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în loc să vizeze o dezvoltare economică

Ministrul finanțelor susține o idee 
antireformâAcest plin de sine, dar 

cam gol la unele 
capitole, ministru de finanțe, 

care a compromis mai multe 
firme prin care, a trecut 
înainte de a ocupa fotoliul 
actual, ca și alți specialiști din 
cei 15.000 ieșiți ca ciupercile 
după ploaie, are idei fixe și 
dirijate, care mai de care mai 
antieconomice și anti- 
reformă. O demonstrație 
pracțică a capacității sale de 
conducere a finanțelor țării a 
făcut-o și la întâlnirea recentă 
televizată cu presa. Dar, să 
trecem la concret.

După ce a dat răspunsuri 
evazive și neconcludente la 
multe întrebări puse de

Dacă a intervenit premierul

Porcii Comtimului
au fost salvați

După o ieșire în stradă a 
salariaților de la Comtim - 
cea mai mare unitate de 
profil zootehnic din Sud-Estul 
Europei și după oarecare 
vânzoleli pe la conducerea 
firmei și pe plan local, iată că 
duminică premierul Radu 
Vasile s-a prezentat la fața 
locului și a găsit soluția 
salvării porcilor și supra
viețuirii societății comerciale 
în cauză pe baza unei 
strategii pe termen scurt și 
mediu. Noroc că aici s-a 
intervenit la timp, neîntâm- 
plându-se ca și acest mare 
combinat zootehnic să fie 
lichidat, cum s-a procedat cu 
multe din țară, unde se 
ajunsese în situația ca porcii 
să mănânce țevile de metal. 
De altfel să ne reamintim că 
chiar premierul declara cu 
,ceva timp în urmă că vizita 
sa în Statele Unite ale 
Americii a avut ca scop și 
căutarea și găsirea pe acolo 
a unui investitor serios pentru 
Comtim. O fi găsit, n-o fi 
găsit? Rămâne'să vedem.

Nu este cazul să intrăm în 
detalii asupra cauzelor ce au
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O nouă scumpire a 
biletelor de tren?

HEROINA CONFISCATA 
LA GRANIȚA

„Ministerul Transporturilor ar putea opera o nouă scumpire 
a biletelor pentru transportul de călători pe căile ferate”, a 
declarat într-o conferință de presă deputatul PD de Alba, 
Alexandru Pereș. Parlamentul a explicat că cele 3.000 
miliarde lei alocate SNCFR sunt insuficiente. în aceste condiții, 
ministrul Băsescu va avea de ales între scumpirea biletelor 
și reducerea numărului de trenuri care circulă pe trasee 
scurte. Pereș apreciază că dintre cele două soluții creșterea 
prețului la biletele CFR ar putea fi considerată optimă, pentru 
că Ministerul Transporturilor a operat deja reduceri de trenuri.

Vameșii unguri au confiscat, 
sâmbătă, 24 de kilograme de 
heroină dintr-o mașină înmatriculată 
în Germania, la frontiera ungaro- 
română, la Nagylak, potrivit unui 
purtător de cuvânt al Vămii, citat de 
AFP. Drogurile erau ascunse în 
rezervorul de benzină al mașinii și 
au o valoare de peste 555.000 de 
dolari, potrivit experților. (Mediafax)

jurnaliști, ministrul a 
recunoscut că acordul cu FMI 
(deși nu impus) este totuși 
condiționat de două 
obiective, anume accizele la 
carburanți și restructurarea 
băncilor în vederea 
privatizării. Ocolind cu 
dibăcie problemele con
crete privind devalizarea 
băncilor și recapitalizarea lor 
pe seama datoriei publice, 
ministrul a reușit să dea o 
adevărată lecție de anti- 
economie și de antireformâ. 
Luând apărarea Bancorex, 
unde s-au dus mai rău decât 
într-o gaură neagră mii și mii

r
dus la acumularea de mari 
datorii la unitatea 
respectivă. Cert este faptul 
că aici s-au făcut stocuri 
mari de carne și de 
preparate care nu au 
desfacere, deocamdată. 
Asta nu pentru că românii 
nu ar mânca prea multă 
carne, ci din cauză că 
uneori se importă cantități 
mari de produse la prețuri 
mai reduse, în țările res
pective producția fiind 
puternic subvenționată de 
stat.

Pe de altă parte însă 
desfacerea lentă a 
producției se datorește și 
puterii scăzute de 
cumpărare a populației.

Una peste alta este 
bine că, în caz extrem, s- 
au găsit cele 100.000 tone 
cereale necesare ca hrană 
la porci, precum și cele 
100 mii miliarde lei din 
rezerva FPS pentru plata 
unor datorii față de 
producătorii agricoli și 
furnizorii de nutrețuri din 
zonă. Dacă se vrea, se 
poate deci. (N.T.)

A

de miliarde lei în credite 
neperformante, concretizate 
în afaceri dubioase, vile 
somptuoase (să nu mai 
vorbim de salarii și avantaje 
nete în interiorul instituției), 
ministrul susține că e bine 
(dar nu și economic și moral 
spunem noi) ca aceste 
deficite să fie acoperite de la 
datoria publică cu peste 4000 
miliarde lei în acest an, 
urmând ca această bancă să 
intre în procesul de 
privatizare. Ca urmare, 
pentru salvarea Bancorex, 
pentru acoperirea escro
cheriilor ce s-au făcut aici,

—- •

Se știe că în sesiunile parlamentare aleșii poporului se 
ocupă mai mult cu dormitul, cititul ziarelor, dezlegarea 

integramelor ori apărarea intereselor personale sau de 
partid decât cu munca legislativă. Astfel a devenit deja ceva 
obișnuit pentru originala noastră democrație ca diverse legi 
ori ordonanțe aprobate azi de Parlament ori Guvern să fie 
mâine revocate pe motiv de necostituționalitate ori ilegalitate. 
Iar despre năzdrăvăniile în domeniu ale consilierilor județeni, 
orășenești ori comunali ați auzit cu siguranță de nenumărate 
ori. în acest articol vă supunem atenției o mostră de astfel de 
“muncă legislativă bine gândită și bine făcută”, dar... revocată.

în ședința ordinară din 14 ianuarie a.c. membrii

CONSIIICRII PRICCPUTI" 
- CONTRR ICGII

Consiliului local Brad au avut pe ordinea de zi un proiect de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 
anul 1999. Ca de obicei, discuțiile au fost aprinse, savante și 
bineînțeles înfipte în sinergia actelor legislative. Pentru a 
preveni comiterea unor ilegalități, dl Aurel Benea, primarul 
municipiului, a invitat-o la ședință și pe dna Roxana Gîrbea, 
director al Administrației financiare Brad, pentru a oferi 
explicații și consiliere în problemele spinoase ale fiscalității 
Dar, în ciuda explicațiilor clare ale specialistei de la finanțe, 
consilierii brădeni s-au dovedit încăpățânați, votând tot cum 
au vrut ei. Urmarea?

Procedând la controlul legalității acestei hotărâri, 
Prefectura județului a constatat mai multe nereguli. Astfel s-a 
stabilit că art. 2, alin. 2 al hotărârii este nul de drept pentru că 
“valoarea impozabilă în lei/ mp pentru clădiri este prevăzută 
de'OU 62/98 și nu ține de competența Consiliului local de a o 
modifica”. în măgura în care acest articol nu va fi revocat, 
Prefectura va solicita constatarea nulității lui prin instanța de 
contencios administrativ. De asemenea, art. 7, pct. 12, litera 
“e" contravine legii pentru că taxa pentru viza anuală a unor 
autorizații a fost stabilită sub limita minimă prevăzută de lege

Ciprian MARiNUT 
(Continuare în pag. 8)

APARE LA DEVA

acum se bagă mâna în 
buzunarul românului și se 
scot câte 200.000 lei de la 
fiecare (I)

Ce se întâmplă însă cu 
băncile, care doar rotesc 
banii și nu produc nimic 
concret pentru economia 
reală, vedem și din faptul 
că și-au parașutat sedii 
somptuoase pe seama 
sărăcirii agenților eco
nomici, sume de ordinul 
zecilor și sutelor de 
milioane de dolari băgându- 
se în ziduri opace pentru a 
nu mai vedea cum trăiește

Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

Radu Berceanu în Valea Jiului

"... Această zonă este 
una obișnuită, ca oricare 

alta din România”
Ministrul Radu Berceanu 

a fost prezent, duminică, 
pentru câteva ore, la Pe
troșani, la sediul Companiei 
Naționale a Huilei, infor
mează corespondentul 
MEDIAFAX. Sindicatele 
invitate la întâlnirea cu 
Berceanu nu au fost 
anunțate în prealabil despre 
această vizită. Berceanu a 
sosit la Petroșani călătorind 
dinspre Craiova, însoțit doar 
de șoferul mașinii, în jurul 
orei 12.30 părăsind Valea 
Jiului.

Ministrul a confirmat, într- 
o scurtă declarație, că există 
o idee de conlucrare între 
părțile care se află în 
negocieri pentru defini
tivarea contractului colectiv 
de muncă și programul de 
reducere a pierderilor. Pri
vitor la reducerea pierderilor, 
Berceanu a declarat că s-au 
găsit soluții care vor duce la 
reducerea cu 20% a 
acestora, iar acolo unde mai 
există mici obstacole, în 
zilele viitoare, acestea vor fi

Negocieri dintre CNH 
Petroșani și sindicate

Președintele executiv al 
Confederației Sindicatelor Miniere 
din România, Victor Bădîrcă, a 
declarat că sindicatele miniere 
doresc ca negocierile privitoare la 
programul de reducere a 
pierderilor cu cel puțin 20% să fie 
finalizate cât mai repede, 
deoarece orice zi de întârziere 
reprezintă o pierdere pentru 
Compania Națională a Huilei.

Surse sindicale au precizat că 
negocierile celor două programe, 
referitoare la reducerea pierderilor 
și la contractul colectiv de muncă, 
se află în faza finală.

Acest program, care conține 
11 capitole, este structurat în 
componente sociale, economice, 
tehnice și administrative și se 
bazează pe conservarea și 
închiderea ulterioară a peste 20 
de mine. O prevedere importantă, 
menționată în proiect, constă în 
desprinderea, din cadrul CNH

RAID MlCHEfA

Cine și ce cdrți 
mai cumpără

E un trist adevăr că foarte, 
mulți iubitori de carte trec tot mai 
rar prin librării, că-și permit doar 
ocazional această bucurie. Și 
totuși cartea se vinde și chiar 
foarte bine în unele unități 
specializate. E drept că nu în 
toate.

“Primarii nu-s veșnici, 
dar cărțile rămân!”

Librăria “Gheorghe Lazăr” 
Deva are șansa să furnizeze 
cărți pentru toate bibliotecile, 
începând cu cea județeană și 
încheind cu cele comunale și 
școlare. Dna Elena Ripoșan, 
responsabila librăriei, este de 
părere că ar trebui să le spună 
cineva primarilor că nu-s 
veșnici, dar dacă alocă bani 
pentru cărți acestea rămân. La 
acest capitol îi evidenția pentru 
preocuparea lor pe cei din Deva, 
Orăștie, Blăjeni, Tomești, 
Unirea, Vețel, Densuș și Ilia. Pe 
alții însă nu-i interesează faptul 
că elevii, mai ales cei de la sate, 
n-au la îndemână culegeri de 
probleme sau alte cărți care să- 
i ajute pentru examene. De 
asemenea, dumneaei crede că 
și bibliotecarii ar trebui să aibă 
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depășite. “Se va putea 
constata astfel că în Valea 
Jiului se pot rezolva 
problemele și că această 
zonă este una obișnuită, ca 
oricare alta din România”, 
a spus Berceanu.

Ministrul Industriei este 
de părere că prezența sa în 
Valea Jiului este de natură 
să demonstreze că nu mai 
sunt motive pentru crearea 
unor noi tensiuni. Totodată, 
el a confirmat că bugetul 
CNHîn 1999 va fi de 2000 
miliarde din care 1325 
miliarde din vânzările de 
cărbune, ceea ce ar trebui 
să determine sindicatele și 
administrația să-și des
fășoare activitatea, de 
acum încolo, fără între
ruperi.

Purtătorul de cuvânt al 
CNH, Valeriu Butulescu, a 
declarat că ministrul Radu 
Berceanu este dispus să 
meargă săptămânal în 
Valea Jiului, pentru a 
rezolvă problemele din 
zonă.

Petroșani, de la 1 aprilie, a 
sucursalei miniere Anina și 
transformarea ei în companie 
națională cu personalitate 
juridică de sine stătătoare.

Ministrul Industriei, Radu 
Berceanu, s-a angajat să sus
țină, în plan legislativ, 
programul de reducere a 
pierderilor. El urmează să 
prezinte un amendament la 
legea minelor, prin care 
Administrației CNH să i se 
permită să închidă și apoi să 
controleze, periodic, câteva 
mine care au fost scoase, de 
mai mult timp, din exploatare. 
Berceanu va prezenta și un 
pachet de acte juridice prin 
care din cadrul CNH se vor 
putea desprinde mai multe 
spații pentru care se plăteau 
taxe și impozite, acestea 
urmând să treacă în pro
prietatea Primăriilor.

ințiative, să obțină sponso
rizări pentru a achiziționa carte 
nou apărută.

