
Moda: seminar ro-
mâno-german.

Circa 25 de firme de 
confecții din România vor 
participa azi la un seminar 
privind industria de confecții 
din România și târgurile de 
modă din Germania. Semi
narul va avea loc la sediul 
Serviciului Integrat de 

Consultanță. Scopul acestei 
manifestări este informarea 
firmelor de confecții și textile 
din România cu privire la 
participarea la târgurile de 
modă din Germania în calitate 
de expozanți și vizitatori, pre
zentarea târgurilor de modă, 
stadiul industriei de confecții 
din România, al climatului 

competițional internațional.
Oferte și cereri la 

Bursa Lemnului.
Bursa Lemnului, Hârtiei și 

Materialelor de Construcții din 
Piatra Neamț pune la dis
poziția potențialilor cumpă
rători o bogată ofertă de 
produse constând în che
restea de fag și’ stejar, 

semifabricate de fag, furnir de 
stejar, placaj de fag, bușteni de 
stejar pe picior, lemn de foc, 
rășinoase.

Sunt oferite și utilaje noi 
pentru industria lemnului, 
scule de prelucrarea lemnului, 
stații pentru fabricarea 
asfaltului, cimentului,, beto
nului, utilaje second hand și 

ambalaje de carton.
Sunt înregistrate și cereri de 

bușteni de nuc, cherestea de 
paltin, cireș etc.

Salariul mediu real.
Salariul mediu real în 

februarie a fost mai mic cu 
7,3% față de ianuarie. Față de 
media anului '97 salariul 
mediu real în februarie a fost 

cu 3,9% mai mic. Salariul 
mediu semireal în luna 
februarie '98 a fost mai mic 
față de luna precedentă cu 
0,7%, atingând nivelul de 
878.620 lei. Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
1997 salariul mediu nominal 
net a fost aproape cu 93% mai 
mare, conform BNR. (A.K.O.)
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LEGEA ASIGURĂRILOR 
DE SĂNĂTATE Șl CUM 

ESTE IMPLEMENTATĂ ÎN 
ZONA ORĂȘTIEI

MKBIBUb 
Bl MMIUI

Doctorul loan Ivașcu, 
directorul Spitalului municipal 
Orăștie, este un om deosebit, în 
sensul că se plimbă printre idei cu 
o dexteritate ieșită din comun și 
are răspuns la orice întrebare. 
Aceste calități izvorăsc nu numai 
din faptul că este de specialitate 
psihiatru, eco
logist și poli
tician, ci și din 
vasta și pro
funda cu
noaștere a lumii 
și a oamenilor 
fiind, totodată, un ardelean de cea 
mai pură speță. Am avut fericita 
ocazie, recent, să stăm de vorbă 
amândoi și în centrul convorbirii 
am pus, evident, Legea 
asigurărilor sociale de sănătate. 
La întrebarea noastră referitoare 
la importanța actului normativ 
respectiv interlocutorul ne-a 
răspuns:

- Legea asigurărilor sociale 
de sănătate este un act 
legislativ foarte important, pune 
asigurarea sănătății populației pe 
baze moderne.

- Poate fl considerată ea, 
implementarea el mal bine 
zis, o revoluție în domeniu?

- Cu certitudine, da. Ea 
prevede clar și precis relațiile 
între medic și pacient stabilind 
îndatoririle și drepturile fiecăruia. 
Legea aduce asistența medicală 
la nivel european și permite o 
legătură strânsă între medic și 
cetățean.

- Implementarea el va 
dura în timp ?

- Sigur că da. Va dura, 
poate, ani de zile până noile 
relații își vor arăta roadele. 
Oricum - vor fi poate și eșecuri 
- dar este limpede că va fi în 
interesul celor două părți ale 
contractului scris între doctorul 
de familie și cei în slujba cărora

se află.
• în mu

nicipiul 
Orăștie In 
ce mod se 
acționează 
pentru 

aplicarea legii?
- Există preocupări se

rioase în acest sens. Loca
litatea dispune de spații 
suficiente pentru a le oferi 
medicilor de familie. Cu sprijinul 
Primăriei am organizat, în 
cartierul Micro 2, în locul unei 
cârciumi, un nou dispensar 
pentru adulți și unul pentru 
copii. în municipiu avem medici 
suficienți pentru a cuprinde 
toată populația.

- Știm că dvs., ca 
director al spitalului, coor
donați șl activitatea ce
lorlalți medici din zonă.

- Da. în zona unității 
noastre avem medici gene- 
raliști suficienți, 68 în total. O 
situație deosebită avem în 
comuna Balșa.

- Deosebită în ce sens?
- Comuna are în jur de 

1200 de locuitori, iar acolo

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 8)

Vineri, în poligonul Minis
terului Apărării Naționale din 
Deva a avut loc o aplicație de 
specialitate la care au fost invitați 
și reprezentanții mass-media.

Aplicația din poligon a avut 
drept scop efectuarea unor 
lucrări de distrugere cu material 
real, plantarea minelor cu 
material de exercițiu și an
trenament la ședința întâi de 
tragere. Exercițiile de distrugere 
au vizat executarea dispozi
tivelor pirotehnice și electrice 
pentru antrenamentul soldaților, 
pregătire ce se efectuează în 
ședințe lunare având în vedere 
pregătirea de specialitate a 
militarilor din cadrul Batalionului 
Sarmizegetusa Deva. Potrivit 
spuselor dlui căpitan Dumitru 
Vladu, comandantul plutonului 
drumuri-poduri, rezultatele ob
ținute de către militari sunt foarte 
bune având în vedere că aceștia 
se află la începutul ciclului de 
pregătire.

Interlocutorul nostru ne-a mai 
precizat că și pregătirea fizică a 
militarilor este bună, fapt ce 
conferă certitudinea că misiunile 
încredințate pot fi îndeplinite cu 
succes.

Deși în cea mai mare parte

Concursul copiilor 
talentnti cuminți
//

în data de 29 aprilie a.c., 
„Blbllofor” SA Deva fina
lizează „Concursul copiilor 
talentațl șl cuminți". Cu 
acest prilej, la Galeriile de 
Artă „Forma” din Deva, ora 
^^vafHansatăcarteascr^ 

se reușește o pregătire 
corespunzătoare a militarilor 
ne-a mai precizat dl căpitan 
Dumitru Vlad există situații 
când „materialul uman” ce vine 
din viața civilă nu îndeplinește 
parametrii optimi pentru 
specificul armei, fapt ce nu dă o 
siguranță de sută la sută ca toți 
militarii să devină profesioniști.

In aceste situații pregătirea 
de specialitate necesită eforturi 
mai mari în timp mai 
îndelungat, o atenție sporită din 
partea cadrelor pentru ca toți 
militarii să-și onoreze în 
condiții de siguranță misiunile 
încredințate.

Cuvinte de apreciere asupra 
pregătirii de specialitate a 
actualului ciclu de instrucție ne- 
au mai fost împărtășite și de 
alte cadre de specialitate cu 
care am stat de vorbă.

Dincolo însă de eforturile 
mari ce se depun pentru 
asigurarea unei pregătiri de 
specialitate tranziția nu oco
lește nici MApN, unde lipsa 
fondurilor pentru materiale și 
tehnică își spune din plin 
cuvântul.

Corne! POENAR

torului hunedorean Vladi
mir Pop Mărcanu - „Mota
nul încălțat”. Volumul al 
Vlll-lea din seria „Povești 
de colorat" cuprinde ver
suri Inspirate după Petre 
Ispi^scu^ț^B^^^^^^,

Bugetul Radu - Victor
Miercuri, potrivit 

anticipării preșe
dinților comisiilor de 

specialitate ale celor două 
camere ale Parlamentului, 
trebuia să înceapă dez
baterile asupra Legii 
bugetului pe 1998 în forul 
legislativ suprem al țării.

Faptul că guvernul Radu 
Vasile n-a introdus în 
Parlament o altă variantă de 
buget ci și-a însușit-o pe cea 
elaborată de guvernul 
demisionat îndreptățește 
gluma amară că dezbaterea 
din Parlament se va face pe 
un buget care nu-i nici al lui 
Radu Vasile nici al lui Victor 
Ciorbea. Un adevăr este 
însă cert: indiferent cui 
aparține paternitatea, 
bugetul va fi unul de 
supraviețuire din ale cărui 
resurse ipotetice s-au 
cheltuit deja până la această 
oră peste 30 la sută. Asta 
având în vedere faptul că 
fiecare unitate adminis- 
trativ-teritorială a putut 
angaja lunar cheltuieli 
reprezentând 8,3 la sută din 
bugetul anului trecut. 
Evaluarea la circa 140 de mii 
de miliarde de lei a bugetului 
pe anul 1998, cu aplicarea 
corecțiilor negative datorate 
inflației, face ca din puterea 
reală a acestuia să se fi 
cheltuit până acum mai mult 
decât rezultă matematic din 
calcule. Este clar că 
Parlamentul dezbate un 
buget de supraviețuire.

