uze care pot să apară. în civil, 
bunăoară, avem foarte multe 
dosare din domeniul dreptului de 
proprietate, stabilirea masei suc

cesorale ș.a. Nu cunosc foarte 
bine ce se petrece la alte jude
cătorii, dar, probabil, aici pro
blematica este mai diversă.

- După disponibilizările 
ce au avut loc în Valea Jiului 
au apărut fenomene noi în 
munca judecătorilor?

- Ca elemente de noutate 
ar fi soluționarea cauzelor pri
vind pensiile de întreținere. 
Sunt probleme în ceea ce pri
vește executarea acestor pen
sii. Dacă omul nu mai lucrează, 
nu mai ai unde să-i faci poprire 
pe salariu. Greutăți vor fi pen
tru copiii care trebuie să pri
mească pensie. Au apărut mai 
frecvent cauzele de divorț și 
abandon de familie.

- Unii spun, die Cherciu, 
că s-ar simți lipsa unor anu
mite legi, sau că altele nu 
sunt suficient de clare.

- O lege nu poate să aco
pere toate situațiile unei ca
uze. Ea reglementează un 
cadru general. Părerea mea 
este că există un cadru legal 
pentru a lupta împotriva in
fracțiunilor, chiar dacă el su
portă unele perfecționări. De
sigur, au apărut infracțiuni 
noi, cu care nu am fost con
fruntați înainte de 1990, dar 
asta nu înseamnă că suntem 
neputincioși. Nu, categoric. 
Noi trebuie să învățăm tot 
timpul, pentru că apar tot tim
pul lucruri noi.

Răspundem 
cititorilor

Avocatul poporului
Dl. Tudor Serețan din Brad 

ne roagă să publicăm câteva 
chestiuni legate de o nouă In
stituție numită "Avocatul Popo
rului".

Conform Legii 35 din 1997, 
avocatul poporului are drept scop 
apărarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor în raporturile acestora 
cu autoritățile publice. în activitatea 
sa, avocatul poporului este inde
pendent față de orice autoritate 
publică. El nu se substituie auto
rităților publice.

Avocatul poporului nu poate fi 
supus nici unui mandat imperativ, 
nimeni nu îl poate obliga să se 
supună instrucțiunilor sau dispo
zițiilor sale.

Activitatea avocatului popo
rului, a adjuncților săi și salariaților 
care lucrează sub autoritatea a- 
cestora, are caracter public. La 
cererea persoanelor lezate în drep
turile și libertățile lor sau datorită 
unor motive întemeiate, avocatul 
poporului poate decide asupra 
caracterului confidențial al acti
vității sale.

Este necesar să remarcăm 
faptul că autoritățile publice sunt 
obligate să comunice sau, după 
caz, să pună la dispoziția avo
catului poporului, în condițiile legii, 
informațiile, documentele sau ac
tele pe care le dețin în legătură cu 
cererile care au fost adresate avo
catului poporului, acordându-i spri
jin pentru exercitarea atribuțiilor 

ksale.

Siguranța 
statului

Aurel Barta, Slmerla. 
Vrea să știe care sunt modi
ficările aduse Codului penal 
în privința atentatului care 
pune în pericol siguranța 
statului.

Articolul 160 din Codul pe
nal a fost modificat. El are 
următorul cuprins: Atentatul 
săvârșit contra vieții, integrității 
corporale ori sănătății unei 
persoane care îndeplinește o 
activitate importantă de stat 
sau altă activitate publică im
portantă în împrejurări care fac 
ca fapta să pună în pericol 
siguranța statului, se pedep
sește cu detențiune pe viață 
sau închisoare de la 15 la 25 
de ani și interzicerea unor 
drepturi.

Se observă că printr-o ase
menea faptă teroristă se urmă
rește desființarea unei per
soane nu pentru motive per
sonale, ci din ură sau ca răz
bunare pentru activitatea pu
blică importantă pe care ea o 
prestează.

Agresorul urmărește, în 
principal, scopuri politice și 
anume, să creeze o stare de 
panică generală, o atmosferă 
de încordare și temere, să tul
bure liniștea țării. Acest mobil 
politic imprimă faptei respec
tive un caracter deosebit de 
periculos.

Creștere alarmantă a 
accidentelor rutiere

grave

Condamnați definitiv
l

In 1997, numărul persoanelor 
condamnate și sancționate defi
nitiv în județul nostru a fost de 
3596. Creșterea față de anul pre
cedent este de 427 de persoane.

Cele mai multe condamnări

condamnați 418 cetățeni.
La legea circulației au fost 

condamnate definitiv 372 de 
persoane.

Structura pedepselor este 
următoarea: 1405 condamnări la

au fost aplicate pentru furturi în 
dauna avutului particular - 1635 
de persoane, ceea ce reprezintă 
45,5 la sută.

Pentru acțiuni directe (ca
lomnie, lovire, insultă) au fost

pedeapsa închisorii, 16 la locul 
de muncă, 1228 condamnări cu 
suspendare, 634 persoane au 
fost sancționate cu amendă, iar 
313 (minori) au fost sancționați 
cu măsuri educative. '

O analiză efectuată nu cu 
multă vreme în urmă la nivelul 
Inspectoratului de Poliție al Ju
dețului a relevat faptul că, în 
perioada anului trecut, cele mai 
semnificative creșteri ale acci- 
oemeiur ruuere s-au produs în 
mediul rural.

Trebuie spus însă că, în an
samblu, activitatea poliției rutiere 
din județul nostru a cunoscut noi 
valențe. Și acest lucru, în primul 
rând datorită creșterii continue a 
parcului de autovehicule și a 
posesorilor de permis de con
ducere.

La sfârșitul anului trecut nu
mărul acestora a fost de 84.212, 
iar al posesorilor de permise de 
137.527.

Se apreciază că există un 
grad ridicat de indisciplină în 
traficul rutier și pietonal din jude
țul Hunedoara.

Mijloacele preventive între
prinse s-au materializat prin apli

carea a mai bine de 50.000 de 
sancțiuni contravenționale, sus
pendarea și anularea a 3.224 
permise de conducere și reține
rea a 2014 certificate de înma
triculare.

Printre cei 14749 de candi
dați pentru obținerea permisului 
de conducere, doar 47 la sută au 
promovat.

Cu toate eforturile polițiștilor, 
evenimentele rutiere grave au 
cunoscut o creștere alarmantă, 
numărul acestora fiind în 1997 
de 199. Au murit 86 de oameni 
(cu 33 mai mult ca în urmă cu un 
an). Au fost răniți grav 158 de 
oameni.

De luat aminte la principalele 
cauze: nerespectarea regimului 
de viteză, indisciplina pietonilor 
și nesupravegherea copiilor, con
duita agresivă și depășirile nere
gulamentare și, nu în ultimul 
rând, conducerea sub influența 
băuturilor alcoolice.

Majorări de milioane
S.C.Rusca SA Hunedoara dispunea de o masă 

de biliard, fără a avea afișat și tariful, cum prevede 
legislația. Amenda a fost de 50.000 de lei.