Chiar dacă nu-și permit să 
cumpere cărți ca o bibliotecă 
de pildă (cea județeană tocmai 
luase volume în valoare de 10 
milioane de lei), foarte mulți 
oameni sunt cumpărători 
consecvenți. Dna Kasler 
Viorica, vânzătoare, preciza că 
se vinde foarte bine cartea de 
specialitate: dicționare de 
limbi străine, culegeri de 
probleme, îndrumarele pentru 
examenul de capacitate, 
pentru calculatoare (Ed. Teora 
și OII), de psihologie, filozofie 
și sociologie (Ed. Polirom), 
Agenda medicală (deja 
epuizată). Aceste cărți sunt 
căutate de tineri specialiști, 
elevi sau studenți. Persoanele 
vârstnice caută mai ales cărțile 
de istorie (despre ceea ce nu 
s-a scris înainte de 1989) și 
de medicină naturistă. “Bele
tristică acum mai cumpără 
numai cine-și permite. ”

Raid anchetă de 
_____ Viorica ROMAN 

(Continuare în pag. 8)
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CONTINUĂ SERIA MECIURILOR AMICALI’ DE VERIFICARE
Pânălaumrâ, 
tricolorii vor 

mtâbii Estonia
După cum toți amatorii de fotbal știu, 

Campania pentru Euro 2000 se reia pentru 
reprezentativa de fotbal a României la 27 martie 
când va susține partida cu Slovacia. Pentru 
acest prim meci din primăvară în preliminarii, 
selecționerul Victor Pițurcă, cu aprobarea 
federației, a programat două meciuri amicale cu 
Albania (la 3 martie) și Israel (10 martie). Numai 
că albanezii și-au declinat oferta de acceptare 
făcută inițial și F.R.F. a intrat serios în alertă 
pentru a găsi o echipă reprezentativă care să 
aibă o "fereastră" în calendarul său. Imediat 
după refuzul Albaniei, F.R.F. a încercat să 
perfecteze un meci de verificare cu Cipru. 
Invocând problemele ce le are cu cupa și cam
pionatul, Biroul executiv al ciprioților a dat un 
răspuns negativ. Au urmat la rând federațiile de 
specialitate din Macedonia, Cehia și Norvegia, 
întrucât nici din aceste locuri nu s-a primit un 
răspuns afirmativ, federația a găsit, cu multe 
eforturi și ... financiare, un adversar pentru 
tricolori, selecționata Estoniei care se va afla în 
acea perioadă la pregătiri în Cipru. Meciul se 
va desfășura la 3 martie, de la ora 18, pe 
stadionul "Lia Manoliu" din Capitală. Fotbaliștii 
estonieni vor sosi de luni 1 martie la București, 
biletele de avion dus-întors fiind achitate de 
federația română.

Se pare însă că propunerea făcută de 
selecționerul tricolorilor privind data disputării 
primei partide de verificare să fie 3 martie n-a 
fost benefică pentru tricolori: la acea dată 
formațiile la care evoluează mulți jucători 
internaționali români, ce joacă la echipe din 
Spania, Turcia, Anglia și Germania, au de 
susținut meciuri decisive de campionat, chiar la 
28 februarie 1999, când V. Pițurcă va convoca 
un lot de 18 jucători. în aceste condiții, pentru 
primul joc de verificare cu Estonia "grosul" 
lotului va cuprinde jucători selecționați din 
campionatul intern și numai 4 fotbaliști din 
afară. Așa că meciul de bază, de verificare a 
reprezentativei României, va fi cel din 10 martie, 
cu Israelul, când vor fi chemați la lot 12-13 
"stranieri" și 5-6 autohtoni. V. Pițurcă lucrează 
acum la întocmirea listei lotului pentru Estonia, 
care va fi prezentată conducerii federației 
pentru a fi dată publicității. Bine ar fi să fie bine, 
fiindcă meciul cu Slovacia trebuie privit cu toată 
seriozitatea, dacă se dorește ca partidele de 
acasă să fie câștigate de tricolori, ceea ce ne- 

^ar aduce calificarea din grupă, la Euro 2000. j

Pagină realizată de 
Sabin C£RBU, Ciprian MAFUNUȚ

~------ -------- ------ -ț
Vom avea o singură echipă 
în Cupa UEFA - Intertoto

Zilele trecute, UEFA a dat publicității sis
temul de înscriere a echipelor din Europa în 
Cupa UEFA - Intertoto. în primul tur (19-26 iulie) 
vor fi prezente 40 de cluburi - Suedia, Nor
vegia și Cehia fiind țările ce vor avea câte 2 
echipe, în timp ce alte 34 de țări (printre ele și 
România), cu câte o singură formație. în turul al 
doilea (3-10 iulie) vor intra alte 12 echipe. Turul 
al treilea (17-24 iulie), la cele 16 formații cali
ficate în această fază, se vor mai adăuga încă 
8 echipe din țările cu cel mai bun coeficient 
UEFA

Testarea arbitrilor 
divizionari C

Dovadă a seriozității cu care se preocupă 
conducerea FRF de creșterea calității arbitra
jelor, a pregătirii viitorilor arbitri, 350 de arbitri din 
lotul divizionar C au participat vineri și sâmbătă 
la o consfătuire organizată de Comisia Centrală 
a Arbitrilor din cadrul FRF, urmând ca apoi 
arbitrii să se deplaseze în 5 centre din țară: 
Buzău, Brașov, Galați, Oradea și Râmnicu 
Vâlcea.

Supervizarea reuniunilor arbitrilor și susți
nerea lucrărilor lor teoretice au fost asigurate 
de membrii unei comisii din care fac parte: 
Adrian Porumboiu, Mircea Constantinescu, 
Florea Frusin, Mircea Salomir, Aron Huzu, Eugen 
Mustață, Nicolae Rainea, Alexandru loniță, Gogu 
Mihăilescu, Mircea Neșu, loan Igna, Alexandru 
Dobrin, Francesc Kolossi, Ion Bonini și 
Gheorghe Manta.

între 25-27 februarie, e rândul arbitrilor 
divizionari A de a participa la consfătuirea ce 
va avea loc la Sinaia.

De !a 0-2 ia 3-2

Continui - CSM 
Reșița 3-2 (3-1) 

în cursul săptămânii trecute, Corvinul a 
susținut alte trei partide amicale din seria 
jocurilor programate pentru pregătirea returului, 
în primele două jocuri, desfășurate marți și 
miercuri, pe terenuri grele, acoperite cu ză
padă, Corvinul a primit replica unor divizionare 
A, formații pregătite de antrenori care au avut 
recente stagii și pe banca tehnică a hune- 
dorenilor. în partida de marți Astra Ploiești, cu 
Gabi Stan la timonă și cu ex-hunedorenii Pe- 
troiesc, Cireș, M.Dăscălescu, D.Dăscălescu și 
Ciorea în teren, s-a impus lejer cu 2-0, ambele 
goluri ale găzarilor fiind reușite de M.Dăs
călescu (min.25 și 39).

în schimb, miercuri, în partida contra celor 
de la CSM Reșița, Corvinul s-a impus la limită cu 
3-2. “Rana” lăsată deVictor Roșea prin pără
sirea Corvinului pentru CSM s-a dovedit a fi 
încă deschisă, astfel că jucătorii hunedoreni și- 
au dorit mult o victorie împotriva echipei pre
gătite de fostul lor antrenor. Prin urmare, în 
jocul contra reșițenilor, corviniștii s-au mobilizat 
la maximum, “tacklingurile" lor fiind uneori mai 
aspre decât cele obișnuite pentru o partidă 
amicală.

Corvinul a deschis repede scorul. în minutul 
10, Dinu l-a găsit cu o diagonală pe Șandor, 
acesta a pătruns și a șutat plasat la colțul lung, 
învingându-l pe Urai și 1-0. Două minute mai 
târziu, reșițenii au reușit egalarea, Szijj 
transformând penalty-ul acordat pentru un 
fault al liberoului*"stagiar"  Dincă asupra lui 
Pogăcean. în min.19 Babarți a făcut o cursă de 
40-50 m pe banda stângă, l-a depășit ușor pe 
juniorul Dobre și cu un șut plasat, la colțul opus, 
a înscris aducând scorul la 2-1. După numai trei 
minute, Păcurar a speculat din nou degringolada 
din tabăra oaspeților luând o acțiune pe cont 
propriu și mărind avantajul hunedorenilor la 3-1.

După pauză, pe fondul numeroaselor 
schimbări efectuate de cei doi antrenori, jocul 
s-a echilibrat. Oaspeții au preluat chiar inițiativa, 
insistențele lor fiind concretizate în min. 87, 
când Pogăcean a reluat cu capul în plasă o 
centrare din lovitură liberă a lui Radu David și a 
stabilit scorul final 3-2.

Corvinul: Pascal (46 Clep) - Procorodie, 
Haidiner (83 Mîhnea), Dincă, Marincău, Ba
barți - Dinu (71 Ghiară), Șandor (78 Scarlat), 
Andrei (46 Ispas) - Păcurar, (65 Stîrc), Pavel, 
(75 Ognean). Antrenor - Petre Gigiu.

CSM Reșița: Urai (46 Boșca) - Dobre (30 
Kovacs), Bătrânu, Călugărița (46 Lupașcu), 
Dianu - Pogăcean, Doană (62 Savu), Nica (46 
Prisăceanu), Zotincă (65 Radu David), Bălăci 
(46 Frunză), Szijj (57 Jilavu). Antrenor - 
Victor Roșea.

Sâmbătă, Corvinul - West Petrom Arad 
(Divizia C) 2-0.

• • 
Meciul de adie al 

lui IHaai
După cum s-a scris în presa sportivă cel 

mai mare fotbalist al nostru din toate timpurile, 
Hagi, va juca în meciul său de adio cu prilejul 
partidei internaționale amicale România - Belgia 
ce se va disputa la București, la 28 aprilie. în 
acest meci, organizat de Federația Română de 
Fotbal, “Maradona Carpaților", cum mai este 
numit Gică Hagi, intenționează să evolueze pe 
întreaga desfășurare a partidei. încă o dovadă 
că la cei 35 d^ani ai săi el se află într-o bună 
formă sportivă, etalată altfel și la echipa sa din 
Turcia Galatasaray.

VEGA DEVA - 
METALURGISTUL 

CUGIR 1-0 (0-0)
De mulți ani, în luna februarie când toate 

echipele de fotbal divizionare A, B și C au 
programate meciurile amicale, de verificare a 
stadiului de pregătire de iarnă, nu au mai avut 
parte de atâta zăpadă. La meciul cu Minerul 
Certej, disputat la 13 februarie (scor 0-0), stratul 
de zăpadă a fost de peste 20 de centimetri, 
îngreunând serios manevrarea balonului, supu
nând la eforturi suplimentare pe fotbaliști. Nici 
sâmbătă, 20 februarie, când pe același teren II, 
Vega Deva a primit replica Metalurgistului Cugir, 
terenul n-a fost scutit de un strat de zăpadă 
depus în cursul nopții. "Vineri (19 februarie) 
terenul a fost curățat destul de bine de zăpadă 
și atât cât s-a putut, nivelat pe la colțuri, dar 
ninsoarea ne-a dat iar de furcă - ne spunea 
antrenorul principal al devenilor, Romulus Gabor, 
manifestându-și nemulțumirea că în asemenea 
condiții nu se pot repeta cu bune rezultate 
schemele tactice preconizate”. Tot pe un teren 
acoperit cu zăpadă s-a disputat și meciul de la 
Orăștie cu F.C Dacia în care Vega Deva a învins 
cu 4-1 prin golurile realizate de Costăchescu, 
Naniu, Sișcan, Moțoi.

Și meciul de sâmbătă cu Metâlurgistul Cugir 
a reliefat în bună măsură preocuparea con
ducerii tehnice a echipei devene, a jucătorilor 
ce au intrat pe teren pentru creșterea randa
mentului pe compartimente de joc, al fiecărui 
fotbalist. Ca și în meciurile anterioare de pre
gătire, Vega și-a presat perioadă îndelungată 
adversarul și a creat numeroase faze fru
moase, destul de bine lucrate, însă, din păcate, 
finalizarea șchioapătă serios. E bine că în jocul 
formației se cristalizează schemele tactice de 
joc, mingea "circulă" destul de bine, în general 
pasele găsesc adresele preconizate. De fapt, 
Romică Gabor își îndeamnă mereu elevii, îi 
corectează pe cei care greșesc în diferite faze 
ale jocului, cerându-le mereu atenție, con
centrare la finalizare și în fazele de apărare. 
Costăchescu, Preda, Popa, Moțoi, Chiliman au 
fost de multe ori în poziții foarte bune de a 
marca în careul advers, dar s-a ratat din apro
piere. Unicul gol al meciului a fost înscris în min. 
65 de către Răican, la unul dintre atacurile 
prelungite în careul oaspeților.

Din discuțiile avute cu ing. Victor Pascu, 
președintele secției de fotbal, există toate 
condițiile ca noii veniți, Costăchescu, Chezan, 
portarul Maria, Moțoi și Anghel să fie legitimați, 
ceea ce ar bucura și pe R. Gabor.

A arbitrat la centru Adrian Radu formațiile: 
Vega: Cibotariu, Bordean, Tănasă, Luca, Gigi 
Ștefan, Popa, Chezan, Chiliman, Preda, 
Costăchescu, Moțoi (Maria, Răican, Chira).

Metalurgistul: Groza, Babuș, Șuvaina, 
Barta, Ursu, Ignat, Ciucă, Lițu, Pașcanu, Isak, 
Egy.

\ «Fiul nu 
“seca”

I Iubitorii fotbalului, susținătorii uneia dintre I 
| cele mai vechi formații din țară Jiul Petroșani, | 
. urmăresc cu neliniște și îngrijorare viitoarea . 
■ evoluție a echipei lor favorite ce trece prin • 
| greutăți financiare. După cum aflăm, oamenii | 

| care se află în conducerea clubului nu se dau | 
l bătuți, au reușit chiar două noi achiziții - pe . 
I Ciornei de la Târnăveni și portarul Botezatu de ■ 
| la Parângul Lonea. Suntem convinși că, dacă și | 
i conducerea Ligii Sindicatelor miniere va sprijini în i 
* continuare pe Jiul, acesta va curge în matca sa.