Ceea ce pare interesant 
dacă nu hilar este că în 
dezbateri se contrapun 

1/rlicnțir în poligonul Ministerului A pi rării Nafionule din Deva. 
Foto: Come! POENAR

două filozofii asupra ideii de 
buget: filozofia liberală și 
cea social-democrată, una 
reprezentând forțele 
politice la putere, cealaltă 
- pe cele aflate în opoziție.

Care este diferența? So- 
cial-democrații cer mai 

mult pentru consumul și 
buna funcționare a 
societății, cealaltă afirmă 
documentat că mai mult nu 
se poate.

Care este asemănarea? 
Nici o “filozofie” nici 
cealaltă nu întrevede cu 
exactitate posibilitățile de 
alimentare suplimentară 
neinflaționistă a bugetului. 
Primii spun: să-l dezbatem 
și să-l adoptăm pentru că 
țara are nevoie de Legea 
bugetului și corecturile 
cerute prin dezbateri le 
vom face la rectificările 
obișnuite de pe parcurs.

Opoziția se lasă greu la 
asemenea argument.

Cu sau fără votul 
opoziției, bugetul va trece 
prin Parlament. La urma 
urmelor, dezbateri prelun
gite asupra lui ar însemna 
mult zgomot pentru nimic, 
iar coaliția la putere pare 
să-și fi asigurat voturile 
necesare adoptării, 
îngrijorător este altceva.

_________ lonCIOCLEI 

(Continuare în pag. 8)

Mâine - ia 
Restaurantul 
Bulevard din 

Deva
Miercuri, 29 aprilie a.c., 

ia Restaurantul Bulevard 
din Deva are loc o întâlnire 
organizată de S.C. Avicola 
(proprietara localului 
respectiv), la care sunt 
așteptați comercianți din 
tot județul nostru, interesați 
să vândă sau să consume 
prin cantine, în condiții 
avantajoase, produsele 
oferite de firma amintită. 
Cine participă, n-are ce 
regreta, având șansa 
încheierii unei afaceri 
profitabile.

Aici sunt expuse, într-o 
reprezentativă expoziție, 
produsele proprii destinate 

^comercializării. (N.T.)

Blocaj financiar
.... .... rririTn ..........nu.

La S.C. General Simprest 
S.A. Simeria, manager este dl 
Nicolae loan Pârvu. Din 
discuțiile purtate cu dumnealui 
am aflat că forma cea mai 
dură cu care se confruntă este 
blocajul financiar. Totalul ge
neral 'al debitelor este de 999 
milioane lei, dintre care 
unitățile bugetare au peste 
300 mii. lei, iar asociațiile de 
locatari peste 500 mii. lei.

Există unele asociații de 
locatari care nu și-au onorat 
plățile către serviciile prestate 
de unitate de aproape un an 
de zile. Enumerăm, în con
tinuare, câteva dintre acestea: 
Asociația 16 nu a plătit de 11 
luni, suma ajungând să 
depășească 31 mii. lei; 
Asociația 23 are un debit de 
peste 23 mii. lei, iar Asociația

O altă problemă cu care 
se confruntă SC. General 
Simprest S.A. derivă din 
neaprobarea bugetului care 
are influență asupra 
bugetului de investiții și a 
reparațiilor capitale aferente 
la rețelele de apă, canalizare 
și încălzire. Societatea’a 
solicitat fonduri de cca 7 
miliarde lei pentru îmbu
nătățirea parametrilor cali
tativi la aceste trei activități.

Faptul că s-a întârziat 
nepermis de mult cu bugetul 
centralizat, pune sub semnul 
întrebării realizarea lucrărilor 
pentru iama viitoare, situație 
în care nu se exclud unele 
disfuncționalități în ex
ploatarea acestor servicii de 
gospodărire.

Cristina ClNDA.

^Andrei Pleșu - la 
Washington

Ministrul român de ex
terne Andrei Pleșu a efec
tuat o vizită la Washington, 
unde a purtat discuții cu 
personalități americane, 
Inclusiv cu secretarul de stat 
al SUA, dna Madeleine 
Albright. Oficialii americani 
șl-au exprimat sprijinul 
pentru Integrarea României 
în structurile euroatlantlce.

Război DeJeu - C.V. 
Tudor

Președintele PRM, C.V. 
Tudor, șl-a dat din nou în 
petic, adresând cuvinte 
grele ministrului de Interne 
Gavrll Dejeu. Acesta a 
sesizat Parchetul General de 
pe lângă Curtea Supremă de 
Justiție în legătură cu Infrac
țiunile de Insultă șl calomnie 
ce i-au fost aduse șl a 
afirmat că va cere ridicarea 
Imunității parlamentare a 
tribunului-senator.

^CONSTRUCT EXPO ’98 
în perioada 23-27 aprilie 

a.c., la Complexul expozl- 
țlonal Romexpo din Capitală a

fost organizată cea de-a V-a 
ediție a manifestării expo- 
ziționale CONSTRUCT EXPO 
'98. Au participat 475 de firme 
din 20 de țări, România fiind 
reprezentată de 374 de firme.

^Vicepreședinte al 
Camerei Deputaților - o 
femeie

Prin promovarea lui 
Alexandru Sassu în funcția 
de ministru pentru relația cu 
parlamentul, reprezentanții 
Partidului Democrat au numlt- 
o în postul de vicepreședinte 
al Camerei Deputaților pe 
Paula Ivănescu. Aceasta l-a 
depășit cu două voturi (17-15) 
pe colegul său Bogdan 
Niculescu Duvăz, fiind prima 
femeie cu o înaltă funcție 
parlamentară.

'b Poul Thomsen vine 
și pleacă

Negociatorul șef al FMI 
pentru România, Poul 
Thomsen, a plecat precipitat 

din țara noastră cu puțin 
timp înainte de demisia 
guvernului Victor Ciorbea șl 
a promis că va reveni atunci 
când criza guvernamentală 
se va stinge. Duminică, 
înaltul demnitar s-a întors în 
țara noastră, având un 
dialog cu premierul Radu 
Vasile, pornind de la prio
ritățile reformei în România 
și de la modalitățile de 
înfăptuire a el.

Legea falimentului 
bancar

Președintele țării, dl Emil 
Constantinescu, a promulgat 
Legea privind procedura fali
mentului bancar. Potrivit 
legii, o bancă este consi
derată Insolvabilă, deci în 
stare de faliment, dacă n-a 
onorat Integral creanțele 
certe, lichide șl exigibile de 
cel puțin 30 de zile sau dacă 
valoarea obligațiilor băncii 
depășește valoarea activului 
său.
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O BERBEC
Sunteți mai sensibil 

decât de obicei. Dacă vă 
veți petrece ziua într-un 
grup de prieteni veți depăși 
tensiunea pe care o 
simțiți.

O TAUR
Nici drumurile multe, nici 

mărunțișurile pe care le 
aveți de rezolvat nu vă 
obosesc. Dimpotrivă, vreți 
să terminați totul în timp 
record.

O GEMENI
Partenerul de viață are o 

realizare socială care vă 
dă de gândit. Vă deran
jează că dv totul vă iese 
mai greu; vă antrenează 
însă entuziasmul acestuia.

3 RAC
Ați putea face o călă

torie în străinătate. Șan
sele de a evolua spiritual 
și profesional sunt mari. 
Drumul e greu, dar merită 
efortul,

O LEU
Doriți unele modificări în 

aspectul dv exterior. Ziua e 
nimerită mersului la 
coafor, cosmetică, sau la 
cumpărături prin maga
zine.

O FECIOARĂ
Ziua nu e potrivită de

marării marilor proiecte 
propuse. Ați putea pleca 
într-o excursie cu per
soana iubită sau să vă 
ocupați de gospodărie.

O BALANȚĂ
Fiți mai prudent și veți 

câștiga, perseverența nu 
vă e acum de folos. Cel 
mai bine ar fi dacă v-ați 
ocupa de studii sau ați sta 
la o șuetă cu prietenii.

3 SCORPION
La serviciu atmosfera e 

plăcută, ceea ce vă face 
să aveți spor. Șefii vor fi 
mulțumiți, poate vă 
premiază. De bani vor 
profita persoanele tinere 
din familie.