Comisari ai Gărzii Financiare au mai constatat 
însă și că respectiva firmă nu și-a virat la timp 
obligațiile privind TVA-ul, impozitul pe salarii și pe 
profit.

Majorările calculate au fost de 27.000.000 de lei.

70.000.000 de lei amenda!
Nu mai puțin de 70.000.000 de lei au trebuit să 

plătească cei de la S.C.Peria Impex SRL Petroșani. 
Comisari ai Gărzii Financiare au aplicat aici două a-

Garda Financiară în acțiune
menzi. Prima, în valoare de 50.000.000 de lei, 
pentru faptul că firma deținea suma de 35.000.000 
de lei fără ca ea să fie cuprinsă în evidențele 
contabile. Or, potrivit Legii 82 din 1991, acest lucru 
constituie contravenție.

Cea de-a doua amendă s-a dat pentru că nu s- 
a efectuat inventarierea patrimoniului. Uite așa a 
rămas "Perla" fără o grămadă de bani.

Obligații neonorate
Am ajuns și la Deva. Aici, S.C. Acai Prod Corn 

Impex SRL nu și-a virat la timp obligațiile către 

bugetul statului. Este vorba de impozitul pe salarii 
și TVA.

Aproape 6.000.000 de lei au fost majorările 
de întârziere calculate.

"Mos Crăciun" nu avea autorizație/ f

La S.C. Moș Crăciun SRL Hunedoara s-a 
desfășurat activitate de jocuri distractive pe 
calculator, fără a avea autorizație de la primărie.

Au ajuns astfel la bugetul statului mai bine de 
un milion și jumătate de lei: 920.000 lei sumă 
încasată necuvenit și 600.000 de lei amendă.

Firma fârâ venituri?
întrebarea este valabilă pentru cei de la S.C. Patidac 

Impex SRL din Hunedoara. De ce? Pentru că nu și-au 
întocmit la termen și în conformitate cu prevederile legale 
documentele privind veniturile realizate.

Penalizări
Rămânem tot la Hunedoara. Mai exact, la S.C. 

"Vomar Corn" SRL.
Pentru întârzieri privind plata impozitului pe salarii 

și TVA, comisari ai Gărzii Financiare au calculat 
penalizări de 1.382.000 de lei.

Pagina realizată de Valentin NEAGU
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Luminile se sting și se aprind apoi pe 
rând, în timp ce cortina este dată ia o parte. 
Un decor simplu, nepretențios, în care se 
va desfășura întreaga acțiune a piesei. 
Scena începe să prindă viață, actorii 
ocupându-și locurile și... rolurile. Intr-un 
“crescendo” susținut, totul se însuflețește, 
acaparându-i pe spectator.

Așa a debutat joi seara, 26 februarie, 
spectacolul Teatrului de Stat din Arad, pe 
scena Casei de cultură din Deva. Cu o 
piesă mai puțin cunoscută a iui Tudor 
Mușatescu ■ “Vârstele dragostei” - 
reprezentația i-a atras în primul rând pe 
adolescenți, subiectul întrunind cu 
prisosință preferințele ior.

Decorul e cei care se regăsește în 
cancelaria oricărei școli românești a 
vremii; iar galeria tipurilor de profesori și 
elevi - protagoniștii piesei - e aceeași 
dintotdeauna: dascăli îngăduitori și 
apropiați de copii, ori severi și 
neînduplecați; elevi buni și conștiincioși 
sau indiscipiinați și poznași. Acțiunea 
piesei e declanșată de scrisoarea unei 
eleve prin care se dezvăluie dragostea ei 
pentru tânărul și chipeșul director ai școlii; 
asta cu două săptămâni înaintea 
bacalaureatului. Epistola e găsită (în coșul 
cu ...hârtii) taman de domnișoara Roiu (de 
română), pentru care soluția - cheie în orice 
școală este doar disciplina. Considerată de 
o anumită categorie a profesorilor drept “o 
greșeală foarte gravă împotriva disciplinei 
și a moralei școlare”, fapta elevei ionescu 
G. Maria este dezbătută în cadrul unei 
“conferințe a profesorilor”. Ajungându-se 
ia un moment dat să se decidă între “soarta 
elevei și soarta școlii", argumentele celor 
două tabere aie dascălilor conduc, nu fără 
intervenții și rugăminți, ia o decizie mai 
puțin drastică: vinovată putând fi mai 
degrabă primăvara, eleva primește o 
admonestare verbală.

în a it pian însă consecința e mai gravă. 
Directorul împărtășind sentimentele eie vei își 
vede prăbușite, în final, toate speranțele, 
atunci când aceasta îi invită ia logodna sa cu 
un tânăr “foarte frumos și foarte deștept”.

Dincolo de acțiunea propriu-zisă a 
piesei, răzbat (ajutate și de nota 
umoristică a textului) semnificațiile 
gesturilor și atitudinilor profesorilor, 
interpretați convingător de actorii 
teatrului arădean; și, mai presus de 
acestea, se conturează neajunsurile și 
calitățile umane, așa cum sunt eie 
receptate în relațiile cu ceilalți.

A fost, așadar, o binevenită și 
muitașteptată seară de teatru, pe care 
publicul a știut s-o aprecieze cum se 
cuvine. Va avea prilejul s-o mai facă o 
dată cu următoarele spectacole din cadrul 
stagiunii pe care Teatru! de Stat din Arad 
o va susține ia Deva în următoarele tuni.

Georgeta BÎRLA

" Intr-o noțiune de oi se nasc
r

conducători lupi"
Un articol semnat de 

mine sub titlul “ Rocadă cu 
cântec pentru milioanele 
Ordonanței 9 ' scris în urma 
unei scrisori expediate 
redacției de dl Valentin 
Popescu, “din Călan", a trezit 
zâzanie în cadrul Sindicatului 
Liber "Victoria” de la 
“Sidermet” S.A. Lucrul acesta 
ne-a fost adus la cunoștință 
de dl Nicolae Trifan, membru 
al sindicatului amintit, printr- 
o scrisoare trimisă la 
redacție. “Readuc în atenție 
articolul (...), deoarece mă 
intrigă efectul produs imediat 
după publicarea lui, în 
ambianța unei ședințe 
extraordinare a Comitetului 
liderilor de sindicat din 
Sidermet S.A. Călan.”

Prezentând evenimen
tele, dl Trifan scrie: 
“Comitetul liderilor de 
sindicat pe Sidermet S.A. s- 
a întrunit într-o ședință fulger

în data de 30.01.1998 cu 
scopul de a dezbate unele 
probleme de conjunctură, la 
ordinea de zi fiind atacat și 
cazul în speță ( al dlui Valentin 
Popescu, expeditorul primei 
scrisori și membru de sindicat 
la “Victoria” - n.a.). Drept 
urmare, dl V. Popescu a fost 
“invitat" la ședință pentru a fi 
de fapt ținta' de bătaie a 
biroului executiv al liderilor, 
care au pregătit un veritabil 
scenariu menit să înlăture “din 
fașă” germenele răzvrătirii și a 
da o lecție unor eventuale 
manifestări de acest gen, 
chipurile, în contextul apărării 
“onoarei” instituției sindicale, 
în consecință, dlui Popescu i 
s-a retras dreptul de a mai fi 
membru de sindicat...”.