Revanșă ratată

Unirea Alba (ulia - 
Minerul Certei 

l-l C0-1J
După ce în urmă cu două săptămâni, 

pe terenul din Simeria elevii antrenorului 
loan Petcu au învins cu 2-0, sâmbătă, la 
Alba lulia s-a disputat partida revanșă a 
dublei Unirea Alba lulia - Minerul Certej. 
Terenul II al stadionului Cetate pe care s-a 
desfășurat jocul arăta mai rău decât câm
pul de bătălie de la Rovine, noroiul, ză
pada și gheața fiind “perfecfdistribuite 
pentru a complica jocul. Totuși, am asistat 
la o partidă interesantă și utilă pentru cele 
două formații.*

în vreme ce gazdele au început cu 
echipa a doua, formată din rezerve, juniori 
și veteranul Bardac, loan Petcu a trimis în 
teren o formulă care ar putea fi echipa de 
bază a returului și anume: Dobre - Far- 
tușnic, Răducănescu, Țibichi, Filip, Bozga 
- Sârghie, Pcrtvrea, Dragnea - Hanganu, 
Rădos. în aceste condiții, experimentații 

jucătorî din Certej au controlat cu auto
ritate jocul, datorită plasamentului și teh
nicii superioare minerii fiind tot timpul 
primii la minge. Singurul gol al reprizei a 
fost reușit de Rădos, care în min. 19 a 
speculat o bâlbâială a apărării adverse, 
înscriind din careu: 0-1.

în repriza secundă, raportul de forțe 
din teren s-a schimbat, acum minerii 
jucând cu rezervele (din min 46 au intrat 
Banc, Tăgârță, Kallo, Ocolișan și Scurtu), 
iar albaiulienit introducând în teren câțiva 
dintre jucătorii de bază. Astfel, jocul a fost 
mult mai echilibrat, ocaziile de gol apă
rând în aceste condiții, la ambele porți. în 
min. 52 Bardac a executat excelent peste 
zid o lovitură liberă din marginea careului, 
înscriind golul egalării: 1-1. Apoi, în min. 
72, la o greșeală în lanț a apărătorilor din 
Certej, același Bardac a trimis spre poarta 
goală, dar Dobre a scos de pe linia porții, 
în min. 75 putea fi 2-1, dar balonul expe

diat din lovitură liberă de Bardac a lovit 
bara. Spre final și minerii au avut câteva 
ocazii prin Tăgârță (min.78) și Banc 
(min.83), dar acestea nu au fost concre
tizate, astfel că partida s-a încheiat nedecis, 
gazdele ratând șansa de a-și lua revanșa.

în această săptămână, Minerul Certej 
a reprogramat alte două jocuri amicale 
de pregătire, după următorul program: 
miercuri Minerul Certej - Vega Deva iar 
sâmbătă Minerul Certej - Minaur Zlatna, 
ambele partide urmând a se desfășura 
De stadionul din Simeria.

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

Scandalul corupției în 
Comitetul Internațional 

Olimpic
Membrii Comitetului Internațional Olimpic 

(CIO), implicați în scandalul de corupție privind 
acordarea organizării JO de iarnă din 2002 
orașului american Salt Lake City, au răgaz până 
la sfârșitul lunii pentru a prezenta explicații, a 
declarat un membru al comisiei de anchetă CIO.

Jacques Rogge, unul din cei șase membri ai 
comisiei CIO de anchetă a scandalului de co
rupție, a spus că a fost analizat raportul întocmit 
de comisia de etică de la Salt Lake City. Acest 

' raport dezvăluia cum o parte a membrilor CIO au 
primit favoruri în valoare de peste 1 milion dolari, 
în perioada în care Salt Lake City candida la 
găzduirea Jocurilor de. iarnă.

Rogge a declarat că le-a cerut membrilor 
CIO implicați să-și prezinte poziția vizavi de 
favorurile primite până la sfârșitul lunii fe
bruarie. Comisia de anchetă a CIO se va reuni 
cel târziu la începutul lunii martie și va face 
recomandări conducerii executive privind alte 
posibile excluderi.

Raportul comisiei de etică de la Salt Lake 
City implica un număr de 24 membri al CIO, o 
cincime din numărul total, care s-au bucurat de 
anumite avantaje în schimbul susținerii candi
daturii orașului american. Raportul cita 10 nume 
care nu fuseseră incluse pe lista celor 14, 
întocmită după ancheta internă a CIO.
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Facturi telefonice
umflate?

Câțiva locuitori ai brașului Călan ne-au 
sesizat că "odată cu introducerea centralei 
telefonice Alcatel, multi abonați au primit facturi 
foarte piperate”, loan Lăcătuș (str. Bradului, bl. 
4) aprecia că "lumea vorbește la telefon la fel 
de mult ca înainte, dar unii primesc factori 
umflate". Pentru lămurirea situației ne-am 
adresat domnului Viorel Olteanu, șef sector 
Romtelecom Călan, care ne-a declarat: "Prin
cipala cauză a acestui fenomen este aceea că 
oamenii nu-și protejează telefonul. Deși încă de 
la instalarea centralei i-am informat asupra 
posibilităților nelimitate de acces și le-am oferit 
posibilitatea parolării ori restricționării din 
centrală, abonații au conștientizat pericolul 
abia în momentul primirii facturilor. De obicei, 
impulsurile reclamate drept nefolosite sunt 
consumate de copii, care din curiozitate fo
losesc liniile cu valoare adăugată (89.89.XXX) 
și apoi neagă acest lucru în fața părinților. 
Astfel de cazuri mai apar și în familiile dez
organizate și la societățile comerciale unde la 
telefon au acces mai multe persoane. Nu se 
poate exclude în totalitate nici posibilitatea ca 
un pirat să fi intervenit pe fire; dar acest e greu 
de depistat. Pentru eliminarea acestor ne
plăceri, noi lucrăm la instalarea unei noi rețele 
de fire protejate și îngropate, pe care sperăm 
să o finalizăm până la mijlocul acestui an, iar pe 
abonați îi sfătuim să își protejeze telefonul.”

Ciprian MARINUT
V---------------------------------------------------------------------—»

Grupul de Pompieri "lancu de 
Hunedoara” 

al Județului Hunedoara
Selecționează tineri pentru concursul de admitere 
în instituțiile militare de învățământ al Ministerului 

de Interne anul 1999-2000
I. Academia de Poliție “Alexandru loan Cuza” - 

Facultatea de Pompieri (ingineri). "Durata 5 ani
II. Școala Militară de Subofițeri Pompieri "Pavel 

Zăgănescu” - Boldești, specialitățile:
- Maiștri militari auto - durata 2,00 ani
- Subofițeri pompieri - durata 1,6 ani
III. Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor M.l. 

"Nicolae Golescu” - Slatina, specialitatea intendentă. 
Durata - 1,6 ani

CRITERII
1. Să fie numai cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
2. Să fie absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat sau 

elevi clasa a Xll-a curs de zi, a Xlll-a curs seral;
3. Să fi obținut la purtare, în ultimii doi ani de liceu, medii 

anuale de minimum 9,00.
4. Să aibă vârsta de până la 23 ani împliniți în anul în care se 

prezintă la concurs, pentru instituțiile militare de învățământ de 
formare a ofițerilor și 25 ani, pentru școlile de formare a 
maiștrilor militari și subofițerilor în activitate;

5. Să aibă înălțimea de minimum 1,70 m;
6. Să fie declarați apt medical și apt psihologic, să aibă o 

dicție bună și să nu prezinte semne particulare evidente;
7. Să aibă conduită corespunzătoare în familie, școală, la 

locul de muncă și societate;
8. Să nu fi săvârșit infracțiuni pentru care a suferit condamnări 

sau să nu se afle în curs de urmărire penală ori de judecată.
Cei care doresc să urmeze instituțiile de învățământ 

respective sunt rugați să ia legătura cu subunitățile de pompieri 
din orașele respective sau pentru alte informații în legătură cu 
desfășurarea examenelor și tematica pentru concurs la sediul 
Grupului de Pompieri "lancu de Hunedoara" al județului Hunedoara, 
strada G. Coșbuc, nr. 26 sau la telefoane nr. 214220; 214221.

NOTA: înscrierile se fac până la data de 30.04.1999

\ t
Marți 23 

februarie

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 13.00 Mis
tere și minuni (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handicap 
15.30 Ecclesiast '99 16.00 Emi
siune în limba maghiară 17.00 
Aladdin (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia Simpson 
(s, ep. 14) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 409) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 20.55 
Telesport 21.00 Ponette (dramă 
Fr. 1996) 22.40 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
9.00 Documente culturale (r) 

9.55 Ultimul tren (r) 10.55 SOS 
Patrimoniul (r) 11.25 Scena 
politică (r) 11.45 Ecranul (r) 
12.15 Sunset Beach (s/r) 13.05 

Primul val (s/r) 13.50 Video- 
caseta muzica,lă 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 SOS - 
La capătul lumii (s) 16.00 
Țiganca (s, ep. 139) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 19.10 Dosa
rele istoriei 20.10 Mistere și 
minuni (s, ep. 29) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru liric 23.30 
Pelerinaje

ANTENA1
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.25 Pericol 
iminent (s/r) 12.30 Cronici 
paranormale (s) 13.30 Planeta 
vie (do) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de fod 5.30 Dallas (s, 
ep. 175) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 94) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 26) 19.00 Observator 
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Cactus Jack (co. SUA 1979) 
23.00 Observator 23.30 Agenția 
de presă 23.35 Schimbul de 
noapte (talkshow)

AKăGN*
AXXON ROMANIA TRADING S.R.L.

Comunicat al BNR 
privind bancnotele false 

de 50.000 și 100.000 lei JOIN OUR TEAM
în ultima vreme, presa a semnalat, 

printr-o serie de articole, apariția de banc
note false cu valoare nominală de 50.000 
și respectiv de 100.000 de lei.

Trebuie subliniat faptul că falsurile 
depistate până în prezent nu sunt falsuri 
profesioniste, ele fiind realizate prin mij
loace simple de multiplicare color, cum 
ar fi copiatoarele color sau imprimantele 
color.

Contrafacerile sunt foarte ușor de de
pistat de orice persoană, nu numai prin 
faptul că nu pot fi reproduse elementele 
de siguranță ca: filigran, fir de siguranță, 
element de suprapunere față-verso etc., 
dar mai ales prin aceea că nici un co
piator color sau imprimantă color nu pot 
reproduce înscrierea în relief a banc
notelor și nu pot conferi hârtiei simple de 
copiator tușeul pe care îl are la pipăit 
hârtia specială folosită în imprimarea 
bancnotelor.

în acest context, populația se poate 
apăra împotriva falsurilor dacă respectă o 
regulă de bun simț: în momentul în care 
sunt făcute plăți, bancnotele să fie numă
rate și pipăite pentru a descoperi 

[eventualele contrafaceri.
<----------

WE ARE AN INTERNATIONAL COMPANY DISTRIBUTING: 
TOSHIBA and SUNLIGHT batteries 

GERMANOS equipment 
JOHNSON & JOHNSON consumer goods 

MATTEL toys, MANITOBA, CRIKET

WE ARE LCXDKING FOR 

SALES REPS 
For the Deva -Hunedoara Area 

WE REQUIRE;
DYNAMIC PEOPLE
UPTO 30 YEARS OF AGE
DRIVING LICENCE
GOOD COMMAND OF SPOKEN ENGLISH
MILITARY OBLIGATIONS FULFILLED.(WHERE APPLICABLE) 
SALES EXPERIENCE IS AN ADVANTAGE
UNIVERSITY DEGREE IS AN ADVANTAGE

WE OFFER;
COMPETITIVE SALARY
COMPANY CAR
ATTRACTIVE BONUS SCHEME
TRAINING WITHIN THE COMPANY AND/OR ABROAD 
CAREER OPPORTUNITIES IN SALES

BE AMONG THE WINNERS!
Please send your CV to: AXXON Romania Trading

SRL fax: 069/229020, până la data de 25.02.’99
Attention: Mr. Z. Muntiu

4--- - - - -- ■—

SC ELECTRICA SA
W BUCUREȘTI

Sucursala de Distribuție Deva
Informează consumatorii casnici că începând cu data de 15 februarie 1999 se

vor aplica următoarele tarife (lei/kWh) la energia electrică, avizate de 
Guvernul României - Oficiul Concurenței:

Nr. Tipul de tarif Transa Transa Tranșa
crt. 0-50 kWli/lună 51-100 kWh/lună >100 kWh/lună
1, Tarif monom simalu: 296 688 688
2. Tarif monom diferențiat: 

2.1 Tarif pentru consumul 
de energie electrică 
realizat între orele 6-22 
din zilele lucrătoare 
de luni până vineri 327 865 865
2.2 Tarif pentru consumul 
de energe electrică realizat
intre orele 22-6 de luni

♦ până vineri și pentru tot 
consumul din zilele
de sâmbătă si duminică 154 356 356

3. Tarif pentru 
consumatorii atipici 
(asociații de locatari și 
categorii asimilate 
prin acte normative) 688

[^Informații suplimentare la Serviciul Marketing al SD Deva, telefon 215750, int.126, 227.