O SĂGETĂTOR
Inspirația vă ajută să 

depășiți o situație deo
sebită. Dar dacă aceasta 
nu se ivește, n-o căutațl cu 
tot dinadinsul. Mai bine 
căutați un prieten cu care 
să stați de vorbă.

O CAPRICORN
Pentru realizări socio- 

profesionale ziua e bună. 
Sunt posibile neînțelegeri 
în familie, dar acestea vă 
afectează destul de puțin.

3 VĂRSĂTOR
Unul dintre părinți pierde 

niște bani sau ratează un 
câștig. Cum mizați pe 
acest ajutor, vă afectează 
mult. Nu vă impacientați, 
vă descurcați și singur.

O PEȘTI
Sensul unor evenimente 

vă scapă, sunteți într-un 
moment de derivă. în
cercați să reveniți la 
realitate, altfel veți face cu 
greu față obligațiilor 
cotidiene.

Rezultatele etapei a 32-a: Foresta 
Fălticeni - Univ. Craiova 0-1; FCM Bacău - 
Rapid 1-0; FC Național - FC Argeș 0-0; CSM 
Reșița - Dinamo 0-0; Gloria Bistrița - 
Ceahlăul P.N. 2-1; “U" Cluj - Sportul 
Studențesc 4-0; Steaua - FC Farul C-ța 1-0; 
Jiul Petroșani - Petrolul PI. 0-2; Oțelul Galați 
- CF Chindia Târgoviște 2-1.

CLASAMENTUL

După un meci lamentabil al gazdelor 
VEGA DEVA - ILT* ARAD 0-4!

Etapa viitoare miercuri. 29 aprilie: Rapid - 
Foresta; Ceahlăul P.N. - Univ. Craiova; 
Sportul - Steaua; Petrolul - Oțelul Gl.; Farul - 
Jiul; CF Chindia - FC Național; FC Argeș - 
CSM Reșița; Dinamo - FCM Bacău; Gl. 
Bistrița - “U” Cluj.

1. STEAUA 32 24 4 4 77-33 76
2. RAPID 32 23 5 4 65-22 74
3. FC ARGEȘ 32 19 5 8 51-32 62
4. OTELUL GAL. 32 19 3 10 52-27 60
5. FC NATIONAL 32 17 6 9 56-38 57
6. DINAMO 32 16 3 13 59-45 51
7. UNIV. CRAIOVA 32 15 3 14 61-41 48
8. CSM REȘIȚA 32 14 6 12 48-46 48
9. CEAHLĂUL 32 13 6 13 40-44 45
10. GL. BISTRIȚA 32 13 4 15 52-56 43
11. FCM BACĂU 32 11 9 12 34-33 42
12. FARUL C-TA 32 12 4 15 33-51 40
13. PETROLUL PL.32 11 6 15 40-43 39
14. “U” CLUJ 32 11 5 16 37-35 38
15. FORESTA F. 32 9 9 14 29-37 36
16. CF CHINDIA 32 9 8 15 37-61 35
17. SP. STUD. 32 5 3 24 31-63 18
18. JIUL PETR. 32 2 1 29 18-113 7

Rezultatele deosebite ale echipei 
gazdă - Vega - cinci victorii în fața unor 
echipe bine cotate în Divizia B, seria a II- 
a, jocul practicat au atras în tribuna 
stadionului “Cetate”din Deva circa 3.000 
de spectatori veniți să-și vadă la lucru 
favoriții, dar și pe revelația seriei din retur, 
pe UTA, îndrăgită de suporterii săi din județ 
- Deva, Brad și alte localități. Spre 
surprinderea tuturor participanților la 
acest meci, evoluția gazdelor a fost sub 
orice așteptări. Dacă până la înscrierea 
primului gol al oaspeților, de bine de rău 
devenii au dat o replică onorabilă 
oaspeților, o echipă ce confirmă evoluția 
din retur, din acel minut (36) gazdele au 
intrat într-o degringoladă inimaginabilă 
pentru cei mai sceptici susținători ai săi! 
Dacă până atunci, Vega, prin acțiunile 
sale promitea o comportare meritorie, 
bună, din acest minut, cei mai mulți juctori 
s-au întrecut în greșeli. De la început, 
ambele formații au sărit peste perioada 
“de studiu”, de “luare a pulsului" 
adversarului. Numai că oaspeții și-au luat 
în primire adversarii din jumătatea 
acestora de teren “tăind” din fașă 
construcția fazelor de atac, blocându-și 
adversarul în propria jumătate de teren. 
Așa se face că abia în min. 8, devenii se 
apropie mai periculos de poarta lui Pap. 
Oaspeții, cu Mariș, Ciubăncan, Baciu și 
Almășan, mereu lansați în viteză pe 
contraatac, dau un prim semnal în min. 
12 că sunt foarte deciși să perforeze poarta 
gazdelor când Ciubăncan trimite mingea 
în transversală și apoi Mariș ratează de 
la câțiva metri. Și cu toate că în min. 13, 
21 și 25 devenii - prin Voinea, Szemely și 
Luca, arată că puteau penetra apărarea 
arădenilor și îndeosebi în min. 30, când

Szemely “suflă” balonul de la Zaha și 
singur cu portarul Pap, ratează încredibil, 
minutul 35 anunță că oaspeții vor cu orice 
preț golul , dar ratează prin același 
omniprezent în atac Ciubăncan. Peste 
doar un minut, în min. 51, Diaconescu, 
urcat pe dreapta în atac, centrează bine 
în careu și Baciu, lansat liber, reia din 
apropiere balonul cu capul pe lângă 
Rahoveanu 0-1. Golul toarnă plumb în 
picioarele fotbaliștilor deveni până la 
pauză, doar Luca încearcă o reluare la 
semiînălțime spre poartă.

Pauza nu a fost nicidecum un sfetnic 
bun pentru gazde. Ba mai mult, greșelile 
în apărare se țin lanț, greșesc “în linie" 
Fartușnic, D. Gabriel, Grosu, Voinea, 
Vuia. în apărare (și Rahoveanu) manifestă 
nesiguranță, “mijlocul" nu construiește 
nimic din cele puse în scenă în partidele 
anterioare, Szemely și Naniu nu se văd 
decât sporadic în atac, unde continuă să 
“ploaie" mingi înalte admirabile pentru 
înalta apărare a arădenilor. Pe acest fond 
submediocru al gazdelor au venit golurile 
oaspeților în minutele 51(Bogășel din 
lovitură de la 11 m), 58 prin Mariș (ofsaid 
nesemnalizat de tușier) și 84 prin Drăgan.

Simpatizanții devenilor își pun 
întrebarea: după două meciuri pierdute 
acasă, va găsi ECHIPA puterea de a 
reveni, mai bine zis, este DORINȚA 
tuturor celor care intră pe teren să-și facă 
datoria față de suporteri, față de sponsori 
și conducerea clubului la Reșița și apoi 
în viitoarele meciuri?

Vega: Rahoveanu, Fartușnic, D. 
Gabriel, G. Ștefan, Popa, Grosu, Voinea 
(51 Tănasă), Luca, Vuia (54 Danciu), 
Szemely (63 Andrei), Naniu.

Sabin CERBU

Zarurile au fost
aruncate...

Deși mai sunt două etape până la 
încheierea Campionatului Diviziei A, zarurile 
au fost aruncate. Cel puțin în ceea ce 
privește cine va fi liderul acestei ediții de pe 
prima scenă fotbalistică a țării. Este vorba 
despre Steaua care, câștigând cu 1-0 în fața 
Farului, victorie coroborată cu înfrângerea 
Rapidului la Bacău (tot la un scor minim 1- 
0), a revenit în fruntea clasamentului. Și are 
șanse să-ți păstreze locul din fotoliu! Militarii 
întâlnesc mâine pe Sportul Studențesc în 
Regie și în ultima etapă, în Ghencea, pe 
Gloria Bistrița. Excludem o surpriză în 
aceste meciuri în care Steaua are 90% 
victoria asigurată prin diferența de valoare, 
în timp ce Rapid, cu 2 puncte mai puțin față 
de Steaua, joacă mâine în Giulești cu Foresta 
(pradă ușoară) și în ultima etapă, la Univ. 
Craiova. Chiar dacă câștigă și la Craiova și 
Steaua nu pierde, Rapidul rămâne pe locul 
doi.