Necontestând statuta- 
ritatea ședinței, dl Trifan 
apreciază că această măsură 
a fost impusă “autoritar" de 
“executivul" sindicatului. în

numele moralității și al 
principiilor democrației, 
care tolerează diversitatea 
de opinii, petentul aduce un 
reproș membrilor de 
sindicat participant la acea 
ședință pentru că s-au lăsat 
transformați într-o simplă 
mașină de vot. în fața 
acestei stări de fapt, dl 
Trifan, “cu adâncă mâhnire” 
ne scrie că pot trage o 
singură concluzie sub 
forma unui citat spus de 
altcineva dar potrivit în 
împrejurarea de față: “ într- 
o națiune de oi se nasc 
conducători lupi”. Semna
tarul are curiozitatea de a 
vedea ce reacție vor avea 
liderii de sindicat în fața 
liberei sale opinii, exprimate 
prin paginile ziarului nostru. 
Suntem și noi curioși să 
vedem.(A.S.)

în ultima vreme, pe 
măsură ce semnele 
primăverii devin tot mai 
vizibile, gospodarii încep să 
strângă resturile vegetale de 
prin grădini și din câmp 
pentru a pregăti noua 
recoltă. Dacă ie-ar strânge și 
ie-ararde sub supraveghere, 
pericolul nu ar fi așa de 
mare ca atunci când se pune 
foc peste tot câmpul, lăsând 
ca vegetația uscată să ardă - 
cum se poate vedea în multe

locuri - fără ca cineva să 
urmărească evoluția 
focului. Din asemenea 
situații au izbucnit nu o 
dată incendii soldate cu 
însemnate pagube, în 
special în dauna fondului 
forestier.

Acest semnai este 
menit să îndemne ia 
meditație și, mai ales, ia 
măsuri de precauție pentru 
a evita orice surprize 
neplăcute. (N. T.)

II nst ir ui ii re 
cui 

aigiulicuilltciiliii 
în aceste zile, în toate 

comunele județului nostru sunt 
organizate întâlniri cu 
producătorii agricoli. Acestea 
au drept scop abordarea unor 
probleme concrete privind 
organizarea lucrărilor agricole 
de primăvară, aprovizionarea 
cu cele necesare, aplicarea 
tehnologiilor specifice culturilor 
agricole, aspecte legate de 
respectarea legislației în 
vigoare. Practica a demonstrat 
necesitatea și utilitatea unor 
astfel de acțiuni. (N.T.).

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL, EDIȚIA 1997-1998
Etapa a 21-a

(duminică, 1 martie 1998, ora 15)
OTELUL GALATI - STEAUA 0-2
DINAMO - FC ARGEȘ DACIA 2-0
JIUL PETROȘANI - CEAHLĂUL 1-4
FC NATIONAL - “U” CLUJ 1-0
FCM BACĂU - SP. STUDENȚESC 1-0 
CSM REȘIȚA - GLORIA BISTRIȚA 3-1 
FORESTAFC FARUL ’ 0-2
UNIV. CRAIOVA - FC PETROLUL 1-0 
RAPID - CF CHINDIA 3-0

Etapa a 22-a 
(sâmbătă, 7 martie 1998, ora 15)

SP.STUDENTESC - FORESTA.........................
FC FARUL - UNIV. CRAIOVA...........................
FC PETROLUL - RAPID...................................
JIUL PETROȘANI - OTELUL GALAȚI............
STEAUA - FC NATIONAL................................
“U” CLUJ - CSM REȘIȚA................................
GLORIA BISTRIȚA - FCM BACĂU.................
CEAHLĂUL - FC ARGEȘ.................................
CF CHINDIA - DINAMO.....................................

Etapa a 23-a
(miercuri, 11 martie 1998, ora 15)
CSM REȘIȚA - STEAUA...................................
FC NATIONAL - JIUL PETROȘANI.................
OTELUL GALAȚI - CEAHLĂUL........................
FCM BACĂU - “U” CLUJ..................................
UNIV. CRAIOVA - SP. STUDENȚESC..............
FORESTA - GLORIA BISTRIȚA'........................
RAPID - FC FARUL............................................
DINAMO - FC PETROLUL................................
FC ARGEȘ - CF CHINDIA.................................

Etapa a 24-a
(sâmbătă, 14 martie 1998, ora 15)
“U” CLUJ -FORESTA.......................................
GLORIA BISTRIȚA - UNIV. CRAIOVA.............
SP. STUDENȚESC - RAPID..............................

OTELUL GALATI - FC NAȚIONAL................
JIUL PETROȘANI - CSM REȘIȚA.................
STEAUA - FCM BACĂU...........’......................
FC PETROLUL - FC ARGEȘ.........................
FC FARUL - DINAMO......................................
CEAHLĂUL - CF CHINDIA..............................

Etapa a 25-a
(sâmbătă, 21 martie 1998, ora 16)
FORESTA- STEAUA.......................................
CSM REȘIȚA - OTELUL GALATI...................
FCM BACĂU - JIUL PETROȘANI..................
FC NATIONAL - CEAHLĂUL.........................
UNIV. CRAIOVA - “U “ CLUJ............................
DINAMO - SP. STUDENȚESC........................
RAPID - GLORIA BISTRIȚA...........................
FC ARGEȘ - FC FARUL ..’................................
CF CHINDIA - FC PETROLUL........................

Etapa a 26-a
(sâmbătă, 28 martie 1998, ora 16)
JIUL PETROȘANI - FORESTA.......................
STEAUA - UNIV. CRAIOVA.............................
“U” CLUJ - RAPID...........................................
FC NATIONAL - CSM REȘIȚA.......................
SP.STUDENTESC - FC ARGEȘ......................
OȚELUL GALAȚI - FCM BACAU...................
GLORIA BISTRIȚA - DINAMO........................
CEAHLĂUL - FCPETROLUL..........................
FC FARUL - CF CHINDIA................................

Etapa a 27-a
(miercuri, 1 aprilie 1998, ora 17)
RAPID - STEAUA.............................................
FORESTA - OTELUL GALATI.........................
UNIV. CRAIOVA - JIUL PETROȘANI..............
FCM BACĂU - FC NATIONAL........................
CSM REȘIȚA - CEAHLĂUL.............................
DINAMO - “U” CLUJ........................................
CF CHINDIA - SP. STUDENȚESC....................
FC ARGEȘ - GLORIA BISTRIȚA....................
FC PETROLUL - FC FARUL ............................

Etapa a 28-a
(sâmbătă, 4 aprilie 1998, ora 17)
FC NATIONAL - FORESTA...............................
OTELUL GALATI - UNIV. CRAIOVA................
JIUL PETROȘANI - RAPID...............................
CSM REȘIȚA - FCM BACĂU ..............................
“U” CLUJ - FC ARGEȘ.....................................
STEAUA - DINAMO............................................
CEAHLĂUL-FCFARUL...................................
SP. STUDENȚESC - FC PETROLUL................
GLORIA BISTRIȚA - CF CHINDIA...................