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV e 

al tău! 9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Sweet 
Talker (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Hercule (s, ep. 
1) 14.00 Xena (s) 15.00 Hangtime 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Relativity (s, ep. 2) 21.30 NYPD Blue 
(s, seria V-ep. 2) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Susan (s, seria II ep. 2) 23.00 Știrile 
PRO TV/ Profit 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

AGASA
7.00 Celeste se întoarce (s/r) 

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Misiune de 
salvare (f/r) 12.05 Ca la mama 
Acasă (r) 12.10 Vânătorul de 
oameni (s/r) 12.45 Ultima vară (s/ 
r) 13.30 D.a. (r) 14.00 Dragoste 

*

și putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te itabesc (s) 
16.00 Celeste se întoarce (s, ep. 
16) 16.45 Guadalupe (s) 17.30 
Ultima vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 70) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 309) 20.45 Miste
rioasa doamnă (s,e p. 173) 21.30 
Surorile (s,e p. 42) 22.30 Delica
tessen (co. SF Franța 1991)

PRIMA TY
7.00 Povești de iubire (r) 8.30 

Cinemagia (r) 9.00 Prima oră 
(mag. matinal) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 63) 16.00 Știri 
16.10 Tia și Tamera (s) 16.35 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri, Meteo, 
Sporț 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s, ep. 33) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 13) 21.30 
Dosarele Y 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție

HB0
10.00 Fata din vis (co. romatică 

SUA 1997) 12.00 Mizerabilii 
(dramă romantică Franța ’95) 
15.00 Un bacșiș de 2.000.000 $ 
(co. romantică SUA 1994) 16.45 
Cu cărțile pe față (thriller SUA 
1998) 18.15 Războiul fiarelor 
(d.a) 18.45 Weekend cu Bernie 
(co. SUA 1989) 20.30 Colț Alb 2: 
Mitul Lupului Alb (dramă SUA 
1994) 22.15 Comorile lui Curly 
(co. SUA 1994) 0.15 Mr. Jones 
(dramă romantică SUA 1993)

PRO TV
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00- 
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA I
16.30-17.00 Sportul hunedo- 

rean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri lo
cale 18.00-24.Q0 Antena 1 
București

negescep
Marți, 23 februarie

Z> BERBEC
Va trebui să treceți peste 

un obstacol și să faceți față 
unui eveniment neașteptat. 
Fiți diplomați în certurile de 
familie și rezolvați orice 
problemă cu partenerul.

O TAUR
Toate au intrat pe propriul 

făgaș. Ați trecut de greutăți și 
piedici. în viața personală și 
profesională se întâmplă 
surprize plăcute, la care nici 
nu ați visat.

Z> GEMENI
Petreceți cât mai mult 

timp în societate, fiți atent și 
culegeți informații. Șefilor- 
Gemeni le sugerăm să nu 
se închidă în birou, ci să 
converseze cu angajații.

Z> RAC
Perspectivele se anunță 

favorabile. Lucrurile au o 
evoluție favorabilă, mai ales 
la locul de muncă. Schimbă
rile pozitive în starea materia
lă se lasă însă așteptate.

O LEU
Știința și perseverența nu 

înseamnă totul. Pentru a face 
carieră, trebuie să încercați 
să fiți mai calm și mai 
înțelegător cu ceilalți, pentru 
că și alții pot avea idei...

Z> FECIOARĂ
Starea dv. de sănătate 

este perfectă. Și partenerul 
a scăpat de gripă. încercați, 
cu toată energia, să 
rezolvați sarcinile cu 
adevărat importante.

O BALANȚĂ
Tot înainte! Nu renunțați 

dacă vi se oferă ceva de 
lucru, veți beneficia de o 
serie de avantaje. Folosiți- 
vă de grațiile zeiței Fortuna!

O SCORPION
Acceptați sfaturile acelora 

care spun să vă odihniți, pen
tru că excesele nu aduc ni
mic bun. în relația amoroasă 
este liniște și armonie, nu mai 
sunteți geloși și nu vă mai 
acuzați reciproc.

O SĂGETĂTOR
Vă așteaptă împliniri fami

liale, succese recunoscute 
în mod public. Reușiți să 
obțineți tot ceea ce ați 
încercat să atingeți. Puteți fi 
părtașul unei ciudate și 
penibile relații amoroase.

Z> CAPRICORN
Ați devenit din nou prea 

critici cu dv. și cu cei din jur. 
Ar fi mai bine dacă nu ați 
persevera în greșelile 
făcute. Nu renunțați la 
ideile dv., pentru că 
acestea aduc bani în casă.

O VĂRSĂTOR
Lucrurile merg bine. Sunt 

condiții deosebite pentru 
debutul unor proiecte noi: 
sunteți cu picioarele pe 
pământ și asta e grozav, 
pentru că vă ajută să vă 
rezolvați problemele.

O PEȘTI
Poziția astrelor vă este 

favorabilă astăzi, dar pentru 
a va îndeplini planurile 
trebuie să le dați și dv. o 
mână de ajutor. La locul de 
muncă veți rezolva rapid și 
eficient o sarcină grea.

neveste»
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“ Suntem mereu în coada bucatelor
la investiții din cauza poziției

noastre geografice”
Dialog cu dl Septimiu Sandu, 
primarulcomunei Răchitova

S'trăbatem drumulînăibit de zăpadă, minunându-ne de încremenirea' 
strălucitoare a peisajului decupat parcă din poveștile copilăriei. Suntem 

prea “prinși” ca să ne dăm seama că am ajuns ia destinație, ia capătul de linie 
unde azuriul cerului se îngemănează cu albul atotcuprinzător a! zăpezii, peste 
casele cu coșuri fumegânde, respirând căldură și viață.

întreaga așezare zace camuflată sub mantia omătului, ca și cum pictorul 
ar fi scăpat prea mult alb din pensulă peste o pânză imaginară.

De pe unui din dealuri, veghează neostenit turnui-cetate (monument istoric 
din sec. ai Xii-XiV iea), unde înaintașii se refugiau și, aprinzănd torțele, 
semnalizau mersul istoriei...

Ajunsesem ia Răchitova.

REP: D-le primar, o primă 
întrebare pe care v-o adresez 
vizează paleta investițională pe 
care Primăria Răchitova o are în 
atenție pentru acest an. Cât de 
mare e discrepanța dintre 
necesități și posibilități în munca 
de administrare eficientă a 
comunei?

S.S.: Realitatea este că 
suntem mereu în coada 
bucatelor la investiții din cauza 
poziționării noastre geografice. 
Pe traseul ce vine de la Hațeg, 
comuna Răchitova este "ultima 
stație", capăt de linie. De aceea 
undele de șoc ale investițiilor 
ajung la noi cel mai pe urmă. Un 
exemplu, în sensul celor spuse 
mai sus, îl reprezintă investiția 
ce are ca obiect introducerea 
gazului metan în localitățile 
comunei. Avem întocmit studiul 
de prefezabilitate care prevede 
trasarea conductei de debit de 
la Totești. în condițiile în care, pe 
traseu, se va introduce întâi 
gazul în satele comunei Unirea, 
aflată în “amonte”, la Răchitova 
nu vom putea începe lucrările

Zootehnie da*  
agroturism nu

* . TI"

în lipsa unui serviciu “la stat', E.M. Boița s-a închis de un an și 
jumătate, singura sursă de venit la care locuitorii comunei Răchitova 
au acces o reprezintă creșterea și comercializarea animalelor. 
Efectivele de animale numără 1280 capete bovine, 1400 ovine, 7000- 
8000 de păsări și 25 de cabaline. Interesant este că numărul de 
animale nu a scăzut semnificativ la Răchitova după 1989. Doar 
numărul de ovine s-a diminuat semnificativ, comuna având în 
patrimoniu său, înainte de 1990, peste 2500 de oi. Vânzarea 
animalelor la târg sau către diverșii întreprinzători mezelari asigură 
gospodarilor din zona Răchitova mijloacele financiare necesare 
traiului. Printre cei mai destoinici gospodari, ce se încăpățânează 
să crească animale în ciuda greutăților tranziției, primarul comunei 
i-a evidențiat pe lorgoni Ion Prăbâjoni, Susan Petru, Petrescu Aurel 
Budău, Simedron Liviu, Văiconi Cornel, Armioni losif, Olărescu 
Siminic, Avramescu Anghel, Păran Petru, Cleb Vaier, Mândroni 

Ilulius, Silvășan Liviu și Vlăiconi Cornel.
Deși zona are un pitoresc deosebit, se apreciază că Răchitova 

nu are un potențial turistic real. Nu există vestigii istorice deosebite, 
nu sunt condiții de a organiza vânători sau alte acțiuni de divertisment 
și există părerea că a investi în amenajarea unor gospodării pentru 
a putea oferi un confort la standarde acceptabile unor posibili turiști 
este o aventură financiară prea riscantă.i

3 Dacă în anul 1986 
populația comunei era de 2164 
de persoane, în 1996 a scăzut 
la 1733. Cum aprecia 
secretarul comunei, dl Eugen 
Neiconi, în timp numărul 
locuitorilor așezării a mai 
scăzut cu aproximativ 100 de 
persoane. Anul trecut numărul 
decedaților a fost de 25, în timp 
ce s-au născut numai doi copii, 
cei de 0-1 an fiind doar cinci pe 
teritoriul comunei; indicele 

mai repede de anii 2000-2001.
REP.: Ce s-a reușit totuși 

face, die primar?
S.S.: Cea mai mare investiție 

începută în comună este 
asfaltarea drumului ce leagă 
satele Ciula Mare și Boița. Este 
o distanță de 3 kilometri de drum 
a cărui asfaltare costă, la prețuri 
1998, aproape 4 miliarde de lei. 
în anul trecut lucrările efectuate 
au consumat 300 de milioane de 
lei alocați de la bugetul central 
primăriei pentru investiții. Este o 
prioritate pentru primărie ca în 
acest an să obțină fonduri pentru 
a continua această lucrare din 
care s-au executat cca. 250 de 
metri până acum. Am încercat 
să facem cât mai multe cu cele 
550 de milioane de lei cât s-au 
consolidat la bugetul primăriei în 
1998. Astfel am executat după 
inundațiile din vara trecută 
decolmatarea pe o lungime de 9 
kilometri a râurilor ce vin de pe 
Răchitova, Vălioara și Ciula 
Mare. O altă lucrare pe care am 
realizat-o a fost pietruirea unui 
drum în Răchitova, zona 
Ploștina. Lucrarea a costat 50 de 
milioane de lei, iar distanța 
pietruită a fost de 700 de metri. 
Prin defalcarea unor fonduri prin 
Consiliul județean am mai 
deschis un drum de pământ între 
satele Vălioara și Mesteacăn. 
Lungimea drumului este de 9 
kilometri. în luna decembrie, s- 
au instalat în cinci sate 
aparținătoare ale comunei 45 de 
corpuri de iluminat public 
moderne, urmând ca în primul 
trimestru al acestui an să mai fie 

I

demografic este în scădere.
O Doar șapte cupluri au 

fost întemeiate în 1998. De la 
serviciul de stare civilă al 
Primăriei aflăm că au pornit pe 
aceiași drum tinerii Alin Adinei 
Crăciunescu și Alina Cosmina 
Magdescu, Nelu Mircea Andraș 
și Ana Maria Roman, Ionel 
Onica și Neluța Anișoara Onica 
și alții - majoritatea stabilindu- 
se în Răchitova.

O în comună nu este un 
ghișeu poștal. Cei trei factori 
poștali își desfășoară o parte 
din activitate fiecare la 
domiciliul său. în satele Ciula 
Mică și Vălioara (factor poștal 
dna Rodica Tomoni), numărul 

montate încă cinci surse de 
lumină. Cu această investiție, 
de 12 milioane de lei, s-a 
rezolvat o mare parte din 
problema iluminatului stradal 
nocturn.

REP.: Cum percepeți, la 
Răchitova, noua Lege a 
finanțelor publice locale? Există 
temerea la nivelul multor 
primării, ce nu au operatori 
economici în arealul lor, că lipsa 
plătitorilor de taxe și impozite la 
buget va genera falimentul 
primăriei. Este și cazul comunei 
d-voastră?

S.S.: Pe teritoriul comunei 
nu există nici un operator eco
nomic important. Singurii 
întreprinzători în zonă sunt mici 
meseriași cu activități 
independente. Sunt cca. 40 de 
tâmplari, zugravi, cazangii și 
comercianți. Bugetul primăriei 
nu prea poate conta pe ei 
deoarece volumul lucrărilor pe 
care le au este extrem de 
coborât și cunoaște permanent 
regresul. Anul trecut veniturile 
proprii ale primăriei au fost de 
doar 65 de milioane de lei. Anul 
acesta nu știu dacă vom mai 
putea consolida această sumă, 
iar cei patruzeci la sută din 
impozitul pe salariu ce ar trebui 
să intre în bugetul primăriei, mă 
tem că sunt zero lei la 
Răchitova. Despre faliment 
totuși nu cred că va fi vorba. 
Spun numai că dacă în acest 
an reușim s-o scoatem cu bine 
la capăt, din punct de vedere 
financiar, atunci nu ne va mai 
speria nimic pe viitor.

Gotești- 
un cătun - muiei?

Acum vreo 15 ani, satul 
Gotești, aparținând comunei 
Răchitova, pulsa în ritmul activității 
a cca. 40 de oameni care în 13 
gospodării administrau vrednic un 
patrimoniu de peste 120 de ovine 
și 50 capete bovine. Astăzi în satul 
Gotești mai locuiesc doar trei 
persoane în vârstă. Situat la 9 
kilometri de centrul de comună, 
drumul de acces la Gotești este 
inaccesibil pe timp umed pentru 
mijloacele de transport conven
ționale./Trăind fără electricitate, 
fără surse de comunicare, cei trei 
bătrâni primesc necesarul de 
alimente de la rude aflate în alte 
sate ale comunei care de 2-3 ori pe 
săptămână urcă pe jos drumul 
Goteștiului. Toate gospodăriile de 
altădată stau în părăsire și, făcând 
excepție de cei trei locatari, cătunul 
Gotești pare un eșantion 
încremenit de la Muzeul satului.

abonamentelor la “Cuvântul 
liber” este 38.