La Bacău, în ciuda înfrângerii suferite, 
Rapidul a făcut cel mai bun meci al său, 
arătând - la sfârșit de sezon - un potențial 
ridicat de joc, nefinalizat însă și pe tabela 
de marcaj. în fruntea clasamentului luptă 
strânsă pentru locul 3 între FC Argeș, Oțelul 
Galați și chiar FC Național. Oricum, lupta 
între Steaua și Rapid a suscitat mare interes 
în rândul suporterilor celor două formații, al 
iubitorilor fotbalului din țara noastră, ce 
treptat se îndreaptă spre pregătirile lotului

\ / MARTI

W IVR1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Em. pentru persoane 
cu handicap 15.30 Ecclesiast 
‘98 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele 
(s) 18.00 în flagrant (do): 
Operațiunea „Solventul”; 
Vampirii bugetului 19.00 Sun
set Beach (s,ep. 203) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 23.15 Universul 
cunoașterii (do) 0.05 Canary 
Wharf (s, ep. 136)

IVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.25 Ecclesiast ‘98 8.55 
Baywatch (s/r) 9.40 Video- 
caseta muzicală 10.05 Scena 

\politică (r) 10,30 Vizitatorul (s/

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

r) 11.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Scena
(r) 13.30 Arhive românești (r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine Franceză 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii
(s) 16.50 Perla Neagră (s)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatrul liric: „Evgheni 
Oneghin” de Piotr llici 
Ceaikovski 23.20 Pelerinaj

ANIENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00 
înfruntarea roboților (f/r)
12.40 Controverse istorice
13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 
33) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 27) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Doamna de fier

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA S.M. 28 17 5 6 54-31 56
2. ASA TG. MUREȘ 28 15 5 8 40-28 50

3. FCBAIA MARE 28 15 3 9 51-30 48
4. GAZ METAN 28 15 3 10 37-27 48
5. ELECTROPUTERE 28 15 1 12 46-38 46
6. UNIREA DEJ 28 14 3 11 39-31 45

7. MINERUL MOTRU 28 13 3 12 36-30 42
8. CORVINUL HD. 28 13 2 13 34-25 41
9. ARO C-LUNG 28 10 9 9 36-34 39
10. DACIA PITEȘTI 28 12 3 13 38-37 39
11. INTER SIBIU 28 12 3 13 34-33 39
12. UT ARAD 28 11 6 11 42-41 39
13. APULLUM A.l. 28 12 3 13 41-42 39
14. CFR CLUJ 28 10 4 14 33-45 34

15. POLI TIMIȘOARA 28 9 5 14 29-38 32
16. VEGA DEVA 28 9 5 14 30-48 32

17. GLORIA REȘIȚA 28 9 2 18 30-47 29
18. UM TIMIȘOARA 28 6 5 17 30-59 23

(f.a. 1988) - (SUA 1988)
21.30 Știri 21.40 Ziua iertării 
(f.a. Franța 1992, p. II) 22.40 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă 
0.40 Ziua iertării (fr)

PRO IV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 Big 
Trouble (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiența națională 
(r) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s)
16.10 Nano (s, ep. 21) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Chicago Hope (s, ep. 11) 
21.15 Avocatii (s, ep. 6) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 78) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Profesiunea mea, 
cultura 0.45 Dosarele X (s)

Rezultatele etapei a ■ 
28-A: 1

Electroputere - ASA I 
TG. Mureș 2-1; FC Baia | 
Mare - Olimpia S.M. 0-1; | 
Vega Deva - UTA 0-4; ARO 
C-lung - UM Timișoara 2- I 
0; Minerul Motru - CFR Cluj |
3-0; Dacia Pitești - Gloria 
Reșița 2-0; Inter Sibiu - 
Corvinul 1-0; Gaz Metan 
Mediaș - Poli Timișoara 2- 
0; Unirea Dej - Apullum 
Alba lulia 3-0.

I 
I 
I
I 
I

Etapa viitoare, 2 mai: • 
CFR Cluj - Dacia ■ 

Pitești; UTA - FC Baia | 
Mare; Gloria Reșița - Vega | 
Deva; Olimpia S.M. - . 
Electroputere; ASA Tg. M • 
- ARO C-lung; U.M. I 
Timișoara - FC Inter; | 
Apullum A.l. - Min. Motru; ■ 
Corvinul - Gaz Metan; Poli ' 
Timișoara - Unirea Dej.

J

PRIMA IV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 12.30 Prietenul nostru 
Jake (s/r) 13.05 Lexic (cs)
13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinkle (d.a) 
16.05 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake
(s) 17.00 Știri 17.05
Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 93) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 92) 20.15 Gardă 
de corp (s, ep. 4) 21.15 Tată 
și fiu (f.a.SUA 1993) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 

< acasâH^
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Dragoste și putere (s/r) 16.00 
Secrete de familie (s/r) 17.00 
Antonella (s, ep. 119) 17.45

Comportare 
exemplară în 

deplasare 
ȘOIMII SIBIU 

- MINERUL 
CERTEJ O-l 

(OO)
Ceea ce puțini se 

așteptau, Minerul Certej s- 
a întors de la Șoimii Sibiu 
cu o prețioasă victorie, cele 
trei puncte câștigate în 
deplasare “fixând” echipa 
minerilor pe un meritat loc 
7 în clasamentul Diviziei C, 
seria a lll-a, acolo unde îi 
este locul după valoarea 
lotului de fotbaliști, a 
pregătirilor făcute pentru 
retur de antrenorii loan 
Petcu și Virgil Stoica și nu 
în ultimul rând a condițiilor 
create de pregătire de 
conducerea clubului 
(președinte ing. Daniel 
Andronache).

Treptat Preda, Gheară și 
Filip pun stăpânire pe 
mijlocul terenului și cu 
lansări spre cele două 
vârfuri ale echipei din 
Certej, Rădos și Pisoiu, pun 
la grea încercare defensiva 
gazdelor. Cu toate că 
oaspeții au jucat în 10 
jucători, după eliminarea lui 
Ohâi în min. 20, ei nu au 
renunțat la atac, punând la 
grea încercare în min. 25 șl 
30 apărarea gazdelor.

în repriza a doua gazdele 
revin la atac, dar apărarea 
din Certej cu Stroia în frunte 
este de netrecut. Și în min. 
65, Rădos, cel mai bun de 
pe teren, prezent și în 
apărare și în atac, trece de 
trei fundași sibieni și după 
aceea pasează la Stănilă și 
șutul acestuia scutură 
plasa celor din Sibiu 0-1!

Gazdele revin, dar 
oaspeții se apără cu 
devotament în frunte cu 
portarul Dobre și obțin în 
final o victorie muncită și 
meritată.

Minerul: Dobre, Po
pescu, Stroia, Ohâi, Filip, 
Bozga, Preda, Gheară, 
Stănilă (Șerban), Rădos 
(Tăgârță), Pisoiu.

’ Viorel NiCULAJ

Concursul de Acasă 18.OO' 
Antonella (s, ep. 120)
18.45 Marielena (s) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dra
goste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Armaguedon (co. Franța/ 
Italia ‘76)

PRO IV - DEVA
05.50-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 „Vorbiți 
aici!” - realizator Alin Bena 
22.05-22.15 Știri locale 

AMIENAI - DEVA 
10.00-10.15 Știri locale 

(r) 10.15-11.00 Sportul 
hunedorean (r) 17.30-
17.45 Program folcloric 
17.45-18.00 Știri locale 
21.30-21.45 Știri locale(r)y
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t> DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a 31-a: Unirea Petrolul 

Drăgășani - Drobeta Tr. Severin 1-0; Șoimii Sibiu - 
Minerul Certej 0-1; Parângul Lonea - Petrolul Stoina 2- 
0; Arsenal Sadu - Termo Tr. S 0-3 (Gazdele s-au 
retras din campionat); Petrolul Videle - FC Vâlcea 2- 
2; CFR Caransebeș - Minerul Mătăsari 4-1; Rulmentul 
Alexandria - Minerul Lupeni 2-0; Minerul Uricani - 
Aluminiu Slatina 3-0; Mine-Ral Rovinari - Petrolul 
Țicleni 5-0; Sevemav Tr. S. - Minerul Berbești 2-1.