Etapa a 29-a
(sâmbătă, 11 aprilie 1998, ora 17)
FC ARGEȘ-STEAUA........................................
RAPID - OTELUL GALATI................................
DINAMO - JIUL PETROȘANI............................
UNIV. CRAIOVA - FC NATIONAL....................
FORESTA - CSM REȘIȚA.................................
FCM BACĂU ■ CEAHLĂUL..............................
CF CHINDIA-“U” CLUJ...................................
FC FARUL - SP. STUDENȚESC........................
FC PETROLUL - GLORIA BISTRIȚA................

Etapa a 3O-a
(miercuri, 15 aprilie 1998, ora 17)
FCM BACĂU - FORESTA..................................
CSM REȘIȚA - UNIV. CRAIOVA........................
FC NATIONAL - RAPID....................................
JIUL PETROȘANI - FC ARGEȘ.........................
OTELUL GALATI ■ DINAMO..............................
CEAHLĂUL - SP. STUDENȚESC......................
GLORIA BISTRIȚA - FC FARUL.......................
“U” CLUJ-FCPETROLUL................................
STEAUA - CF CHINDIA.....................................

Etapa a 31-a
(sâmbătă, 18 aprilie 1998, ora 17)
CEAHLĂUL-FORESTA.....................................
FC PETROLUL - STEAUA.................................
FC ARGEȘ - OTELUL GALATI..........................

CF CHINDIA - JIUL PETROȘANI....................
DINAMO - FC NATIONAL.................................
RAPID-CSM REȘIȚA.......................................
UNIV. CRAIOVA - FCM BACĂU......................
FC FARUL -“U” CLUJ.....................................
SP. STUDENȚESC - GLORIA BISTRIȚA..........

Etapa a 32-a
(sâmbătă, 25 aprilie 1998, ora 17)
FORESTA - UNIV. CRAIOVA.............................
FCM BACĂU-RAPID.......................................
FC NATIONAL - FC ARGEȘ............................
CSM REȘIȚA-DINAMO...................................
GLORIA BISTRIȚA - CEAHLĂUL...................
“U” CLUJ - SP. STUDENȚESC......................
STEAUA - FC FARUL.... ...... ...........................
JIUL PETROȘANI - FC PETROLUL...............
OȚELUL GALAȚI - CF CHINDIA....................

Etapa a 33-a
(miercuri, 29 aprilie 1998, ora 17)
RAPID - FORESTA...........................................
CEAHLĂUL - UNIV. CRAIOVA.........................
SP. STUDENȚESC - STEAUA.........................
FC PETROLUL - OTELUL GALAȚI................
FC FARUL - JIUL PETROȘANI........................
CF CHINDIA - FC NATIONAL..........................
FC ARGEȘ - CSM REȘIȚA..............................
DINAMO-FC BACĂU ./..................................
GLORIA BISTRIȚA - “U” CLUJ.....................

Etapa a 34-a
(sâmbătă, 2 mai 1998, ora 17)

UNIV. CRAIOVA-RAPID.................................
FCM BACĂU - FC ARGEȘ...............................
FORESTA-DINAMO.........................................
“U”CLUJ-CEAHLĂUL..................................
JIUL PETROȘANI-SP. STUDENȚESC .........
STEAUA - GLORIA BISTRIȚA ...’...................
OTELUL GALATI - FC FARUL........................
FC NATIONAL - FC PETROLUL....................
CSM REȘIȚA - CF CHINDIA............................
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DIVERSE DECESE rSocietate comerciala

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, bl. 69, sc.1, ap. 12, Mi
cro 15, Deva. (41210)

• Vând casă - 3 camere, 
grajd, grădină (lângă dispen
sar). Gertej nr. 145, jud. Hune
doara, preț 28 milioane (41248)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățit. Tel. 217026 (3657)

• Vând casă Simeria, str. 
A.Mureșanu, nr. 47 (3680) •

• Vând apartament 4 camere, 
2 balcoane, Simeria, str. Ate
lierului, bl.6, sc.F, ap. 18, etaj 3 
(3678)

• Cumpăr garsonieră în 
Simeria. Tel. 260693 (40852)

• Vând Audi 100, alb, ca
pacitate cilindrică 2000 cmc, 
115 CP, catalizator, ABS, 
90.000. km, an fabricație 1993, 
stare excepțională. Tel. 094/ 
636443 (41225)

• Vând "Creodină" pentru 
sudură. Informații la Sala Spor
turilor Deva, la parcul auto. 
(3670)

• Vând televizor Samsung, 
diagonala 53 cm, teletext, ga
ranție 2 ani, preț 650 DM. 
622468 (40851)

• Vând ladă frigorifică, dulap 
frigorific, vitrină frigorifică, cân
tare mecanice. Tel. 212942 
(40849)

• Vând frigidere: Frigero Su
per, Fram 112, prețuri avan
tajoase. Tel. 215437 (36983)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 092/342628, 092/ 
342629. (OP).

• Vînd orice telecomandă 
pentru televizor (90.000), video, 
satelit. 092/368868 (5962)

• Bratima Irina cheamă în 
judecată pe Bratima Nicolae 
pentru divorț, la Judecătoria 
Brad, în 25 martie 1998. (3676)

• Asociația familială "Tăna- 
sie Tasse" Călan funcționează 
în baza autorizației 14466/98 cu 
activitate de comerț. (3675)

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații la 
tel. 234048 între orele 9-16. (OP 
26)

• S.C. 2 Mconstruct Corn 
SRL Orăștie anunță intenția de 
obținere a acordului de mediu 
pentru depozitele magazin din 
Orăștie, Mureșului 10/11, Deva, 
Zamfirescu Q 3/16. Sesizări și 
reclamații se depun la APM 
Deva. (1449)

• Vând tractor 650 înma
triculat. Chitid, tel. 224 (41249)

• Vând microbuz Volkswa
gen, an fabricație 1988. Tel. 
730703 (3664)

• Vând Skoda 105 L, preț 
convenabil. Tel. 218977 (3681)

• Vând rulotă pentru comerț, 
masă biliard. Tel. 213991 sau 
218487 (3679)

• Vând Dacia 1300, stare de 
funcționare bună, preț nego
ciabil, tel. 770756 (9850)

• Vând Ford Sierra Break, 1988, 
înmatriculat, preț convenabil. Tel. 
651579, 094/561588. (0343)

• Vând Dacia 1310 L, anul 
fabricației 1995, Brad, tel. 
655365 (0344)

• Societatea ULTRA SER
VICE vinde case marcaj, cân
tare electronice, telefoane di
verse, stații radio-taxi, pape- 
tării. Asigură garanție, post- 
garanție. Tel: 715213, 715680 
(0583)

COMEMORĂRI

• In 2 martie când ar fi trebuit 
să-i urăm "La mulți ani" bu
nului soț, tată și bunic

• Oferim grădină pentru cosit, 
convenabil. Informații tel. 
648217, Geoagiu Băi. (1450)

• Vând mașină cusut blănărie 
și mobilă combinată, furnir nuc. 
Orăștie, T. Vladimirescu, 47. 
(1251)

• 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, pati
serie etc. Oferta și consultarea 
listei se face zilnic, la sediul 
societății. (9849)