3 Parohia Ortodoxă 
Răchitova numără trei biserici 
- cele din satul centru de 
comună, din Ciula Mică și din 

-Ciula Mare. Păstorind peste 
200 de familii, preotul Cornel 
Opârlesc se arăta mulțumit de 
felul cum credincioșii își fac 
datoria față de biserică; cu 
ajutorul lor, cele trei lăcașe de 
cult au fost reparate și decorate 
cu picturi în frescă, dotate cu 
mobilier nou etc. Anul trecut, 
Biserica Ortodoxă din 
Răchitova a împlinit o sută de 
ani de când a fost ridicată în

Familia scolii
Iarna pe ulița... la Rach/tova

Iproape peste tot, 
viața comunităților 
rurale lasă impresia 

desfășurării ei asemenea 
celei unei mari familii. Micile 
nuclee par a fi constituite în 
primul rând de colectivitățile 
care-și desfășoară acti
vitatea într-una sau alta din 
instituțiile publice..

Un astfel de sentiment 
ne.-a însoțit și în cazul Școlii 
Generale (clasele l-VIII) din 
Răchitova, unde dascălii, 
aflați la catedră de ani și 
chiar zeci de ani de zile, s- 
au stabilit în majoritate aici, 
în comună, și cu o singură 
excepție toți sunt cadre 
calificate (cu gradul I). Mai 
mult decât atât, unii dintre 
profesori își întâlnesc în 
cancelarie foștii elevi, 
deveniți acum colegi de

r 
I
I 
I

TELEFOANELE cu manivela 
ÎNCĂ LA LOC 1)E CINSTE

în toate cele șapte sate aparținătoare comunei Răchitova nu există 
decât două telefoane fixe; unul la primărie, iar celălalt la postul local de

I poliție. Cel de ta primărie este un model ancestral de telefon, “dotat" cu o 
«manivelă a cărei rotire energică produce cuplarea la centrală. Aceasta, 
■ aflată la Sarmizegetusa, este din generația bunicilor, solicitând la maximum 
| auzul și tonurile înalte ale interlocutorilor. Din păcate, nici telefoanele 
.celulare nu fac apel la Răchitova, zona fiind fără acoperire GSM. Ca să 
I poată discuta la celular, primarul comunei se urcă în automobil și merge 
«câțiva kilometri până la Ciula Mică unde există semnal. ROMTELECOM 
I are un program de investiții pentru această zonă, dar trecerea pe centrale
|telefonice Alcatel la Răchitova va mai întârzia, comuna fiind ultima, ca | 
poziționare geografică, în calea lucrărilor de telefonie.

acest loc, moment marcat prin 
sfințirea lăcașului.

3 “Zestrea” .Bibliotecii 
Comunale e de aproape 
7000 de volume. în ultimii 
doi ani ea s-a îmbogățit doar 
cu cele primite de la 
Biblioteca Județeană, fiindcă 
în bugetul local nu s-au mai 
găsit bani pentru achiziția de 
carte. Cu toate acestea, 
numărul cititorilor e și aici în 
creștere și ei se delectează 
mai ales cu lectură din 
literatura beletristică, iar 
elevii, care dețin ponderea, 
cu cea școlară, preciza dra 
Liliana Drăgănesc

9 
catedră iar în bănci îi 
recunosc pe cei din generația 
următoare a foștilor școlari.

Aflăm toate acestea din 
discuția purtată cu directorul 
școlii, dna Viorica Opârlesc, 
care a adunat în sălile de 
clasă ale acestei instituții nu 
mai puțin de 34 de ani de 
muncă... Cum se resimte 
evoluția învățământului aici 
nu e greu să ne dăm seama 
pentru că “datele problemei" 
sunt în fond cam aceleași în 
așezările rurale: “Avem și 
clase foarte bune, dar și mai 
slăbuțe - ne spun dascălii -, 
dotarea e cea care e, adică 
lipsită de mijloace moderne; 
programa școlară este încă 
foarte încărcată, mai ales că 
elevii noștri, cei de la sat în 
general, au mai puțin timp la 
dispoziție pentru pregătirea

x
I
I
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bibliotecară și director al 
Căminului cultural.

O Principala instituție 
de cultură a comunei a 
devenit, din păcate, doar 
gazdă pentru sărbătorirea 
unor evenimente precum zile 
de naștere, nunți, botezuri, 
revelioane. Nici măcar 
discotecile nu mai aduc prea 
mulți tineri la Căminul cul
tural, deși o dotare minimă, 
de bine de rău, există. 
Fiecare sat își are căminul 
său, care însă a ajuns să fie 
mai degrabă “decorativ” 
decât servind scopului pentru 
care a fost creat. 

§
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temelor acasă". Dificultățile 
cu naveta sunt de 
asemenea cunoscute, cu 
toate că în mare parte 
acestea au fost rezolvate 
prin subvenționarea, de 
către primăria locală, a unui 
autobuz care vine de la 
Hațeg în primul rând pentru 
elevii și dascălii școlii; iar 
biserica, la rândul ei, 
contribuie cu bani pentru 
premiile elevilor.

Cât despre actualele 
priorități ale învățământului 
românesc, dna director 
afirmă: “Ne-am însușit 
prevederile reformei și 
dorim să sprijinim acest 
complex proces, dar în 
condițiile existente (cele 
enumerate anterior - n.n.) e 
ca și când am pomi la război 
fără arme"...f
OAMENII 'l

PĂDURILE
Comuna Răchitova are o 

suprafață agricolă totală de 
4105 hectare. Conform Legii 
18 în satele Ciuta Mare, Ciula 
Mică sunt eliberate titlurile de 
proprietate în proporție de 95 
la sută. Din această primăvară 
va începe acordarea titlurilor în 
satele Vălioara și Boița. 
Cerererile făcute de cetățeni, 
în conformitate cu Legea 169, 
reclamă 2540 hectare de 
pădure. Sunt numeroși 
cetățeni care revendică între 
20 și 25 de hectare, parohia 
cerând și ea o suprafață de 
pădure de 30 de hectare. Din 
cele 251 de cereri depuse 
pentru pădure 85 nu au nici un 

^act doveditor. y

Pagină realizată de'' 

Estera SÎNA, 
Georgeta BfRLA,

Adrian SĂLĂGEAN 
Foto: Traian MÂNU.
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Cu produse gratuite, după 8 morile a.c. 

PROTECȚIA FITOSANITARĂ 
ÎN POMICULTURĂ ÎN 

PERIOADA REPAUSULUI 
UEGETATIU

Pomii fructiferi sunt atacați de un număr mare de 
dăunători ca: fluturele cu abdomen auriu, omida păroasă 
a dudului, omizi defoliatoare, molii de frunze, păduchi 
țestoși și lânoși, puricele melifer, păduchele din San-Jose, 
păianjeni, afide. Aceștia iernează sub diferite forme (ouă, 
larve, crisalide) pe scoarța pomilor, ramurilor, în crăpăturile 
scoarței sau în cuiburi mătăsoase atârnate de ramuri.

Pe lângă dăunători, în ultimii doi ani, s-a manifestat la 
speciile de sâmburoase (gutui, păr, măr) una din cele mai 
grave boli ale pomilor fructiferi - respectiv focul bacterian 
- produs de bacteria Erwinia amylovora. Agentul patogen 
iernează sub scoarța, pomilor sau a ramurilor atacate. 
Specific acestei boli este faptul că vârfurile lăstarilor atacați 
au aspect de cârje, iar frunzele uscate rămân prinse pe 
lăstari și în timpul iernii. Sub scoarță, lemnul atacat are 
culoare brun-roșcată, bine delimitat de lemnul sănătos 
de culoare alb-gălbuie.

La sâmburoase (mai ales prun) se manifestă o 
extindere a fenomenului de acoperire a ramurilor cu 
lichenul galben (Xanthoria parictina). Deși este saprofit, în 
timp provoacă sufocarea ramurilor și uscarea lor.

Ținând cont de rezerva biologică ridicată a dăunătorilor 
și bolilor sunt absolut necesare măsuri de igienă culturală, 
combatere mecanică și chimică în perioada repausului 
vegetativ. Igiena culturală constă în adunarea frunzelor 
căzute, tăierea ramurilor atacate, a cuiburilor de omizi și 
distrugerea lor prin ardere, răzuirea scoarței pentru 
îndepărtarea lichenilor.

O serie de dăunători ca: musca cireșelor și vișinelor, 
viespea cu ferăstrău, viespea sâmburilor de prun ș.a. 
iernează în stratul superficial al solului sau la suprafața 
solului, sub coroana pomilor. Pentru redjcerea rezervei 
biologice a acestor dăunători se recomandă săpatul în 
jurul pomilor, pe proiecția coroanei. Astfel, formele de 
iernare sunt îngropate în pământ, la adâncime, unde nu 
se mai pot dezvolta.

Pentru prevenirea extinderii focului bacterian al pomilor 
este absolut necesară tăierea lăstarilor, șarpantelor la cca 
20-40cm sub zona atacată, iar pomii uscați încă din vară 
vor fi scoși și arși pe loc, nu depozitați. Tăierea și arderea 
pomilor este singura și cea mai eficientă măsură de 
prevenire a extinderii acestei boli.

Măsurile chimice de combatere în perioada repausului 
vegetativ, pe lângă faptul că distrug formele de iernare a 
dăunătorilor, protejează insectele folositoare care sunt in
active în această perioadă. Reducându-se rezerva 
biologică a insectelor dăunătoare, automat se reduce și 
numărul de tratamente în perioada de vegetație.

Menționez însă că pentru unii dăunători nu sunt 
suficiente numai tratamentele de iarnă (viespea sâm
burilor de prun, viermele merelor și prunelor, monilioză, 
rapăn etc).

Ținând cont de necesitatea tratamentelor de iarnă la 
pomi, Guvernul României, prin Ordinul nr. 27/1995, a decis 
livrarea de produse fitosanitare în mod gratuit, prin centrele 
de protecția plantelor din județ și prin centrele agricole, la 
toți deținătorii de pomi, indiferent de tipul de proprietate. 
Persoanele fizice pot obține aceste produse în mod gratuit, 
după data de 8 martie 1999, pe bază de adeverință 
eliberată de către primării, în care să se specifice numărul 
de pomi aflat în proprietate.

Produsele fitosanitare recomandate pentru trata
mentele de iarnă sunt: USi 1,5-2%, Oleoecalux 1,5%, 
Oleocarbetox 3% sau Carbetox1%, iar pentru prevenirea 
infecțiilor cu foc bacterian la gutui, măr, păr, se va distribui 
Champion 0,17%.

Tratamentul se execută până la dezmugurit, pe vreme 
uscată, fără vânt, la temperaturi de peste 6°C.

Biolog luliana MARIAN, 
inspector șef al Inspectoratului Județean pentru protecția 

plantelor și carantină fitosanitară Hunedoara-Deva

Casa de Ajutor
Reciproc â Pensio

narilor Deva este, așa cum 
îi spune și numele, con
stituită în beneficiul persoa
nelor care la vârsta înțelep
ciunii se bucură de odihnă. 
Pentru membrii săi C.A.R.P. 
asigură mai multe servicii, 
despre care ziarul nostru a 
mai scris.

NOI
ATELWRE
LA C.A.R.P.

DEVA
între noutăți se numără 

atelierul de cizmărie, recent 
deschis, care funcționează 
cu tarife acceptabile pentru 
toți cei ce doresc să-și 
repare încălțămintea și cu 
reducere pentru membrii 
C.A.R.P. Urmează să fie 
deschise, după spusele 
dnei Elena Petruț, contabil 
șef, ateliere pentru confec
ționarea coroanelor și jer
belor de flori și pentru vul
canizări. Iar pentru apro
piata zi de 8 Martie s-au dat 
în lucru unei doamne con
fecții textile (lenjerie de pat 
și pijamale). Prin inițierea 
acestor activități se dă de 
lucru unor pensionari, se 
asigură celorlalți membri ai 
C.A.R.P. diverse facilități și 
se oferă celor interesați 
servicii utile la costuri 
rezonabile. (V.R.)

A ȚI ȚINE CUVÂNTUL DAT 
- UN LUCRU ESENȚIAL 
PENTRU ALEȘII OBȘTII

Comuna Toplița nu este 
mare - are doar 6 sate plus 
două cătune dacă printre 
aceste două din urmă 
includem și așezarea 
numită Mânu unde mai 
trăiește un singur om, 
numără 380 de gospodării 
în care trăiesc în jur de 1200 
de locuitori, dar aici 
întâlnești oameni foarte de 
treabă, harnici și gospodari 
destoinici. Am fost recent la 
Toplița și primul om cu care 
am stat de vorbă a fost 
viceprimarul localității.

- Ce mai este nou în 
Toplița, die Aurel Cerișer?

- Nu ne putem lăuda cu 
multe, căci la munte lucrurile 
se mișcă greu. Avem însă 
câteva împliniri de foarte mare 
însemnătate pentru viața 
comunei. Recent s-a licitat 
construcția a două poduri - 
unul la Dăbâca, celălalt la 
Hășdău. Poduri din beton, 
trainice, menite să dureze 
sute de ani. Dar cea mai mare 
bucCirie este că am reușit să 
aducem televiziunea română 
în casele oamenilor.

- Cum ați reușit?
- De mulți ani, și înainte

de 1989, oamenii au cerut să 
se creeze condiții ca să se 
poată recepționa emisiunile 
televiziunii române, căci la noi 
așa ceva nu era posibil. Am 
promis și noi, cei ce 
conducem în prezent 
comuna. Oamenii nu au 
crezut că ne vom ține de 
cuvânt. Tocmai acest fapt ne- 
a îndârjit. Am fost pe la toți 
factorii de specialitate, la nivel 
de județ și de mai departe și 
am cerut sprijinul. Am fost nu 
o dată, de mai multe ori. Era 
nevoie de doi stâlpi înalți. Pe 
unul l-am luat de la Călan, 
pe celălalt de la Peștiș. Când 
l-am ridicat pe cel de la 
Hășdău, n-am reușit să-l 
consolidăm că s-a răsturnat. 
Cărămida și cimentul 
necesar construirii încăperilor 
pentru aparatură le-am dus 
cu căruța, până unde am 
putut urca, apoi cu desagii.