CLASAMENTUL
<1. RULMENTUL ALEX. 31 21 5 4 58-22 68>

2. DROBETA TR.S. 31 19 4 7 50-28 58
3. MINE-RAL ROV. 31 16 4 .11 65-37 52
4. MIN. BERBEȘTI 31 16 2 13 57-42 50
5. PETR. DRĂGĂȘANI 31 16 2 13 52-41 50
6. PETROLUL VIDELE 31 14 6 11 49-41 48
7. MINERUL CERTEJ 31 15 2 14 48-38 47
8. MINERUL URICANI 31 15 1 15 54-55 46
9. SEVERNAVTR.S. 31 14 3 14 5243 45
10. TERMO TR. SEV. 31 14 3 14 38-38 45
11. PETR. ȚICLENI 31 14 2 15 43-45 44
12. ȘOIMII SIBIU 31 14 2 15 38-42 44
13. MIN. LUPENI 31 14 1 16 42-50 43
14. PAR. LONEA 31 13 1 17 46-66 43
15. PETR. STOINA 31 14 1 16 42-52 43
16. CFR CARANS. 31 14 0 17 60-46 42
17. ALUM. SLATINA 31 13 2 16 27-56 41
18. MIN. MĂTĂSARI 31 12 4 15 44-42 40
19. FCVĂLCEA 31 11 5 15 34-43 38

<20. ARSENAL SADU 31 6 0 25 18-88 18,
Meciul Parângul Lonea - Drobeta Tr. Severin (3-4) 

disputat în etapa a 29-a a fost omologat cu 3-0.
Etapa viitoare (sâmbătă, 2 mai): Drobeta - CFR 

Caransebeș; Minerul Certej - Petrolul Drăgășani; Petr. 
Stoina - Șoimii; Termo T.S. - Parângul L; FC Vâlcea - 
Arsenal; Min. Lupeni - Petr. Videle; Aluminiu Slatina - 
Rulmentul; Petr. Țicleni - Min. Uricani; Min. Berbești - 
Mine-Ral R; Min. Mătăsari - Sevemav.

»- - --- ---------z
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Intr-un meci a! orgoliilor

FC Dacia Orăștie - 
ASA Aurul Brad 2-1

înaintea acestei partide, pentru cele două 
combatante lucrurile erau clare: Aurul, cu un 
avans de 7 puncte de următoarea clasată (FC 
Paroșeni - Vulcan) era ca și câștigătorul campio
natului Diviziei D, ’97-’98, iar FC Dacia Orăștie, 
clasată pe locul trei, nu mai putea reveni în 
fruntea clasamentului unde s-a aflat cu câteva 
etape în urmă. Așadar, a fost o partidă a orgo
liilor în care gazdele au ținut să încheie cu o 
victorie în fața propriilor suporteri. Și spre 
cinstea și lauda ambelor formații, ale conducerii 
celor două echipe, meciul s-a disputat într-un 
spirit de sportivitate așa cum la Orăștie - un bine 
apreciat centhu fotbalistic hunedorean - am 
asistat întotdeauna, indiferent de miza meciului.

Din start, cei care atacă cu insistență sunt 
fotbaliștii din Orăștie. Cavaleria ușoară, Sorin 
Chira și Eșanu, bine secondată de experi
mentatul Wili Szidorak, avându-i la pupitru de 
comandă și ca rampe de lansare pe Firu și 
neobositul Căpușanu, a atacat cu persistență 
careul brădenilor, punând la grea încercare 
apărarea oaspeților - Dobra, Filipaș, Nan, Șimon 
și pe portatul Sandu. Fără trei titulari, ASA Aurul 
Brad a reușit să dea o replică destul de bună în 
apărare, căutând mai puțin în atac, unde Lupea, 
zis "Vijelie", a impresionat prin viteza lui, în timp 
ce Toderiță izolat și Baciu sclipitor în doar 2-3 
faze (nu-i convine în deplasare) nu au pus decât

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

DIVIZIA
rareori în dificultate poarta năbădăiosului portar 
Szocs. în aceste condiții am asistat la câteva 
“șarje" pe ambele laturi ale terenului în primul 
rând lansate de S. Chira, numit "Vulpea" de 
galeria gazdelor și dezmierdat chiar de fratele 
său, tenacele apărător al Corvinului prezent în 
tribună, dar și Eșanu, mereu avansând în viteză, 
cu driblinguri și centrări periculoase în careu 
spre Szidorak, Toth, Firu și Căpușanu. Și după 
ratările din minutele 13,20,26 și 36, în min. 41 
într-o nouă cursă pe stânga Chira înscrie plasat 
1-0.

La reluare, gazdele reiau cursele spre 
poarta lui Sandu și în min. 63, după o fază de 
toată frumusețea creată de Firu - Chira, ultimul 
îl pune într-o excelentă poziție de șut pe Toth 
care majorează scorul la 2-0. în min. 77 - 
Szidorak și 88 -Eșanu văd al 2-lea "galben" și au 
părăsit terenul de joc. Scorul final a fost stabilit 
în min. 87 când Toderiță centrează ca la carte 
de pe dreapta, Szocs nu iese la intercepție și 
experimentatul lordache înscrie cu capul 2-1. O 
victorie frumoasă, pe deplin meritată a gazdelor.

A arbitrat satisfăcător brigada C. Suciu, A. 
Radu și M. Lucaci.

Dacia: Szocs, Ștefan, Târbuloiu, Costea, 
llici, Firu, Ciuraru (1 Chira), Căpușanu, Eșanu, 
Toth, Szidorak.

ASA Aurul: Sandu, Dobra, Nan, Filipaș, 
Șimon, Văcaru, Zalomir (58 lord ache), Maxim 
(76 Tulea), Baciu, Toderiță, Lupea.

Sabin CERBU

------------- w
Rezultatele etapei a 24-a din 26 aprilie:

F.C. Paroșeni-Vulcan - Min. Ghelari 3-0
Met. Crișcior - Constr. Hd. 3-1
Min. Aninoasa - Victoria Călan 2-1
Min. Livezeni - Casino Ilia 4-1
Min. Teliuc - C.F.R. Marmosim 1-0
F.C. Dacia Orăștie - Aurul Brad 2-1
Retezatul Hațeg - Min. Bărbăteni 2-1

CLASAMENTUL
rI.A.S.A. Aurul Brad 24 20 1 3 56-24 61>

2. F.C. Paroș.-Vulcan 24 17 3 4 65-29 54
3. F.C. Dacia Orăștie 24 17 2 5 68-26 53
4. Victoria '90 Călan 24 14 0 10 57-24 42
5. C.F.R. Marmosim 24 11 5 8 46-32 38
6. Constructorul 24 10 3 11 45-15 33
7. Met. Crișcior 24 9 5 10 35-14 32
8. Min. Ghelari 24 9 2 13 38-43 29
9. Min. Aninoasa 24 8 5 11 39-44 29
10.Min. Bărbăteni 24 8 5 11 44-50 29
11.Min. Teliuc 24 7 6 11 36-37 27
12.Min. Livezeni 24 7 2 15 37-68 23
14.Casino Ilia 24 5 3 16 30-55 18
15.Retezatul Hațeg 24 5 0 19 25-100 15j

Etapa viitoare, 3 mai:
F.C. Paroșeni Vulcan - Met. Crișcior
Constructorul - Min. Aninoasa
Victoria Călan - Min. Livezeni
Casino Ilia - Min. Teliuc
C.F.R. Marmosim - F.C. Dacia Orăștie
A.S.A. Aurul Brad - Retezatul Hațeg
Min. Ghelari - Min. Bărbăteni.

CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT DEALER CONNEX GSM : ANA ELECTRONIC - Marchian Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-211 261,054-211 261 • AB 
SYSTEMS - Deva, Str. Santuhalm nr. 31 A, 054-233 082,054-233 527 • ADISAN TELECOM - Top Interserv 2000 Deva, Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, 054-218 901,054-233 300 • GLOBAL NET - 
Top Tech Deva, Str. Andrei Mureșanu nr.1,054-213 871,054-213 871 • GLOBAL NET - DevaSat Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-214 439,054-214 453 • GLOBAL 
PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva, Str. 1 Decembrie nr. 14,054-233 606,054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva, Str. Zarandului, 
bl. 43, parter, CP 2700,054-235 678,054-234 567 • QUASAR - Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-222 999,054-222 999 • 
ROMSERVICE - Deva, Bd. Decebal, bl. A1, parter, 054-231 084,054-231 084 • SIV TEL - Firuta & Co 
Deva, Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, 054-218 655,054-218 655,054-219 550 
• UNIAXIS - Deva, Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, 092 
277 902,054-222 058

■

Te conectezi la CONNEX GSM între 33 martie și 30 aprilie 
și câștigi! Primești un cupon, îl răzuiești și câștigi la sigur:
Conectare gratuită șl CONTEXT gratuit*
sau
f OO de minute * * de convorbiri nați 

gratuite și CONTEXT gratuit*!
E bine!... Dar se poate și mai bine! în plus mai poți câștiga:

un TERRAnOlI IJlSWl
13 premii de convorbiri naționale gratuite 

p3nă la 01.01.30001 (300 minute gratuite*“/lună, abonament și conectare gratuită) 
50 pachete CONNEX SOI
Ești conectat* eștipremiat I**** z.Trv:I<

■egi

tu LunEuiai, eșu preman — -
‘ CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurte) se’oferă GRATUIT până la 30 iunie. Oferta este'valabilă numai pentru abonații CONNEX 
GSM care folosesc acest serviciu în România. în afara teritoriului României se taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming

CONNEX GSM. ț •• T 4

Cele 100 de minute se vor credita pentru prima sau a doua-factură.
Convorbirile efectuate peste limita celor 3D0 de minute/lună se vor taxa la tariful CONNEX CLUB. 
Nu sunt incluse convorbirile internationals și Roaming.

tonusurile din această promojle nu pot fi câștigate nici de angajații MOBIFQN, 
nici de membrii direcți ai familiilor acestora.