IOAN STĂNIS

• SC Tour Impex Comserv 
comercializează prin maga
zinele din Deva, b-dul Dece- 
bal, bl.l, parter și Brad, str. A. 
lancu, bl.43 parter: motofe- 
răstraie, motopompe, moto- 
coase, motosape, Stihl Ger
mania. Toată gama de scule 
electrice de mână și genera
toare de curent - Bosch Ger
mania, motocompresoare, 
hidrofoare, aparate de sudură, 
utilaje fixe pentru prelucrarea 
lemnului - Electra Bekum 
Germania. Toate acestea pot 
fi cumpărate și cu plata în 12 
rate lunare. Se asigură ga
ranție și service. Informații tel/ 
fax 054 230613 (41138)'

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
dotat cu absolut tot necesarul, 
lângă piața Obor. Tel. 716641 
(0585)

• Caut pentru închiriat apar
tament mobilat. Tel. 092 707513 
(3702)

din Cerbia, spunem Dumnezeu 
să-l odihnească! Soția Creștina, 
copiii Ana, Nicușor și Cristina și 
nepoatele Ioana, Valentina și 
Alexandra. (3665)

• Soția Elena cu familia 
reamintesc că au trecut șase 
săptămâni de tristețe și regrete 
de când s-au despărțit de cel 
care a fost

• Angajez brutar calificat.
Tel. 094/561822, 623984,
Deva (41245)

• Societate comercială 
vinde membrană hidroizb- 
latoare cu ardezie 4,5 kg/mp, 
import Italia, 32.000 lei/mp. 
057 221312, 092275563 (cec)

• SC GNN Trade SRL "Opti- 
nova" angajăm personal: 1 
asistentă (curs post liceal sau 
liceu profil), 4 vânzătoare. Infor- 
mații la tel. 092/301755 (3700)

PETRU POPA
din Deva. Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică în loc luminat! 
(3677)

• Cu nemărginită durere în 
suflet soția Melania, fiii Adrian 
și Nicolae împreună cu fami
liile anunță trecrea în neființă 
a iubitului lor soț, tată, socru și 
bunic

ALEXANDRU PETRUȘ
înmormântarea va avea loc 

azi 3 martie 1998, ora 14, în 
localitatea Cărăstău, jud. Hu
nedoara. Nu te vom uita nicio- 
dată ! (3686)

• Cadrele biroului cerce
tări penale din Poliția Munici
piului Deva împărtășesc du
rerea familiei It. col. Petruș, 
greu încercată prin pierderea 
tatălui și transmit sincere 
condoleanțe celor rămași. 
(3687) 

• Salariații SC Hațegana SA 
Hațeg sunt copleșiți de durere 
la trecerea fulgerătoare și 
prematură în eternitate, în 
urma unui tragic accident, la I 
martie 1998, a celor care au 
fost dragii colegi

OVIDIU SORIN PAVELONI
de 24 ani, și

PAVELONI TIBERIA SANDA
de 21 ani.Suntem alături de 
familiile îndoliate în aceste 
momente de grea încercare și 
exprimăm sincere condo
leanțe. Dumnezeu să-i odih
nească în pace I (3695)

• Cu multă durere anunțăm 
moartea lui

AUREL GATEA
înmormântarea va avea loc 

azi, 3 martie 1998, ora 13,30 
la Cimitirul Ortodox din Bejan. 
Familia îndoliată. (3689)

• Familia Tolocică Dumitru 
și Serban Elena anunță cu 
profundă durere trecerea în 
neființă a iubitului lor soț, tată, 
bunic și străbunic

BORIS
după o lungă și grea suferință, 
înmormântarea va avea loc azi 
3 martie 1998, ora 13, la cimi
tirul ortodox Simeria. (3678)

• Cu profundă durere anun
țăm dispariția din viață a celui 
care a fost un ginere, soț, tată 
și bunic minunat,

MUNTEAN PETRU 
(CĂPRARU)

Te vom păstra pururea în 
amintirea noastră. înmormân
tarea va avea loc miercuri, 4 
martie, ora 13, în satul Poienița 
Voinii. Socrii, soția, fiul, nora și 
nepoatele. (0589)

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

oBERE
SILVĂ 1/2 •'

REGUN 1/2 
NEAGRĂ 1/2 i

ROM 30 M
VODCĂ 30' Liu

RACHIU ALB 25 [gl
Lichior cireșe negre 20'

Apă minerală BIBORțENI 1,5 L]

Hârtie igienică
Zărnești
Petrești 
Prundul Bârgăulul

Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

S.C. DECEBAL S.A.]
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 8

Organizează licitație publică pentru a 
vinde mijloace de transport și subansamble
rezultate din dezmembrări 
urmează:

după
*

cum

Felul auto. Tip și Nr.
marcă buc.

Autofrigorifică R10215 5
Autoizotermă R10215 1
Autofrigorifică R 12215 1
Autofrigorifică R 19256 1
Autocamion R 8135 1
Autobenă transport furaje R 8135 1
Autospecială transp. animale R 8135 3
Autospecială transp. animale R 12215 3
Motocar Nc. 3-P 1
Ifron 2
Dubă izotermă 16 tone 1
Dubă frigorifică 10 tone 1
Cabină medie 3

Mijloacele de transport de mai sus pot fi
vizionate la sediul societății, abatorul Deva și 
abatorul Hațeg.

Licitația va avea loc în data de 09.03.1998, 
ora 10 și se va repeta în fiecare zi de joi ora 
10 până la epuizarea listei.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefonul 054/211760, 1, 2 interior 36 sau 38.

L J

- 2 MARTIE■

■IdolarSUA 8118 lei■
a 1 marcă germană 4498 lei
■ 100 yeni japonezi 6486 lei

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

■
13425 lei ■

5561 lei ■
1341 lei ■
457 lei "

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

SOCIETATE COMERCIALĂ CU 
CAPITAL PRIVAT

Angajează

în condițiile legii, inginer constructor 
pentru lucrări în șantier. 

Informații: 226149, 094/515468.

ABONAMENTUL IA CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este 
calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
APRILIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS 
TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament. 
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

................................................................. .................................... '

Evoluția cursului leu/USu in săptămână
23.02.1998-27.02.1998____

8240

8220

8200

8180

8160

8140

8120

8100
23 februarie 24 februarie 25 februarie 26 februarie 27 februarie

Evoluția cursului leu/nM în săptămână
23.02.1998-27.02.1998

23 februarie 24 februarie 25 februarie 26 februarie 27 februarie
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S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara
Cu sediul in Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 1, organizează licitație publică 

deschisă, cu ofertă închisă in plic sigilat, conform Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, pentru 
vânzarea cu plata in rate a următorului activ:

Denumirea activului

Secția de Prelucrare a 
Deșeurilor Metalice 
Valea - Șermagului

Obiectul de activitate
Achiziționarea și 

pregătirea deșeurilor 
metalice din fontă, fier 

vechi și neferoase pentru 
încărcare în cuptoare

Adresa activului

Comuna Săsciori, nr. 284, 
jud. Alba, tel.: 058/732219

Prețul de pornire

6,2 miliarde lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător.
Vânzarea activului cu plata în rate se face în conformitate cu art. 28 din Ordonanța de Urgență nr88/ 1997, astfel:
a. avans minim de 20% din prețul de vânzare a activului;
b. rate lunare pe un termen de 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;
c. perceperea unei dobânzi anuale de 30%.
Licitația va avea loc la data de 30.03.1998, ora 11,00, la sediul societății, Direcția DME.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 06.04.1998. 
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat zilnic de la sediul societății comerciale între orele 10-14.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 10,00, 

documentele prevăzute în art. 75 din Normele Metodologice privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea 
de active aprobate prin HG nr. 55/1998.