- Ați mobilizat oamenii 
la această treabă?

- Da. Și foarte mulți au 
răspuns. Unul singur n-a vrut 
nici să ne lase să scurtăm 
drumul trecând cu căruța 
prin grădina lui. Ba ne-a și 
râs în nas zicând că n-o să

reușim. Tot dumnealui n-a 
venit să împrăștie piatră pe 
un drum, dar a fost primul 
ce a trecut cu căruța pe 
acesta.

- Ei, pe lumea asta sunt 
oameni și oameni.

- Așa este. Unii știu nu
mai să ceară. Dar ne bucu
răm că ne-am ținut cuvântul. 
După părerea mea a-ți ține 
cuvântul este un lucru esen
țial. Releele au fost puse în 
funcțiune chiar în ajunul 
Crăciunului 1998 și oamenii 
din Toplița, Hășdău și 
Dăbâca s-au bucurat foarte 
tare.

- Care este cel mai im
portant obiectiv ce vi l-ați 
propus pentru anul în 
desfășurare?

- Aprovizionarea cu apă. 
în prezent societatea “Gevis” 
din Deva efectuează studiul 
de fezabilitate.

- lată încă o veste bună 
pentru toplițeni.

- Da. Lucrarea va dura 
multă vreme, costă circa 8 
miliarde de lei, dar va rezol
va o problemă vitală pentru 
localitate.

Traian BONDOR

ÎNBRAcAMIIMTEA
FĂCUTĂ U COMANDĂ 

' 0 RARITATE
La secția confecții piele și blană din cadrul Cooperativei 

Streiul Călan, activitatea este redusă, deși ne aflăm în plin 
sezon de iarnă, când îmbrăcămintea groasă este absolut 
necesară. Dna Lucreția Silaghi, responsabila unității, ne 
spune că în prezent "clienții nu mai vin ca altădată. Prea 
puțini sunt cei care își confecționează o haină de piele sau 
blană. Cei care deschid rareori ușa unității sunt oameni de 
la țară, crescători de animale care posedă materia primă. 
Modelele solicitate diferă funcție de vârsta clientului, dar în 
general predomină linia clasică."

Manopera practicată de Cooperativa Streiul este stabilită 
la un preț acceptabil, însă valoarea finală prezintă o ușoară 
creștere, căci include și costul materialelor de căptușeală 
folosite. Am notat câteva din prețurile celor mai solicitate 
articole, afișate în incinta unității: haină lungă femei - 
135.893 lei, haină blană 3/4 - 129.405 lei, scurte piele - 
150.000 lei și căciulă - 34.700 lei. “Avem și clienți care și-au 
adus materialul, lucrarea a fost finalizată, însă hainele sunt 
tot la noi. Acest lucru este tot mai des întâlnit și se datorează 
faptului că oamenii nu dispun de bani pentru a le putea 
ridica chiar dacă prețurile sunt rezonabile", mai spune dna 
Lucreția Silaghi (Cr C )

PERSOANE DISPĂRUTE DE LA DOMICILIU.
CINE

Inspectoratul județean 
de poliție Hunedoara - 
serviciul poliției criminale, 
roagă pe cetățenii care 
recunosc pe vreuna dintre 
persoanele dispărute să 
sprijine identificarea și 
găsirea acestor persoane 
declarate ca dispărute de 
la domiciliu:

1. HAN AS MARIA 
LUCREȚIA, fiica luiAnghel 
și Sofia, născută ia 
04.09.1968 în Băița, județul 
Hunedoara, cu același 
domiciliu, sat Căinelu de 
Sus, nr.26, județul Hune
doara, care la data de 
28.10 1997 a dispărut de 
pe raza municipiului Deva.

Semnalmente: 1,70- 
1,80 m, 80 kg, atletică, păr

POATE DA RELAȚII POLITIEI?
negru, față ovală, ochi 
căprui, urechile mijlocii cu 
lob liber.

La data dispariției era 
îmbrăcată cu geacă imi
tație de piele de culoare 
neagră, pulover din lână de 
culoare roșie cu modele, 
fustă din stofă groasă, 
bocanci de culoare 
neagră, trei sfert cu 
șireturi.

2. FULEA NICOLAE 
DĂNUȚ, fiul lui Nicolae și 
Maria, născut la 
03.01.1974 în Hațeg, cu 
același domiciliu, sat 
Silvașu de Jos, nr.138, 
care la data de 12.01.1999 
a dispărut de la domiciliu.

Semnalmente: 1,72- 
1,78 m, 70-75 kg, atletic,

9
păr șaten cu fir drept, față 
triunghiulară, ochi căprui.

îmbrăcăminte: scurtă 
din tercot cu două fețe 
(vișiniu și verde) matia- 
sată, bluză din lână cu 
motive florale, pantaloni 
blue-jeans de culoare 
albastră, ghete din piele de 
culoare maron.

3. FRĂȚILĂ COSM/NA 
FLORICA, fiica lui Petru și 
Aurelia, născută la 
11.01.1992 în Hunedoara, 
cu același domiciliu, str. 
Prutului, nr.6, ap.27, care 
ta data de 21.06.1998 a 
dispărut de la domiciliu.

Semnalmente: 1,10 m, 
30 kg, ochi negri, față 
rotundă, urechile mari cu 
lob liber.

r
îmbrăcăminte: pan

taloni din catifea roșie, 
tricou alb, ghete de culoare 
neagră cu șireturi.

4. MAGDA MARIA, 
fiica lui Natural și Susana, 
născută la 09.01.1930 în 
Btăjeni, județul Hunedoara, 
domiciliată în Deva, b-dul 
Decebal, bl.23, ap.22, 
județul Hunedoara, careta 
data de 16.09.1998 a 
dispărut de la domiciliu.

Semnalmente: 1,60 m, 
70 kg, solidă, păr cărunt, 
fir scurt, față ovală, ochi 
căprui.

Alăturat anexăm fo
tografiile acestora.

Șeful Inspectoratului 
Col. ARSENIEIOAN 

DUMITRU

frAțilA COSMINA] 
___  ORICA^

*
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Vremea va continua 
să se încălzească. Ce
rul va fi noros în jumă

tatea de vest a țării. Va ploua pe arii extinse în Banat 
și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi mai 
însemnate în zona de deal și munte. Temperaturile 
maxime se vor încadra între 4 și 12 °C.

VREMEA

«rmmwi'nin 1 w

V* lin» ■ ■ liaail

Vă dă dure 
de cap 

aprovizionare 
cu ȚEVI?” /

S» Leacul este - COMAT DEVA SA - distribuitor 
r\ autorizat al SC TEPRO SA Iași. Rețineți! Numai la 

COMAT DEVA SA găsiți toată gama de ȚEVI negre 
/și zincate.

■<ț Și încă un secret: la cele mai mici prețuri.
/ Informații la tel. 054/ 221009; 233137, int., 180, 

sau Ia sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 19.

Dir. Cons. CEE nr. 89/622

Nici o sarcinăCASA AUTO TIMIȘOARA89

selectezi

-

/ <

I'

Se asigură service și piese de schimb pentru aceste autovehicule
Autovehicule care nu au nevoie de reclamă
- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de

autovehicule străine
- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru

orice tip de autovehicul

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

p
p

■ -fit. • î’
Cumpără un pachet de Vlcer; 

și cere cuponul de participârej 
concurs. Poți câștiga o per&t 

de blugi!

înmânați cuponul de participare 

la concurs vânzătorului de la■
,,, cafe ați cumpărat pachetul de >5*/  

țigărlVite^y/^

Regia Autonomă de Interes 
Local Hunedoara 

anunță
Scoaterea la licitație publică a 

mijlocului fix Autocontainer având 
numărul de inventar 42005.

Relații suplimentare la telefonul 712040 
sau 712864.

nu este prea 
grea.
Sunteți 
pe drumul cel bun, 
dacă o împărjifi 
în sarcini 
mai mici.

FII UN BUN
manager

COMICI

mowivwi

PLANIFICI

* vom

«-CITESTbPE
CEILALȚI

«Ghidurile managerului eficient conțin sfaturi ușor de reținut,«Aceste cărfi sunt binevenite, în special pentru oamenii care nu au nici
timpul, nici răbdarea de a răscoli prin tomuri întregi de management fiind, practic, o inovație pe o piață obișnuită cu lucrări grele (și la 
pentru a ajunge la informația dorită.»

The Daily Telegraph

ANUNȚ IMPORTANT

propriu, și fa figurat), scrise într-un jargon aproape de neînțeles.»

... Books Magazine
Sunteți pe drumul cel bun! Pentru a intra în posesia acestei colecții completați și expediafi acum talonul 
de mai jos! D

SNP "PETROM" S.A. BUCUREȘTI,# * 
prin Sucursala "PECO" Deva, comer
cializează toata gama de produse 
petroliere la prețuri de rafinărie.

Invitam agenții economici, consu
matori și revânzâtori de produse 
petroliere, a achiziționa toata gama 
de produșe din depozitele "PECO".

Informații la tel. 054-217683; 054- 
217535.

TALON DE COMANDĂ
□ DA, vâ rog sâ-mi expediafi în sistem ramburs.............. colecții din «Ghidul managerului eficient»
(12 cărți/colecție), la praful de 110.000 lei/colecfie, la adresa de mai jos:

Firma........................................................................ Domeniul de activitate....................................................

Nume.................................................... Prenume............................................. Funcția...................................
Localitatea..............................................Str.........................................................Nr.... Bl.... Sc.... Et.... Ap....
Sect./Cod...........................Jud.'.................... ;......................Tel..................................... Fax................................Jud.'. Tel.....

Semnătura.......................................... (12471
Pentru facturare, vă rugăm să indicați plătitorul: □ firma □ persoana
Expediafi acest talon pe adresa: RENTROP & STRATON, O.P 54, C.P. 46, sector 1, București sau prin fax, la numărul 
(01) 320 38 84. Primim comenzile dvs. și la tel.: 314 25 15, 311 28 12, 311 28 34 - Serviciul Clienți.
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dezmembrare, an fabricație 1985.
ANIVERSARI’ ' Tel.216033,întreorele16-Î8.(9548)

• Vând certificat înmatriculare

• Vând societate comercială 
(SNC). Informații la adresa: Hune
doara, str. Mureșului, nr. 2A, bloc 
A1, ap.146 (6475)

• Mătușa Georgeta și verișorul 
Sergiu Valentin urează dragului lor 
nepoțel și verișor SEBASTIAN 
ANDREI MOȚ-din Chișcădaga o 
viață plină de bucurii și împliniri și 
un călduros "LA MULȚI ANI!” la 
împlinirea a 5 anișori. (6440)

• La aniversare, un sincer "La 
mulți ani" domnului Gașpar 
Cizmaș. (9545)

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, Deva, 
1700 mp, str. Zambilei (în spatele 
Fabricii de Lapte), toate facilitățile. 
Tel. 224754, 092 341439 (9526)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat "Restaurant”. 
Deva, str. Cloșca, nr.16. Tel. 
627567 (6284)

• Societațe comercială vinde 
apartament 3 camere, 72 mp. 
parter, str. Ion Creangă cu proiect 
spațiu comercial. Tel. 219232, 
092/281895. (9142)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Progresului. Tel. 216483, 
092 712716(9130)

• Vând spațiu comercial în 
Deva, str. Eminescu, nr.48. Tel. 
056 192637. (9506)

• Vând apartament 3 camere, 
Kogălniceanu, bl. F.5, etaj 4, preț 
negociabil. Tel. 211166 (9211)

• Vând casă în Săcămaș, 
nr.66. Tel. 262382 (8877)

• Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, parter, telefon, 
Orăștie, Mureșului, bloc 11/21, tel. 
092/583813(6929)

• Vând casă, sat Plopi, nr. 70, 
Bretea Română. Informații tel. 
054/724274 (6478)

• Vând IMS. Tel. 218937. 
(9530)

• Vând 2 Mercedes Cobra, preț 
1700 D.M. Tel. 225098; 621376.’ 

(9527)
• Vând Dacia 1310, stare foarte 

bună, an fabricație 1985. Tel. 
229186 (9531)

• Vând VW LT Diesel - 28, 
fabricație 1981, înmatriculat per
soană fizică. Tel. 233049 (9544)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1978, cu motor rodaj, preț 
8.000.000 lei. Tel. 625786 sau 
Almașu Sec, nr. 79 .

• Vând Dacia 1300, an fabri
cație 1977, preț 11.000.000, 
negociabil. Tel. 217266, 224172, 
după ora 18. (9208)

• Vând sau schimb Dacia 
1410, nouă, cu Dacia mai veche 
(chiar defectă), plus diferență, tel. 
723080 (6473)

• Vând Renault 19 Turbo Die
sel și Dacia 1305 izotermă, do
zator suc cu cap de bere, Penka 
3. Informații Brad, Alimentara oraș 
nou, Miclea Dorica. (6854)

• Vând Raba 10 tone, Dacia 
1310, nouă, Orăștie, tel. 092/ 
772974 (6932).

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, sparte sau codate, 
eventual repar, decodez. Tel. 
094 859958. (6263)___________

• Vând dulap vitrină, masă, 
oglindă (furnirate). Tel. 216590.