X
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MARTORUL MINCINOS
șmecher? A FOST CONDAMNAT

Cu lama în gură și pumnul 
asupra polițistului— ♦-----------------------------------

taie pe cei ce nu vor să le 
pună băutura în față.

în urma unui telefon, pentru 
a liniști lucrurile, vine sergentul 
major Sorin Isidor. Frații refuză 
să se legitimeze. Mai mult, Du
mitru scoate lama de astă dată 
din gură și amenință că se va 
tăia, dacă nu va fi lăsat în pace. 
Lovește apoi polițistul cu pum
nul în piept și fuge împreună cu 
Vasile din local.

Pe scările localului, fugarii 
lovesc din nou polițistul, apoi 
dispar. După o vreme Dumitru 
se întoarce, având asupra lui 
un topor. Polițistul se refugiază 
în bar și blochează ușile.

Și uite așa, pentru o vre
me, frații Rusu nu vor mai con
suma alcool - licoare atât de 
mult dorită...

Rândurile de față au drept 
eroi doi frați. Ne referim la Va- 
sile Rusu și Dumitru Rusu. Ei 
sunt din Lupeni. Primul are 31 
de ani și lucrează la E.M. Pa- 
roșeni. Celălalt a ajuns la 26 
de ani, nu are nici o ocupație 
și a fost nu cu multă vreme în 
urmă liberat condiționat din 
pușcărie, unde mai avea de 
executat 207 zile de închisoa
re. Vasile și Dumitru au fost 
condamnați la doi și, respectiv, 
trei ani de închisoare pentru 
comiterea infracțiunii de ultraj.

într-o după amiază cei doi 
frați voinici ajung și la Barul 
Felix din Lupeni. Aici se îm
bată, iar personalul de serviciu 
nu a vrut să-i mai servească, 
în această situație, Dumitru 

(scoate o lamă și amenință că îi
Vz------------------------------------------------------------

r
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Povestea Măriei Herbișteanu 
din Uricani esțe una din care se 
pot trage multe concluzii. La 53 
de ani, ea a fost condamnată de 
Judecătoria Petroșani la un an 
închisoare pentru infracțiunea de 
mărturie mincinoasă. Cum de a 
ajuns în asemenea postură?

A fost audiată ca martoră’în 
procesul penal privind pe Olga Bur- 
lacu, trimisă în judecată pentru 
infracțiunile de tâlhărie, lovire și furt 
calificat. Practic, Burlacu a lovit-o 
pe Beatrice Găuceanu, după care i- 
a luat poșeta cu bani și acte. După 
o vreme, Olga merge la locul de 
muncă al aceleiași femei și o bate.

Agresiunea încetează în urma 
intervenției lui Herbișteanu, care a 
anunțat telefonic poliția. înainte 
de a părăsi încăperea Olga fură 
poșeta celei agresate.

Ca să continuăm foarte pe 
scurt, să spunem că ulterior, 
fiind audiată ca martoră, atât în 
cursul urmăririi penale, cât și în 
fața instanței de judecată - Her
bișteanu a declarat în confor
mitate cu starea reținută prin 
rechizitoriu.

Olga Burlacu face apel, iar 
sentința se trimite spre rejude- 
care. Ei bine, în recurs martora a 
revenit în mod nejustificat asupra 
declarațiilor inițiale, menționând că 
nu a văzut-o pe Burlacu când a 
furat geanta lui Găuceanu.

Or, fapta Măriei Herbișteanu 
de a face afirmații mincinoase în 
cauza penală în care a fost au
diată constituie infracțiunea de 
mărturie mincinoasă.

Așa că a ajuns și ea con
damnată alături de Olga Burlacu.

CRIMA JUbI
LUPA

Pornind de la această între
bare aparent nevinovată, s-a ajuns 
la nenorocire. Un om în floarea 
vârstei a murit din cauza unei 
întâmplări banale și penibile, lată 
despre ce este vorba.

Pe strada George Barițiu, din 
Hunedoara, se deplasează într-o 
seară două 
grupuri de 
oameni. Este 
în jurul orei 
22. Din pri
mul grup fac 
parte Cornel
Dumitrică și loan Ivașcu. Din 
celălalt llie Spătar, lozsef 
Szelmyan și Alin Ștefan Lăcătuș, 
care este minor. Toți vin de la 
crâșmă și se deplasează spre 
domiciliu. O parte dintre ei sunt în 
stare avansată de ebrietate. După 
o vreme, grupul de trei care se 
deplasa în spate, ajunge în drep
tul celor doi. Ei bine, acum în
cepe...

între Cornel Dumitrică și cei 
trei are loc un schimb de replici 
nu prea ortodoxe. între altele, 
Spătar îl întreabă pe Dumitrică: 
"Ce mă, ești șmecher?" De la 
vorbe la agresiune nu este decât 
un pas. Acesta s-a făcut repede. 
Cei trei îi aplică lui Dumitrică mai 
multe lovituri cu pumnii în zona 
capului. Omul cade la pământ 
pierzându-și cunoștința. Acest 

k lucru nu-i împiedică pe agresori

să continue să lovească cu pum
nii și picioarele în zona capului și 
abdominală. Apoi pleacă liniștiți 
spre casă.

Cu ajutorul unui autoturism, 
loan Ivașcu reușește să-l trans
porte pe Dumitrică la Spitalul 
Municipal Hunedoara. Este însă 

zadarnic. în ur
ma leziunilor 
provocate de 
loviturile primite, 
Cornel Dumi
trică moare la 
scurt timp după

ce a fost dus la spital.
Din raportul de expertiză me- 

dico-legală a rezultat că moartea 
a fost violentă și s-a datorat unui 
traumatism cranio-cerebral facial 
cu fractură de piramidă na
zală...etc.

Evident, urmează cercetările 
și cei trei agresori care l-au băgat 
pe Dumitrică în mormânt la 34 de 
ani au fost descoperiți. Declarațiile 
lor sunt contradictorii. Care a dat 
primul, care cu piciorul, care în 
cap etc.

Minorul spune că ceilalți doi 
dau vina pe el pentru că va scăpa 
cu o condamnare mai mică.

Cert este că cei trei sunt 
trimiși în judecată pentru infrac
țiunea de omor calificat.

Când te gândești că puteau 
trece unii pe lângă alții ca niște 
oameni! r‘

f-

Garda Financiară
in acțiune

T

Firma fârâ registre de 
contabilitate

Cei de la SC Column Turi Ex 
SRL Deva au fost amendați cu 
2.000.000 de lei de comisari ai 
Gărzii Financiare. Aceștia au 
constatat că respectiva firmă a 
efectuat acte de comerț în punctul 
de lucru din Vețel fără a respecta 
dispozițiile Legii 82 din 1991. 
Practic, aici registrele de conta
bilitate nu au fost ținute corect.

Nu a plătit TVA-ul în sumă 
de 186.000.000 de lei

O altă firmă din Deva, și este 
vorba de SC Vian Corn SRL, a 
trebuit să dea socoteală comi
sarilor pentru că nu și-a plătit 
obligațiile fiscale pe luna decem
brie 1997 și primul trimestru al 
acestui an. Restanțele au fost de 
186.000.000 lei, constând în TVA- 
ul aferent.

Majorările de întârziere cal
culate au fost de 32.412.000 lei.

--- ;...........
— - — — — — — — - 
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1 Gheorghe ionașcu, Hu- 

I nedoara. întrebați care sunt 
| pedepsele pentru cei care tul- 
■ bură folosirea locuinței?
* Articolul 320 din Codul penal 
I spune că fapta prin care se 
| tulbură în mod repetat folosirea 

locuinței locatarilor dintr-un imo
bil, ori prin care se împiedică 
normala folosință a locuinței, se 
pedepsește cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amendă.