Pârtieipanții la licitație vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției 
de 190 milioane lei.

I Valoarea terenului aferent nu este inclusă în prețul activului, urmând ca terenul să fie vândut cumpărătorului 
I activului prin negociere directă conform prevederilor legale în vigoare.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 054/215904 sau 054/716121; 054/716131, int. 1020, 
dl director ing. Babeș Ovidiu

SNP PETROM SA
Sucursala PECO 

Hunedoara - Deva 
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, 

bloc 11A, parter

’ Anunță începerea demersurilor pen
tru obținerea autorizației de mediu, 
conform Legii 137/1995, la toate 
subunitățile PECO din județul Hune
doara (7 depozite PECO, 14 stații 
PECO și sediu). Eventualele sesizări se 
depun în termenul legal la sediul 
Ă.P.M. Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr.25.

SC APROTERRA SA 
SIMERIA

Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 
plata prin instrumentele de decontare cunoscute 
și prin cupoane agricole.

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

Livrarea se face la prezentare, având stoc
I 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. J

Z----- — \
S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL 

BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 
LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI 

^NASTURI Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PRETURI.

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90
___________ _ ____________ /

Viiirdleim tailbllâ aiiricantâ
dim. 0,50x1040x2000 Preț: 58.200 lei+ 

TVA/coala (7275 lei/kg).
Plata cu numerar, CEC sau O.P. vizat.

Tel. 054-219232 / 092-281895
 

S.C. PROTEUS IMPEX S.R.L. ORĂȘTIE 
tel., fax. 054-247978, 247500 te. 054-241296 

Senzaționale reduceri de prețuri 
în februarie - martie:

R/f mașini de spălat vase 
s pTvase pentru cuptoare cu microunde.

Centrale termice pe gaz și calorifere
cu plata în 24 rate și avans 0, 

prin magazinul CENTRAL din Orăștie 
tel. 054-247496

S.C ALUMimU COMF SRL 

CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ 

Din profile de aluminiu
e uși © ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare © rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

••• tavane false * 
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

ÎN ATENTIA AGENTILOR 
ECONOMICI I

în conformitate cu prevederile HG 662/1991, 
republicată in 1997, DGFPCFS Hunedoara reor
ganizează in data de 15 martie 1998, ora 11,00, 
licitarea comisionului In vederea desemnării 
agentului economic care să comercializeze bu
nurile devenite proprietatea statului potrivit 
legii.

Termenul limită de Înscriere la licitație este 
10 martie 1998.

Relații suplimentare puteți obține la Com
partimentul Valorificări, str. 1 Decembrie, nr. 30, 
tel. 219544.
—

y . , ... . , ■, ■ . < ■; ~

în atenția pescarilor
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara atenționează pescarii ce domi
ciliază pe raza județului Hunedoara că singurele vize 
valabile la pescuit sunt cele făcute de către filialele 
AJVPS din Deva, Hunedoara, Petroșani și Orăștie.

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

Distribuitor autorizat:
Colgate - Palmolive, Henkel și Farmec 

Angajează agenți comerciali 
pentru municipiile Hunedoara și 

Orăștie.
CONDIȚII: Absolvenți minimum 12 clase, stagiul 

militar satisfăcut, vârsta maximă 35 ani, de 
preferință cu domiciliul în localitățile mai sus 
menționate.

Interviul va avea loc în data de 3 martie 1998, ora 
14, la sediul firmei din str. Apuseni, nr. 1 (în curte la 
Sarmintex), dată până la care trebuie depuse 
cererile însoțite de C.V.

BCR SJl.
Sucursala județeană Hunedoara

Vinde prin licitație publică
următoarele mijloace de

transport:
O Autoturism DAEWOO Espero - I buc, 

preț de pornire: 75.000.000 lei - fără TVA;
O Camion AVIA - 2 buc. - în termen de ga

ranție, preț de pornire - 130.000.000 lei/ 
buc. - fără TVA.

Licitația va avea loc în data de 
06.03.1998, ora 11.00, în comuna Șoimuș, 
str. Principală, nr. 394.

Informații la BCR Deva - oficiul juridic, 
camera 211, telefon: 230207- int. 67, sau la 
Tribunalul jud. Hunedoara-Deva - Birou 
executor judecătoresc.

S.C. Farmaceutică REMEDIA SA Deva 
cu sediul in Deva, strada Dorobanților nr. 43, Jud. Hunedoara, 

convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor 
pentru data <lc 1 (> martie 1998. ora 09.00, la sediul societății, 

cu următoarea ordine de zi:
1. - Supunerea spre aprobarea A.G.?\. a strategiei de pri

vatizare a societății și aprobarea LISTEI cu activele propuse 
pentru vânzare.

2. - Diverse.
în cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea 

Generală se reprogramează pentru 24.1)3.1998, in același loc și 
la aceeași oră.
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Pe drumul înfrățirii
9

între Deva și Arras
Conferința de presă 

organizată vineri, 27 
februarie a.c., la sediul 
Primăriei municipiului Deva 
a avut drept principal scop 
prezentarea rezultatelor 
recentei vizite efectuate de 
o delegație a orașului 
nostru în Franța, la Arras. 
Din delegație au făcut 
parte, pe lângă dl primar 
Mircia Muntean, dnii 
Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului județean, 
și Nicolae Pavel Segesvari, 
subprefectul județului 
Hunedoara. Răspunzând 
unei invitații lansate încă de 
anul trecut de către 
primăria din Arras, vizita 
desfășurată în perioada 14- 
23 februarie s-a dovedit un 
prilej de apropiere între 
cele două orașe. în prim- 
plan au stat problemele 
economice, iar dl Gheorghe 
Grim, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, 
prezent și el acolo, a putut 
oferi cele mai noi și utile 
informații potențialilor 
investitori francezi. Re
zultatul cel mai semnificativ 
al vizitei a fost, însă, 
stabilirea datei precise 
când cele două orașe se 
vor înfrăți, consolidând 
astfel o relație care 
durează de mai bine de 9 
ani. în 17 mal a.c. vor fi 
semnate actele de înfrățire 
la Deva, iar în 21 iunie la 
Arras.

Trecând în revistă 
ajutorul pe care orașul 
francez l-a acordat de-a 
lungul timpului municipiului 
nostru, dl primar Mircia 
Muntean s-a referit la 
perspectivele continuării 
acestei colaborări fruc
tuoase. în cadrul întâlnirii 
avute la Camera de Comerț 
și Industrie din Arras cu 
câțiva investitori francezi s- 
a ajuns la concluzia că

ROLUL PREVENTS A FOST
ABANDONAT

în localitățile Văii Jiului au 
crescut în ultimii ani constant 
infracțiunile comise de 
minori. Domină furturile și 
tâlhăriile. Nu au lipsit însă în 
ultima perioadă nici violurile 
sau alte infracțiuni cu 
violență.