• Vând piese pentru BMW 318 
(ursuleț), motor, cutie etc. Tel. 
216483,092 712716(9130)

Dacia 1310. Simeria, tel. 260836 
(9533)

• Vând șemineu marmură albă, 
model deosebit, 700 DM. Tel. 
217075 (9212)

• Vând celulare noi, în cutie, 
Nokia S 110, cu fețe de schimb și 
stand-by, de 10 zile, cu 400 DM. 
Tel. 092 729905 (9207)

• Vând cruce marmură, 103 cm 
x 53 x 8, albă. Deva, A. Vlaicu, 
112,217075 (9205)

• Cumpăr caroserie ARO 10. 
Tel. 212569 (9203)

• Viagra, 120.000, spray con
tra ejaculării rapide, 159.000, 01/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075(6161)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• S.C. MASE PLASTICE 
SRL HUNEDOARA vinde am
balaje polietilenă imprimate. 
Tel/fax 054/716112(6563)

• S.C. ROMAVICOM SRL
DEVA, fermă particulară de pă
sări, cu sediul în Mintia, platforma 
Casa Agronomului, vinde zilnic, 
inclusiv sâmbăta, între orele 8-16, 
pui vii. Informații suplimentare tel. 
233484 (OP) ________________

- • S.C. Termosanitara vinde 
la preț avantajos centrale ter
mice, boilere, calorifere, țeavă 
XLPE, fitinguri, robineți. NOU! 
Centrale de apartament (ca
meră închisă, evacuare forța
tă). Informații str. Dorobanților, 
nr. 12, Hunedoara, tel. 092/ 
701072 (6474)__________ ___

• Vând cazan țuică 180 I, preț 
1900 mărci, tel. 659356 (6855)

• Vând jocuri distractive 
pentru bar: simulatoare, mașini, 
motorete, lupte, 300 DM bu
cata, negociabil, Jimbolia, jud 
Timiș, tel. 056/250517 (6346)

• Vând ieftin aragaz electric, 
sobă, combustibil lichid, sobă 
cărbuni, briciuri de ras. Tel. 
260362 (7780)

___ EJBEET*
TRAGEREA 

LOTO 
SPECIAL 

“6/49” 
din 21.02.1999 

38 - 40 - 43 - 33 - 32 - 29
Fond de câștiguri: 
4.601.048.062 lei

TRAGEREA 
NOROC 

din 
21.02.1999

0 - 7 - 8 - 7 - 2 -1 - 5 
Fond de câștiguri: 

982.326.427 lei
\___________ ___________ /

ÎNCHIRIERI

» închiriez sediu amenajat 
pentru firmă apartament 3 camere 
parter, str. Kogălniceanu, 300 
D.M. Tel. 212535. (9523)

• Ofer spre închiriere garso
nieră, confort 1, Deva. Tel. 
216590, după ora 14.

OFERTE UE
SERVICII

• Efectuez transport auto 1 
tonă, cu Renault Trafic. Tel. 
216483,092 712716(9130)

• S.C. Gef Facilities - Deva, str. 
Apuseni, nr.1, tel. 230930 anga
jează agent comercial în Deva cu 
următoarele condiții: domiciliul în 
Deva, experiență, vârstă maximă 
30 de ani, curriculum vitae. (9210)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCA, 800-2500 D.M. lunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierari/ 
betoniști, muncitori necalificați 
construcții/agricultură/zootehnie, 
electricieni, șoferi. Maximum 45 
de ani. Tel. 01/8985819 (2100 
lei/10 sec). (OP)______________

• Ce spuneți de venituri lunare 
de 2,5 milioane/lună net, fără nici 
o investiție financiară? Concern 
internațional selecționează 30 de 
persoane serioase (maximum 40 
ani), pentru pregătire gratuită în 
vânzări directe, organizare, con
ducere. Tel. 094/280444 (6340)

• Colegiul Național de Infor
matică Hunedoara anunță scoa
terea la concurs a unui post de 
contabil-șef (studii medii economi
ce). Informații la sediul unității. 
(6477)

DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, S.C Rădos Company 
S.R.L. Hunedoara anunță înce
perea demersurilor pentru obți
nerea acordului de mediu pentru 
Lacto-Bar “Talisman” Hunedoara. 
Eventualele sesizări se depun la 
sediul APM Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 10 zile de la 
data apariției anunțului. (9529)

• Asociația Familială “Lefter” 
Deva funcționează în baza auto
rizației nr. 15387/98 cu activitate 
de comerț produse alimentare, 
nealimentare, etc. (9528)

CASA DE ECONOMII ȘI 
CONSEMNATIUNI 

Bancă de tradiție și de încredere 
Fondată în 1864

Oferă

DEPOZIT ANIVERSAR 
“135 DE ANI”

Depunerile de minimum 1.000.000 lei 
sau multiplu de 1.000.000 lei 

(ex: 2.000.000 lei, 3.000.000 lei etc.) 
se primesc numai în ziua de 24 a 

fiecărei luni (atunci când aceasta este 
zi lucrătoare).

Scadența depozitului este lunară. 
Data vânzării pentru luna februarie 
1999 este 24, iar data scadentei în 

24 martie 1999.

Dobânda acordată este de 57% pe an.•__ ___ _ _________

PIERDERI

• Declar nulă chitanța nr. 425 
din 8.09.1998, valoare 3.600.000, 
pe numele Muntean loan, corn. 
Dobra, sat Roșcani, nr.28, elibe
rată de SC Decebal Deva. (9206)

DECESE

• Aduc mulțumiri tuturor ce
lor care au fost alături de mine 
și familie, în special conducerii 
Liceului Pedagogic “Sabin Dră- 
goi”, colegilor, personalului ad
ministrativ și vecinelor mele, în 
momentele grele prin care am 
trecut, prilejuite de pierderea 
scumpului meu soț

prof. STELIAN POPESCU
Dumnezeu să-i binecuvân

teze pe toți. Elena Popescu. 
(9541) 

• Familiile Oprescu, Baciu 
și Septimiu Gârbea cu durere în 
suflet anunță încetarea din via
ță a dragului frate, cel care a 
fost un om corect și un parolist,

ec. NICOLAE GÂRBEA 
(NICUȘOR)

Mulțumim celor care au luat 
parte la înmormântare. (9540)

• Familiile Ferche Cornel și 
Melania, Arhip Mircea și Rodica 
aduc mulțumiri celor care au 
fost alături de ele la însoțirea pe 
ultimul drum a celui care a fost

ec. NICOLAE GÂRBEA
Fiicele, ginerii și nepoții nu-l 

vor uita niciodată. (9539)

• Credincioșii Bisericii Orto
doxe din Strei-Săcel aduc un 
ultim omagiu părintelui paroh

CORNELIU LĂZĂRESCU
• Colectivul Direcției Sanitar- 

Veterinare Județene Hunedoara- 
Deva și al laboratorului Sanitar 
Veterinar Județean este alături de 
colegul lordr. Lăzărescu Marius, 
în greaua încercare pricinuită de 
decesul fulgerător al tatălui său

Preot CORNEL LĂZĂRESCU
și transmite familiei sincere 
condoleanțe. (9547)

COMSILWL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE
AL REGIUNII V-VEST ROMÂNIA

Scoate la concurs în data de 10 martie 1999 pentru 
Agenția de Dezvoltare a Regiunii V-Vest. cu sediul în Timișoara 

posturile de director, secretardactilograf și 
inspector de specialitate în următoarele condiții:

Se oferă: salarizare atractivă, condiții de lucru utractive, autoturism de 
serviciu, posibilități de specializare și perfecționare profesională în domeniu, 
excelente posibilități de cooperare la nivel regional și Internațional.

Se pot înscrie candidați din județele Regiunii V-Vest, termen de înscriere: 
05.03.1999.

Pentru relații privind condițiile de înscriere la concurs vi rugăm su vâ 
adresați la secretariatul ADETIM - Agenția de Dezvoltare Economică Timiș, str. 
Lucian Blaga, nr.3, Timișoara, telefon 056/194131, tel/fax: 056/194596, 
persoană de contact Andrea Hatzlnger, sl la Consiliul Județean Hunedoara, 
telefon 219227.

SC KEMPES SA DEVA
Angajează
> 2 oțelari;

> 1 strungar borwerghist.
Informații ia telefon 221273, int. 122; 105.

SC FOEGOIMPEX SRL
Cu sediul în Simeria, str. Mărășeșfi, Complex 

Meșteșugăresc, etaj I, telefon 260281
Angajează cu carte de muncă: croitori în 

piele, marochineri și muncitori necalificați 
femei, vârsta maximă 30 de ani și prestări 
servicii cu munca la domiciliu.

SRL CARNETAFLA5T DEVA SA
Organizează concurs - interviu pentru ocuparea unui 

post de inginer minier exploatări la zi sau 
geolog la Direcția Tehnică a societății.

Condițiile pentru ocuparea acestui post sunt:
- experiență profesională in proiectare minieră de 

cei puțin 5 ani;
- autorizări în domeniu - A.N.R.M., M.A.P.P.M.;
- cunoașterea la nivel cel puțin mediu a limbii engleze;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate pentru un program de lucru flexibil. 
Concursul va avea loc la sediul societății la data de

12.03.1999.
înscrierea la concursul de selecționare se face la 

compartimentul Resurse Umane al societății prin completarea 
formularelor procedurale și prezentarea documentelor suport: 
acte de studii. Copie de pe cap. IX al carnetului de muncă, 
autorizații cerute și documentele de identitate, până la data 
de 05.03.1999. Alte informații suplimentare la comp. R.U.

SOCIETATE COMERCIALA

• Colectivul AJVPS Hunedoara 
este alături de colegul lor Petru 
Poantă, la greaua încercare 
pricinuită de decesul tatălui său și 
transmite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (9531)

Societate comercială vinde spațiu 
comercial situat în zona centrală, 

amenajat cu toate utilitățile 
necesare pentru restaurant.

Informații la telefon 092.294.199.

Distribuitor autorizat în județul Hunedoara pentru: 
Sortimente de băuturi Garone, Interdrinks, Vascovin, 

Casa de vinuri Pietroasa, Busuioaca de Bohotln, 
Fruvimed, Cafea Cappuccino și o diversificată gamă 

de produse alimentare,
___________ ANGAJEAZĂ: '__________  

Trei agenți de vânzări pentru 
municipiile Hunedoara și Petroșani.
Condiții: studii minimum liceu, vârsta maximă 30 de 

ani, seriozitate, volubilitate șl dorință de afirmare (permis 
de conducere și autoturism constituie un avantaj).

Expedlați pe adresa Deva, str. Mărăști, bl. 24, ap 48, 
Curriculum Vitae până la data de 27.02.1998 șl precizați 
cum puteți fl contactat.

V—- - -
——■ ■ ■ ==

Comunicat
Centrul Militar Județean 

Hunedoara anunță» 
următoarele:

în perioada 03.03 - 08.04.1999 va avea 
loc recrutarea tinerilor născuți în anul 

1980.
Comisiile de recrutare vor funcționa astfel: 
-în municipiul Deva, str. Piața Unirii, nr. 6; 
-în municipiul Hunedoara, str. Brâncuși, bl. X2, et. 3. 
Tinerii se vor prezenta la data și locul înscrise pe 

ordinele de chemare.
Cei care nu au primit ordine de chemare se vor pre

zenta până la data de 02.04.1999 la sediul Centrului Militar 
Județean Hunedoara, din Deva, str. Piața Unirii, nr. 6.

în conformitate cu prevederile art. 77, pct. 1, litera 
“a”, respectiv art. 78, lit. "b” din Legea 46/1996, nepre- 
zentarea tinerilor la comisia de recrutare se 
sancționează cu amendă de la 500.000 la 3.000.000 lei.
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Examen simulat
Una dintre cele mai importante noutăți aduse de 

reforma învățământului este examenul de capacitate 
susținut de elevi la absolvirea școlii generale, respectiv a 
clasei a Vlll-a.

Pentru a-i familiariza pe absolvenți cu cerințele unui 
asemenea examen, Ministerul Educației Naționale a 
hotărât să aibă loc o simulare a exemenului de capacitate, 
un fel de “repetiție generală" care să respecte toate 
condițiile prevăzute de lege. O primă acțiune de acest gen 
s-a desfășurat semestrul trecut, rezultatele (deși nu s-au 
făcut publice) fiind considerate sub așteptări.

O nouă simulare a examenului de capacitate a fost 
organizată vineri, 19 feb., în toată țara. MEN a stabilit 42 de 
centre, câte unul în fiecare județ, în raport cu care se va 
face aprecierea rezultatelor la nivel național; în paralel, 
toate școlile au participat la simulare, în cazul lor 
rezultatele fiind analizate de către inspectoratele școlare, 
în județul nostru drept*centru  a fost desemnat Liceul 
Teoretic “Aurel Vlaicu” din Orăștie, unde au susținut așa- 
zisul examen 147 de elevi (inclusiv cei ai școlilor arondate 
din Beriu, Căstău, Sibișel, Orăștioara, Romos, Geoagiu și 
Balșa). S-a urmărit respectarea cât mai exactă a condițiilor 
corespunzătoare: elevii repartizați în clase (câte unul în 
bancă, în ordine alfabetică), împărțiti în trei grupe fiecare 
dintre acestea “răspunzând” la limba română, matematică 
și respectiv istorie - geografie; la rândul lor, cei 18 
supraveghetori au fost stabiliți prin tragere la sorți, după 
prealabila instruire a tuturor profesorilor. Lucrările cu 
subiectele primite de la MEN vor fi corectate de Comisia 
națională de evaluare.

Și la celelalte școli generale (pentru care subiectele au 
fost elaborate de Inspectoratul Școlar al județului) 
simularea examenului de capacitate s-a dovedit o 
încercare pe care cadele didactice și elevii au tratat-o cu 
seriozitate. La Școala Generală Nr.2 din Deva, spre 
exemplu, subiectele au fost considerate, în general, de 
dificultate medie. Elevii Georgiana Vaidner, Andreea 
Dinuță și Cristina Cristian mărturiseau că au avut emoții, 
dar s-au descurcat cu lucrările, unde probleme mai dificile 
a pus matematica. Profesorii de specialitate apreciau de 
asemenea că subiectele au fost accesibile, putând fi 
rezolvate fără prea mare greutate de un elev de nivel 
mediu.