în această situație se află 
locatarul care, cu rea-credință,

De doua ori amendat
Două amenzi au primit cei de 

la SC Almira Bolla SRL Petro
șani. De ce? Pentru că nu au 
respectat instrucțiunile Ministe
rului Finanțelor privind conducerea 
registrelor contabile. Este vorba 
de faptul că registrul jurnal nu a 
fost completat corespunzător. De 
asemenea, nu s-au întocmit evi
dențele primare privind veniturile 
realizate. Amenzile au fost de 
2.000.000 de lei fiecare.

Stopaj la sursa
Am ajuns și la Hunedoara. 

Mai exact la SC Discom Bar 
SRL. Nici domnii de aici nu au 
virat la termenele legale impozitul 
pe profit, TVA și impozitul pe 
salarii, realizând stopaj la sursă.

Atât în contul bancar, cât și 
în casă firma avea disponibile 
sumele de plată necesare.

Rezultat: 9.600.000 majorări 
de întârziere și 1.000.000 de lei 
amendă.

~ - - ■ ■ ■ ■

314 persoane înșelate 
de un "călugăr"

MIC DICȚIONAR 
JURIDIC

-5/
"1 
I
I
I
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Deși locuiește la Hune
doara, Constantin Untu s-a 
născut la Brănești - Ilfov. A- 
junsese la 29 de ani, dar un 
venit din muncă cinstită nu 
realiza. S-a gândit el atunci 
că...

l-ar sta bine deghizat în 
călugăr, că vine tocmai din 
partea Mănăstirii Lainici, pen
tru a-i ruga pe hunedoreni să 
contribuie cu bani după putință 
pentru ca sfântul lăcaș să fie 
renovat.

Se pune așadar pe trea
bă. Pe un caiet studențesc 
desenează o cruce și scrie 
mare: Biserica Nașterii Maicii 
Domnului. Prima pagină a 
caietului o completează cu 
nume și sume fictive pentru a

fi cât mai credibil. Pentru a 
întări și mai mult convingerea 
că vine din. partea mănăstirii 
se îmbracă în costum și pal
ton de culoare neagră și ia în 
brațe "Cartea de ctitorie". înar
mat cu asemenea ustensile, 
purcede la drum. Pe la casele 
oamenilor.

Hunedorenii, oameni cu 
frica lui Dumnezeu, pun în 
mâna impostorului sume între 
1000 și 10.000 de lei.

Când în catastif s-a ajuns 
la numărul 314, falsul călugăr 
a fost descoperit și dat pe 
mâna poliției.

S-a ales "călugărul" nostru 
cu trei ani închisoare pentru 
infracțiunea de înșelăciune 
împotriva avutului privat.

Hotărâre judecătorească
- act juridic procesual, final și 
de dispoziție, prin care se so
luționează de către instanță 
cauza penală, punându-se ca
păt judecății. Hotărârile judecă
torești penale sunt de mai mul
te feluri: sentințe, decizii și 
încheieri.

Sentința este hotărârea 
■ prin care cauza a fost soluțio- 
! nată de prima instanță sau prin 
I care aceasta se dezinvestește 
| fără a soluționa cauza.
« Decizia constituie hotărâ- 
! rea prin care instanța se pro- 
I nunță asupra apelului, recur- 
| sului, recursului extraordinar, 
| precum și hotărârea pronun- 
. țață de instanța de recurs sau 
I instanța de apel în rejudecarea 
I cauzei după casare.

încheierile sunt toate cele- I 
lalte hotărâri pe care instanța le 1 
dă în cursul judecății. Sentințele ■ 
și deciziile se semnează de toți ! 
membrii completului și de gre- ■ 
fier. încheierea de ședințe se | 
întocmește de grefier și se sem-1 
nează de acesta și președintele ■ 
completului de judecată. 8

în materie civilă, hotărârea I 
judecătorească consemnează | 
soluționarea conflictului dintre | 
părți. Hotărârile pot fi împărțite în ■ 
hotărâri propriu-zlse, sentințe, * 
decizii și încheieri. Hotărârile I 
civile, spre deosebire de hotă-1 
rârile penale, pentru a fi execu- i 
tate trebuie învestite cu formula ! 
executorie (cu unele excepții). J

I
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Pagină realizată de 
Valentin NEAGU

Chitanțe si facturi fictive
' * A

Tulburarea folosinței locuinței
T*

I
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provoacă zgomote când știe că 
vecinul său doarme sau îi taie 
firul electric, întrerupe gazele, 
apa sau îi face alte șicane de 
acest fel, spre a-i tulbura liniș
tea, a-i produce neplăceri și a-l 
determina să se mute ori pentru 
diverse alte motive. Tot astfel, 
acela care blochează ușile de 
acces spre dependințe, ocupă 
samavolnic holul comun sau 
scara comună, ori face alte acte 
abuzive prin care împiedică pe 
un alt locatar să se folosească

normal de locuința sa, se face 
vinovat de infracțiunea amintită.

Răspundem 
cititorilor

în activitatea instanțelor, a- 
semenea fapte apar frecvent. 
Neînțelegerile care se ivesc între 
locatari pornesc de la cele mai 
mărunte pricini și ajung să cre
eze un teren prielnic pentru tot 
felul de acțiuni abuzive, sama-

volnice, care îi transformă pe 
locatari în dușmani, consecința 
fiind tulburarea reciprocă a folo
sinței normale a locuinței.

Diferendele locative stau 
adesea la rădăcina unor fapte 
mai grave, cum ar fi: loviri, vio
lențe, tentative de omor, denun
țuri calomnioase etc.

Consecințele grave pe care le 
atrag certurile locative au deter
minat statul să prevadă sancțiuni 
penale împotriva acelora care, cu 
rea-credință, fac viața imposibilă

Totul a pornit de la un inventar în 
urma căruia s-a constatat că din 
gestiunea unei firme lipsesc 
16.167.827 de lei. Mai exact, este 
vorba de S.C. "Sigismund Com" SRL 
Densuș. Dar s-o luăm de la început.

La firma amintită a fost înca
drată și Mihaela Daniela Ardelean 
din Călan. în atribuțiile sale de 
serviciu, intrau administrarea ges
tiunii societății și efectuarea de 
acte de comerț în numele socie
tății. De precizat că firma desfă
șura activități comerciale în regim 
"en gros" cu plata în numerar.

Toate bune și frumoase până în 
acea zi a inventarului. Atunci, lipsa 
în gestiune s-a descoperit ca ur
mare a confruntării soldului scriptic 
cu cel faptic. S-a constatat astfel 
neachitarea unor facturi. Dar, de fapt, 
ele erau fiptiv întocmite în scopul de 
a ascunde lipsurile din gestiune.

Toate acestea au fost făcute de 
Mihaela Ardelean. 3.000.000 de lei 
le-a sustras și le-a împrumutat 
unui prieten. Alte 3 milioane le-a 
folosit în scopuri personale.

Pentru sumele de 4.190.000 
și 6.138.800 a întocmit chitanțe 
și facturi fictive pe numele unor 
persoane care nu au primit marfa 
gestionată. Prejudiciul a fost 
completat de alte sume neînca
sate pentru mărfuri livrate unei 
societăți comerciale din Călan.

______ ___ _____ _  __ ,____ ... Nu s-au recuperat decât 476. 
mișcare la plângerea prealabilă 11 493 de lei.
a persoanei vătămate. Dacă| J f tMlhaela Daniala AJdetlean a 

. ... . _ . . i. 11 fost condamnata la cate trei ani
Părțile se impaca, este inla-|i jnchjsoare pentru delapidare, fals 
turată răspunderea jDenakâ^ '^intelectual și uz de fals.
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colocatarilor. Dar apelul la auto-1 J 
rități trebuie să fie ultimul reme-l, 
diu în aceste situații. Datoriaji 
cetățenilor este să rezolve aces-«1 
te conflicte prin bună învoială, să! J 
evite disensiunile dintre ei, săli 
recurgă la concesii reciproce. | • 

în art. 320 C. pen. se arată| J 
că acțiunea penală de tulburare,, 
a folosirii locuinței se pune în11
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CUM CITIM TABELELE CU DATE DESPRE 
TRANZACȚIILE BURSIERE

i I
Când urmăriți prețul acțiunilor publicate în ziare v-ați întrebat, poate, ce semnificație are fiecare coloană cu cifre care 

ilustrează evoluția tranzacțiilor de acțiuni la bursă. Pe baza unui exemplu încercăm să dăm explicația pentru fiecare tip de dată.
Capitalizare (mii. lei) = 5.700.000 Capitalizare (USD) = 740.000.000

Simbol Denumire Val, nominală Preț. Var. (%) PER Cump. Vânz. Max. Min. Dese. Inch. Nr. acț. Val. totală Nr. 
med. (lei) tranz.