Din cele spuse cu puțină 
vreme în urmă de 
președintele Judecătoriei 
Petroșani, dl Nicolae Cherciu, 
am reținut că principala cauză 
este scăderea rolului 
educativ al familiei și al școlii. 
Au apărut apoi o seamă de 
atracții de prin baruri și 
discoteci - cu nevoi tot mai 
accentuate pentru bani.

înainte de anul 1990 
exista o colaborare între 
familie și școală, între alte 
instituții cu rol educativ în 
rândul minorilor și tinerilor. 

există o disponibilitate din 
partea acestora pentru a 
investi în România. Interesul 
lor este justificat, având în 
vedere noua legislație în 
domeniu care este extrem 
de favorabilă. Colaborarea 
dintre cele două orașe va 
debuta prin prezența la 
Deva în viitorul apropiat a 
unui arhitect francez. El va

efectua un stagiu de 6 luni 
de zile în județul nostru și se 
va preocupa, în primul rând, 
de aspectele privind 
înfrumusețarea câtorva 
orașe începând, desigur, cu 
municipiul Deva. De 
asemenea, este așteptat și 
președintele CCI din Arras, 
căruia i s-a adresat invitația 
de a vizita orașul nostru 
împreună cu o delegație de 
oameni de afaceri.

Toți participanții au fost 
unanim de acord că vizita a 
fost un succes deplin pe 
toate planurile, multe dintre 
cele văzute acolo urmând a 
fi puse în practică și aici. 
Spre exemplu, a fost 
remarcat interesul extra
ordinar pentru păstrarea 
valorilor și monumentelor 
istorice, iar acest fapt 
urmează să fie concretizat 
și la noi prin refacerea zonei 
istorice a Devei, așa cum 
arăta acum 150 de ani. Nu a 
trecut neobservată nici arta 
gastronomică, intențio- 
nându-se atragerea la Deva 
a unui investitor serios care 
să pună bazele unui 
restaurant cu specific 
franțuzesc.

Andrei NISTOR

Se făcea chiar-și o anume 
pregătire juridică a aces
tora. Astăzi, nu se mai 
ocupă aproape nimeni.

De asemenea, rolul 
preventiv este aproape 
abandonat de toate 
instituțiile statului. Preve
nirea infracțiunilor a fost 
abandonată, ca și multe alte 
lucruri bune în educația 
copiilor.

De altfel, s-a ajuns până 
acolo încât mulți profesori 
au și temeri să mai spună 
unor elevi câte ceva.

Se pare că o parte dintre 
copiii care au comis infrac
țiuni sunt recuperabili, iar 
aici intervine în cea mai 
mare măsură rolul familiei. 
Cei mai mulți însă 
recidivează, devin infractori 
“profesioniști”. (V.N.)

Liderii locali ai PSDR 
susțin siderurgia 

hunedoreană
Temele aduse în fața mass

media în cadrul conferinței de 
presă desfășurată vineri la sediul 
PSDR au vizat, în principal, situația 
dramatică din sectorul sanitar, 
proiectul bugetului pentru 1998, 
precum și exportul de fier vechi 
care urmează să fie derulat către 
Comunitatea Europeană.

Liderii PSDR prezenți la 
dezbaterile de vineri au prezentat 
mai multe argumente ce duc la 
concluzia că liberalizarea 

exportului de metal va afecta 
serios întreaga siderurgie româ
nească.

Promovarea acestei măsuri, 
s-a mai spus la întâlnirea cu

Ru început pregătirile pentru 
"Raliul frumuseții" 

(ediția a ii-a)
Anunțat încă de la debut drept 

o competiție ce se vrea a deveni 
tradițională pentru județul nostru, 
iată că “Raliul frumuseții" se 
pregătește pentru cea de-a doua 
sa ediție.

Destinat în exclusivitate 
reprezentantelor “sexului frumos”, 
raliul are un caracter de regu
laritate și nu unul de viteză. Iar 
dacă ediția de anul trecut a fost 
mai degrabă un “exercițiu orga
nizatoric", cea actuală se va situa 
la un alt nivel, conform celor 
precizate în cadrul unei conferințe 
de presă desfășurată vineri (27 
feb.), la sediul ACR - filiala Deva. 
Alături de aceasta, în organizarea 
competiției este implicată Aso
ciația cultural-sportivă Romtele- 
com, sponsorul oficial fiind, de 
asemenea, Romtelecom. Dnii loan 
Ștaier (directorul filialei) și Vasile 
Popa (director de concurs) 
menționau că, până în prezent, 
există “semnale" din partea a 25 
de județe dornice de a fi 
reprezentate în concurs, precum și

Sâmbătă, 28 februarie, la Deva au avut loc alegeri pentru 
| Biroul permanent județean al Organizației județene de femei | 
I Hunedoara a P.D. Președintă a Organizației de femei a ■
■ Partidului Democrat a fost aleasă dna Rodica Enedi, * 
| vicepreședinte dnele Daniela Bena, Estera Filip, Dorina Abu |
■ Sara și Ana Pavel iar secretar general dna Smaranda Cârje. în ■
1 birou au mai fost alese și 6 membre. (V.R.) '

Concurs
De Ziua protecției civile, 

Filiala de Cruce Roșie a 
Județului împreună cu 
Inspectoratul Județean de 
Protecție Civilă Hunedoara 
au orgafiizat sâmbătă un 
concurs de prim-ajutor. 
Competiția, găzduită de 
sediu! filialei din Deva, a fost 
onorată de participarea mai
multor echipaje de „Sanitari 
pricepuți" de ia școlile 

tf

X

ziariștii, va lovi dur întreaga 
metalurgie românească iar în 
scurt timp există riscul de a 
deveni necompetitivă cu 
anumite produse pe piața 
externă.

în acest sens s-a vorbit 
despre situația în care s-a 
ajuns în mai multe țări europene 
unde s-a liberalizat exportul de 
fier vechi. Pentru a se evita 
experiența Ungariei, Poloniei - 
țări unde s-au înregistrat mari 
probleme în urma liberalizării 
exportului de fier vechi -, liderii 
PSDR propun un pachet de mai 
multe măsuri cu caracter 
protecționist - renegocierea cu 
Comunitatea Europeană a 
termenului de liberalizare a 
exportului de fier vechi și a 
cantității acestuia, exportul de 
fier urmând să se facă numai 
după ce s-a obținut o negație 
de la unitățile siderurgice etc.

Corne! POENAR

echipaje din Szeged (Ungaria). 
Se-nțelege că în asemenea 
condiții devine imperativă o cât 
mai bună organizare a 
concursului, din toate punctele 
de vedere.