Credința religioasă are efecte 
benefice asupra sănătății?
Efectele benefice ale credinței 

religioase asupra sănătății nu sunt 
demonstrate științific, ci se 
bazează pe dovezi "inconsistente", 
estimează specialiștii new-yorkezi, 
în revista medicală britanică The 
Lancet, citată de AFP. Potrivit unui 
sondaj efectuat recent, 79 la sută 
dintre adulții americani consideră 
că puterea credinței ajută la 
vindecarea bolii, în timp ce 63 la 
sută sunt de pșrere că medicul 
trebuie să vorbească despre acest 
lucru cu pacienții săi.

Un alt studiu, publicat în 
Journal of Family Practice, a arătat 
că 48 la sută dintre pacienții 
internați ar dori că medicul lor să 
se roage împreună cu ei. De 
asemenea, un sfert dintre 
persoanele chestionate plasează 
rugăciunea printre terapiile 
medicale.

Cu toate acestea, medicul 
Richard Sloan de la Universitatea 
Columbia, susține că rezultatele 
acestor studii nu sunt 
convingătoare. “Chiar și cele mai 
bune studii care susțin efectele

benefice
reușesc să demonstreze o 
legătură 
spiritualitate și sănătate", explică 
el. Aceste studii neglijează 
factori importanți care ar putea 
explica rezultatele. De exemplu, 
potrivit mai multor analize, 
preoții, călugărițele și călugării 
au ratele mortalității și 
îmbolnăvirii mai scăzute decât 
laicii. Dar potrivit regulilor 
respectate strict de aceste 
categorii, ei fumează mai puțin 
și nu beau alcool. Potrivit unui 
alt studiu, credincioșii care 
frecventează cu regularitate 
biserica sunt mai sănătoși. 
Autorii studiului au omis să 
verifice dacă nu cumva boala îi 
împiedică pe ceilalți să se 
deplaseze. în aceste condiții, 
este dificil să se spună ce efect 
- dacă există unul - are credința 
religioasă asupra sănătății. 
Echipa doctorului Sloan crede 
că “este prematur să se 
promoveze credința și religia ca 
tratament medical adjuvant".

ale credinței nu

între religie,

Ministrul finanțelor 
susține o idee 
antireformâ

s.
r

Georgeta BÎRLA
- -Â

(Urmare din pag. 1)

“Contează mult noutățile ”
Puțin diferită, în privința tipului 

de carte solicitat, e situația la SC 
Prescom Divers SRL Deva. Dna 
Mihaela Pascu, vânzătoare, 
spunea că în ultima vreme s-a 
vândut foarte bine cartea. Dacă 
în medie vânzarea cosmeticelor 
aduce o sută de mii, cea cărților 
este de 2 milioane pe zi. Aici 
mare trecere au romanele de 
dragoste pentru care există vreo 
15 cliente fidele. Sunt apreciate 
și lucrările de filozofie, editate de 
Humanitas, iar dicționarele “sunt 
așteptate ca pâinea caldă” deși 
DEX-ul costă 150 de mii sau 355 
de mii de lei cel ilustrat. 
Cumpărătorii sunt din toate 
categoriile de vârstă. “Contează 
mult să găsească noutățile 
editoriale”, “prezente” aici de 2-3 
ori pe săptămână.

Cei cu bani nu vor cărți, 
cei ce vor n-au bani

Cărțile de specialitate (pentru 
examenul de capacitate, de 
calculatoare, dicționarele, cele 
juridice, de paranormal sau de 
medicină naturistă) se vând bine 
și la Casa Cărții Deva. Mai ales 
cele de la editurile Teora și 
Humanitas. Doar că februarie nu 
e o lună prea favorabilă 
comerțului cu cartea, 
mărturisește dna Delia Savin, 
lucrător gestionar. Dar, deși 
vânzarea nu e strălucită, “nu ne 
putem plânge în condițiile 
prețurilor mari la care mulți se 
uită și-apoi lasă cartea jos. Din 
nefericire cei cu bani nu trec pe 
la noi, au alte îndeletniciri, iar

Teatrul Național 
Cluj-Napoca 

k în județ
Teatrul Național Cluj-Napoca 

prezintă azi, 23 februarie, la Casa 
de Cultură Hunedoa'ra spectacolul 
pentru copii “Ivan Turbincă", 
dramatizare după Ion Creangă, 
de la ora 14,00, iar de la ora 
18,00 “Zbor deasupra unui cuib 
de cuci” de Dale Wasserman, 
după romanul omonim al lui Ken 
Kesey. Aceleași spectacole și de 
la aceleași ore se vor prezenta în 
24 februarie pe scena Casei de 
Cultură Deva, unde “Zbor dea
supra unui cuib de cuci" e 
planificat și în 25 februarie de la 
ora 14,00. (V.R.)

I------------- —------------------ 1
ICofistfftranțal 
i agricolă
I

Cine ți ce căiți mai cumpără
intelectualii nu prea au bani". 
Dintre cei cu bani unii și-au luat 
multe cărți scoase pe piață de 
Editura RAO (au aspect frumos!), 
dar după ce au umblat prin 
străinătățuri și-au văzut că 
omologii lor n-au biblioteci, au 
renunțat și ei să mai cumpere 
(probabil nu le-au citit nici pe 
celelalte). Această “poveste", 
parcă scoasă dintr-o carte de 
anecdote, ar fi hazlie dacă n-ar 
ascunde un adevăr cumplit de 
trist.

Casa Cărții Deva oferă elevilor 
întreaga bibliografie școlară 
pentru gimnaziu și liceu. Dar mai 
ales se laudă cu câteva titluri 
așteptate de cunoscători: 
“Dicționarul scriitorilor români", 
vol. II, de Mircea Zaciu, “Istoria 
muzicii universale", vol. III, 
“Eminescu- Opere", vol. IV (poezii 
postume), “Istoria culturii și 
civilizației”, voi. IXșiX, de Ovidiu 
Drîmba. De asemenea o editură 
nouă - “România creștină” are 
câteva titluri în standurile de carte, 
iar Polirom lași e prezentă cu 
noutăți din domeniul pedagogiei, 
lingvisticii, sociologiei ș.a.

scumpe. Și nu numai acestea. 
“Imaginați-vă că o enciclopedie 
costă 200 de mii de lei. Cine s-o 
cumpere?" - se întreabă retoric 
tânăra care-și scutură picioarele 
spre a se încălzi. Apoi continuă: 
"Unii vin, citesc și pleacă. Am un 
bătrân care vine test și citește câte 
puțin. “De, se informează fiecare 
cum îi permite punga.

' I
După cum a declarat | 

| recent Gheorghe Lăcă- | 
| tușu, președintele Agen- | 
| ției Naționale de 

Consultanță Agricolă 
(ANCA), instituție nou 
înființată și subordonată 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, va acorda 
începând din tuna martie 
a.c. consultanță mana- I 
geria/ă agricultorilor.

Această activitate se | 
| realizează - potrivit celor | 
| spuse - prin cele 700 de | 

centre microzonale și cele | 
42 oficii județene de | 
consultanță agricolă. Im- ■ 
portant este să vedem și ! 

efectul, adică roadele J 
acestor prestații. (N.T.) '

(Urmare din pag. 1) 

poporul. în cârdășie și-au 
realizat proiecte inima
ginabile și diverși profitori, 
care poate cândva vor da 
socoteală pentru banul 
public.

Trecând peste afacerile 
grase de ordin bancar, să 
revenim la ideile ministrului 
finanțelor legate de 
economia de piață și de 
reformă. M-a surprins 
faptul că spre finalul 
discuției televizate cu 
reprezentanții presei, dl 
Decebal Traian Remeș l-a 
sfătuit, la insistență, pe un 
reporter că dacă acesta 
dispune de un capital de 100 
milioane de dolari să-i 
investească (culmeal) în 
titluri de stat, metodă ce se 
practică în toată lumea. Deci, 
prin analogie, toți dispo- 
nibilizații care până acum 
erau îndemnați să se apuce 
de afaceri pentru a reuși în

viață, sunt sfătuiți acum să 
cumpere... titluri de stat, 
unde dobânzile sunt mai 
atractive decât la bănci. 
Ciudată optică la un 
ministru dacă se crede că 
prin această metodă 
sporește producția și, im
plicit, capitalul.

Dacă omul are bani îi dă 
la stat, care după o 
perioadă îi înapoiază 
clientului înmulțiți. E un 
mecanism care în 
concepția ministrului e 
mai sănătos decât să 
investești în producția 
reală. Așa se explică de ce 
dezvoltarea economică 
zero capătă tot mai mult 
teren în România, care se 
vrea a fi o țară tot mai 
bogată, cu oameni tot mal 
săraci. Dacă așa gândește 
un ministru, ce să mai 
spunem despre un 
potențial investitor.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

I 
I 
I
I 
I 
I

CONSILIERII PRICCPUTI
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(100.000 lei în loc de mini
mum 166.000 lei). Pentru că 
această taxă diminuată 
contravine legii, Prefectura a 
solicitat să fie readusă la mini
mum prevăzut de lege. Tot 
Prefectura a constatat că au 
mai fost stabilite în mod 
necorespunzător și taxa 
pentru depozitarea temporară 
a diverselor materiale pe 
locurile publice (altele decât 
cele din piață și obor) și taxa 
pentru pășunat (în perioada 1 
mai - 31 octombrie) și li s-a

solicitat consilierilor o 
reanalizare a acestor taxe. în 
plus, într-o adresă trimisă 
Consiliului local Brad, dl 
Nicolae Stanca, prefectul 
județului, le-a solicitat 
consilierilor “o mai atentă 
preocupare pentru conținutul 
actelor pe care le adoptă.”

Pentru a repara erorile - 
cu voie și fără de voie - ale 
acestei hotărâri, s-a luat 
măsura modificării ei în 
ședința extraordinară din 20 
februarie.

Tarabă sau bibliotecă ?
Zgribulită de frig, dra Elena lulia 

Andrei, vânzătoare la o tonetă din 
gang (aparținând SC Rieca SRL), 
declară că nu se prea vând cărțile, 
deși sunt în drumul oamenilor. Cele 
în regim de anticariat "nu-s pe 
gustul cititorilor" care preferă cărți 
de istorie, paranormal, psihologie, 
sexologie sau yoga", iar cele 
destinate copiilor sunt prea

Cititori supărați
Firește că am dorit să aflu și 

părerile câtorva cumpărători de 
carte. Din cei extrem de puțini pe 
care i-am întâlnit, doar câțiva au 
fost dispuși să răspundă și nici 
unul măcar să-și spună numele. 
Le-am respectat dorința de 
anonimat și le-am înțeles 
supărarea. Un domn era necăjit 
că un volum pe care și-l dorea se 
retrăsese din vânzare până să 
primească pensia. Altul era trist 
că manualul referitor la o anume 
cultură s-a epuizat cu mult timp 
în urmă. Dar nu numai cei care 
nu-și mai găseau cartea căutată 
erau nemulțumiți. O tânără, de 
exemplu, era indispusă că trebuie 
să-și cumpere un manual pe care 
nu l-a primit de la școală. Iar altă 
doamnă, însoțită de fiică și de 
nepot, s-a mulțumit să zică doar 
“lăsați". Și i-am lăsat în oace pe 
fiecare cu problemele lui. La ce 
bun să-i mai chinui cu întrebări? 
Destul că unii umblau degeaba, 
în timp ce pe alții îi chinuie 
prăpastia dintre dorința de a-și 
procura o carte bună, poate 
îndelung așteptată, și neputința de 
a-i plăti prețul.

Și bărbații pot naște!
Bărbații pot naște, susține 

unul dintre cei mai importanți 
specialiști britanici în fertilitate, 
Lord Robert Winston, a anunțat 
ziarul Sunday Times, citat de 
AFP. Potrivit lordului Winston, 
medicii vor putea, în curând, să 
folosească noile tehnici în 
domeniu pentru a implanta un 
embrion în abdomenul 
bărbatului, care va putea duce 
sarcina la termen și va naște 
prin cezariană.

Profesorul Winston, care a 
fost înnobilat în urmă cu trei ani, 
conduce un serviciu de 
embrionologie într-unul dintre 
cele mai mari spitale 
londoneze. “Sarcina este per
fect posibilă la un bărbat și 
poate evolua exact ca la o 
femeie care are o sarcină 
ectopică (în afara uterului), în 
cazul în care are loc și o 
administrare de hormoni 
feminini”, explică Lord Winston 
într-un volum de specialitate, ce 
va apărea în luna aprilie. Potrivit 
medicului britanic, fetusul ar 
putea fi implantat în abdomenul 
bărbatului, împreună cu pla
centa și fixat pe un organ in-

tem, cum ar fi intestinul. Este 
adevărat că poate exista un 
anumit pericol din cauza 
eventualelor hemorăgii gene
rate de placentă și că 
absorbția de hormoni poate 
provoca o creștere a pieptului.

Ideea că un bărbat poate 
naște copii a fost deja 
abordată în cinematografie, în 
“Junior”, cu Arnold 
Schwarzenegger și Danny De 
Vito, amintește Sunday Times.

Datorită evoluției tehno
logiei în acest domeniu, 
cuplurile de homosexuali vor 
putea avea copii sau în cazul 
heterosexualilor, bărbatul va 
putea juca rolul femeii, în cazul 
în care aceasta este 
incapabilă psihic să suporte 
o sarcină. Ziarul britanic mai 
citează cazul unei 
englezoaice care a născut un 
copil ce s-a dezvoltat în afara 
uterului.

Experții în fertilitate 
estimează că această teorie 
privind sarcina la bărbați este 
perfect posibilă, dar aver
tizează că ea dă naștere unei 
dificile probleme de etică.
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