Cu un grad de dificultate 
superior ediției precedente, 
raliul se va desfășura pe ruta 
D'eva-Simeria-Uroi-Șoimuș- 
Păuliș-Băița-Ormindea- 
Vălișoara-Brad-Baia de Criș- 
Vața de Jos, în data de 4 aprilie 
a.c. începând cu 2 martie, 
persoanele care vor să participe 
la “Raliul frumuseții” se pot 
înscrie la concurs (la sediul 
ACR din Deva) până în 2 aprilie. 
Precizând că valoarea primelor 
trei premii este de 8 milioane de 
lei (în timp ce cheltuielile de 
organizare se ridică la 75 
milioane de lei), organizatorii le- 
așteaptă pe “îmblânzitoarele” 
cailor putere să-și încerce și să- 
și demonstreze calitățile 
“șoferești" în primăvăraticul raliu 
al frumuseții. (G.B.).

(fostă nr. 4) Deva, nr. 3 
Hunedoara, nr. 10răștie, nr. 
1 Simeria și din Căian. 
Tinerii sanitarian dovedit o 
foarte bună pregătire 
teoretică și practică, lucru 
pentru care au primit 
diplome și premii. De 
asemenea, pentru felul în 
care s-au prezentat ia con
curs vor beneficia de o
surpriză din partea

2 martie 1791 - este 
înaintat împăratului Leopold al II- 
lea memoriul cunoscut sub 
titulatura de SuDDlex Libellus 
Valachorum. în numele „întregii 
națiuni române din Transilvania"; 
acesta conținea revendicarea 
deplinei egalități în drepturi pentru 
românii transilvăneni.

s martie 1818-a avut loc 
deschiderea cursurilor Școlii 
românești de la Sf. Sava, școală 
condusă de Gh. Lazăr.

£ 1 martie 1788 - s-a
născut Gh. Asachi, cărturar 
umanist, întemeietorul învăță
mântului în limba română în 
Moldova și unul dintre fondatorii 
Academiei Mihăilene. Și-a 
exercitat talentul scriitoricesc în 
nuvele istorice („Ruxandra 
Doamna”, „Petru Rareș”), în drame 
istorice, în balade și fabule 
influențate de clasicism și 
preromantism. (m. 1869)

X 1 martie 1815 - Napo
leon debarcă în Franța (Golful 
Juan) inaugurând perioada 
cunoscută în istorie sub numele 
de „Cele 100 de zile”

S 1 martie 1867-a apărut 
la lași revista „Convorbiri literare", 
editată de societatea Junimea. 
Revista apare până în anul 1944, 
în paginile ei fiind publicate unele 
dintre cele mai valoroase poezii

Guvernanții sar la gâtul 
întreprinzătorilor 

particulari
(Urmare din pag.. 1)

treilea, trebuie încurajat 
puternic capitalul autohton. El 
nu trebuie tratat egal cu 
capitalul străin ci să i se 
creeze avantaje față de 
acesta. întreprinzătorul nu 
trebuie considerat escroc, hoț 
ș.a., ci un om curajos, ce 
desfășoară activități nece
sare. In acest fel întreprin
derile mici și mijlocii pot fi 
motorul stabilizării și dezvol
tării economice, redresării 
României.

După ce au vorbit dnii 
Gheorghe Grun, directorul 
Camerei de Comerț și In
dustrie a Județului Hune
doara și dl Alexandru Burtea, 
din partea Băncii Naționale a 
României - cam lung- s-au 
înscris în dezbateri între
prinzătorii. Dnii Ionel Olteanu, 
patronul (“Eurovenus” Deva), 
Raț (Miraceti Hunedoara) ș.a. 
au subliniat: • Sunt foarte 
,mari și încâlcite formalitățile

Târgurile din 
luna martie 

împlinind dorința cititorilor 
ziarului nostru interesați de datele 
la care au loc târgurile de animale 
și mărfuri, îi informăm că potrivit 
calendarului lunii martie a.c. 
acestea se țin după cum urmează: 
Hunedoara 26 și 28; Petrila 11 și 
26; Băcia 21; Orăștie 11 și 14; 
Balșa 25; Hațeg 9; Pui 25; Căian 
19; Brad 5; Ilia 25; Gurasada 8; 
Zam 25. La Ghelari târgurile se țin 
în fiecare duminică, la Rapoltu 
Mare - în localitatea Bobâlna în 
ultima sâmbătă a lunii martie, la 
Șoimuș în a doua sâmbătă a lunii 
și la Băița are loc târg săptămânal 
vinerea, iar bâlci în a treia vinere a 
lunii. (N.T.). 

eminesciene, precum șl 
„Amintirile din copilărie" ale Iul 
Ion Creangă.

X 3martie 1878-înurma 
războiului pentru independență 
a fost încheiat tratatul de pace 
ruso-turc la San Stefano, prin 
care Turcia recunoaște inde
pendența României, Serbiei și 
Muntenegrului.

£ 4 martie 1977 - a
încetat din viață la București, în 
urma cutremurului, poetul A.E. 
Baconsky, un reprezentant de 
marcă al liricii suprarealiste. Dintre 
volumele de versuri publicate 
amintim: „Dincolo de iarnă", „Fluxul 
memoriei”, „Panorama poeziei 
universale contemporane”

S 6 martie 1475 - s-a 
născut la Caprese, în apro
pierea Apeninilor, Michelangelo 
Buonarroti, considerat unul 
dintre titanii Renașterii. Sculp
tor, pictor, arhitect și poet italian, 
realizează o serie de lucrări 
rămase celebre: „Pieta" și 
,,Moise” (aflate astăzi la 
biserica Sf. Petru din Roma), 
„David" (galeria Uffizi), „Ma
donna cu pruncul” (biserica 
Notre Dame din Bruges), 
„Judecata de apoi”, „Gânditorul”, 
precum și fresca ce decorează 
bolta Capelei Sixtine. (m. 1564) 11

cerute de înființarea unor 
firme. • Firmele ce se 
dovedesc viabile trebuie 
încurajate prin facilități, 
când își investesc profitul. 
•Se fac controale tenden
țioase și foarte numeroase 
• A scăzut drastic puterea 
de cumpărare a oamenilor, 
ceea ce a dus la micșo
rarea consumului. Apropo 
de controale, s-a spus că la 
aceeași societate merg 2- 
3 controale pe zi și au fost 
cazuri când un control a 
durat 20-25 de zile. Do
bânzile practicate de bănci 
la credite sunt înrobitoare.

Din expozeul dlui Mircea 
Coșea, ca și din alo
cuțiunile celorlalți parti
cipant la simpozion - deși n- 
a prea fost așa ceva, ci mai 
ales o întâlnire de lucru - a 
reieșit că guvernanții au sărit 
și sar la gâtul privatizaților și 
nu se întrevăd speranțe să 
se îndrepte lucrurile.

V“ PATRIA” Deva:
Știu ce-ai făcut astă vară 
(27-5); -
W FLACARA” Hunedoara: 
Alien 4 - Renașterea 
(27-5); - 
«“PARANG” Petroșani: 
Joc în doi (3-5);
^“ZARAND” Brad:
A fost odată asasin (3-5); 
Asfalt tango (3-5);
"ii“PATRIA" Orăștie: 
Daylight - panică în tunel (3- 
^f“DACIA” Hațeg: 

Plătit pentru moarte (3-5).
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