ALR ALRO SLATINA 25.000 4.830.000 -3 15.8 48.100 48.100 49.600 47.300 49.100 48.100 6.100 2.948.425.000 526

Patroana pesimisto- 
optimistâ

Capitalizare - măsură a 
valorii curente a întregii piețe 
de valori mobiliare și este o 
indicație a mărimii acesteia.

Simbol - fiecare companie 
are simbolul ei propriu (alcătuit 
din trei litere pentru Bursa de 
Valori, fie din patru pentru 
RASDAQ) pentru a se dife
renția de celelalte companii și 
a facilita accesarea pe 
calculator a firmelor.

Valoare nominală - este 
prețul la care a fost emisă 
inițial acțiunea reprezentând 
valoarea apreciată a acțiunii 
în momentul creării acțiunilor 
companiei. Prețul curent 
poate fi mai mic sau mai 
mare.

Preț mediu r reprezintă 
prețul mediu al acțiunii (de 
vânzare și cumpărare) pe piață 
în acea zi. Este calculat prin 
împărțirea valorii totale a 
tranzacțiilor la numărul de 
acțiuni tranzacționate în acea zi.

1 Cu o singură floare... j
Cum însă cu o floare nu ■ 

se face primăvară nici 1 
programul pentru Valea I 
Jiului n-are prea mari șanse. | 
Este adevărat, în lipsa legii ■ 
bugetului pe anul 1998, 1 
titularii de bugete nu pot I

Din surse demne de 
J încredere aflăm că programul 
I de măsuri economice pentru 
| susținerea restructurării 
■ mineritului în Valea Jiului și 
! crearea de structuri ocupa- 

I ționale alternative este sub 
| semnul întrebării.
| Din toate ministerele care 
! trebuiau să transfere județului 

I fonduri pentru realizarea în 
| Valea Jiului a măsurilor ce 
’■ reveneau fiecăruia, doar 
! Ministerul Educației Națio- 
I nale a transferat partea sa.
L —— — —

— ------------------------------------------------------------------------------------- ■>

Cu marta-n stradaV--------------------------- ■ ■ - ■    - - - . -J

Se pare că b-dul Dacia 
din Deva și-a cam schimbat 
destinația, devenind cu 
adevărat o “alimentara în 
aer liber”. De ce? Pentru că 
trotuarul geme de felurite 
mărfuri, în special produse 
alimentare, aduse din țări 
străine. Comercianții își 
“etalează” bunătățile care

Vespasiene publice
■w 11111 j'i 1'1 Fi 111111 n~nTTm 11111111111 tt—

A fost mulți ani tehnician la 
primăria Deva fi problemele de 
gospodărire a orașului îi erau 
cunoscute ca propriul buzunar. 
A închis demult cartea de 
muncă dar nu-l rabdă inima să 
treacă pe lângă oameni fi 
atitudini, lucruri fi fenomene 
fără a le privi cu ochiul critic al 
bunului gospodar.

"Auzi, îmi spune într-o zi. 
De ce nu vede nimeni ce 
lucruri indecente se întâmplă 
în singurul parc al orafului, 
cel de sub cetate? Oameni 
mari fi copii, de-a valma își 
satisfac necesitățile fizjologice 
în dosul boschetelor sau 
perdelelor de gard viu. Și asta 
pentru că de ani buni WC-ul 
public din parc a devenit 
obiect de decor. Ca să nu mai 
vorbesc de potecile create la 
voia întâmplării prin zona 
verde ”.

Variația - este o comparație 
exprimată în procente între 
prețul mediu al zilei și prețul 
mediu al zilei precedente.

PER (Price/Earnings/ 
Ratio) - indice pe care mulți 
investitori îl folosesc când 
compară acțiuni ale diferitelor 
companii pentru a vedea care 
dintre ele reprezintă investiții 
bune. PER se calculează prin 
împărțirea prețului cotat al 
acțiunii (ce reflectă părerea 
pieței despre companie) la 
veniturile din ultimul an per 
acțiune. Veniturile reprezintă 
profiturile totale ale companiei 
împărțite la numărul de acțiuni 
ale companiei. Un PER ridicat 
poate fi deseori un semn 
pozitiv cum că firma reține o 
parte din profituri pentru a o 
investi în afaceri, în loc să

cheltui lunar mai mult de 8,3 | 
la sută din bugetul anului ■ 
trecut, dar acesta echi- J 
valează la nivelul unui an cu I 
bugetul anului expirat. Și | 
timpul trece. Din an au mai ■ 
rămas mai puțin de opt luni fși ! 
jumătate. (I. C.) ‘
—————————J

pe unde pot: pe jos, în 
portbagajul sau pe capota 
mașinii, ori agață “ele
gant” mezelurile în gărdu- 
lețul din fața unității “Loto- 
Prono”. Oare cei de la 
Protecția consumatorului 
nu văd și nu aud?! Căci de 
igiena nu poate fi vorba în 
aceste condiții. (C.C.)

Omul avea dreptate, 
îngrijorător de multă dreptate 
avea. O fi costând un capăt de 
țară recondiționarea acestei 
utilități? La urma urmei 
asigurarea funcționalității 
sale s-ar putea face din 
încasări.

Am intrat într-o zi într-un 
restaurant, mai mult o 
speluncă, pentru o consumație 
cu un amic. Încercând să 
folosesc liber WC-ul localului 
m-am trezit apelat încă de la 
intrare: "Domnu ’, e cu 
intrare, 500 de lei". Dacă la 
un restaurant în care consumi 
fi-i produci profit patronului 
poate să funcționeze WC “cu 
îndure”, de ce n-ar putea 
funcționa unul pe aceleași 
baze mercantile în unicul parc 
al orașului? Și încă ceva: 
căutați un WC public în 
funcție în toată Deva. Nu veți 
găsi. (l.C.) 

plătească toate dividendele.
Cump(ărare) - aceste 

coloane reprezintă prețurile 
pentru tranzacțiile care nu au 
avut loc. Prima coloană arată 
cel mai mare preț la care cineva 
a vrut să cumpere acțiuni într-o 
companie. A doua coloană 
arată prețul cel mai scăzut la 
care cineva a vrut să vândă 
acțiuni într-o companie.

Max(im) - este prețul cel 
mai ridicat la care ați fi putut 
să vindeți acțiunile respectivei 
companii în acea zi. Nu este 
nici o garanție că ați fi obținut 
acest preț pentru acțiunile dv, 
deoarece se poate ca el să fi 
atins această valoare numai 
pentru câteva secunde sau 
numai pentru o tranzacție.

Mințim) - este cel mai 
scăzut preț la care ați fi putut

Biserica de la Furcșoara (monument istoric) 
Foto: Anton SOCACI

Românii se 
adaptează

Dna Cornelia Pahonțu, 
responsabila Alimentarei 
nr.36 din cartierul Gojdu al 
Devei, ne spunea, imediat 
după mărirea ultimă de 
prețuri săvârșită prin spo
rirea prețurilor la benzină și 
motorină:

- Românii s-au obișnuit 
ca prețurile alimentelor să 
se modifice mereu, în sus 
evident.

- Se simte acest lucru în 
volumul vânzărilor zilnice?

- Bineînțeles, oamenii nu 
mai cumpără salamul cu 
rudele, ci cu suta de grame. 

cumpăra acțiuni în ziua 
respectivă. Ca și în cazul 
prețului maxim, nu există nici 
o garanție că ați fi putut 
cumpăra acțiuni la acel preț.

Desc(hidere) - este 
prețul acțiunii când a început 
tranzacționarea.

înch(idere) - este prețul 
acțiunii când s-a încheiat 
tranzacționarea.

Nr. acțiuni - este numărul 
acțiunilor unei companii care 
au fost tranzacționate în ziua 
respectivă, adică numărul de 
acțiuni care și-au schimbat 
proprietarul în cursul zilei.

Valoarea totală 
reprezintă valoarea totală a 
tranzacțiilor.

Numărul tranzacțiilor - 
reprezintă numărul de tran
zacții, cu acțiuni ale res
pectivei companii (perechi de 
vânzători și cumpărători).

Adrian SĂLĂGEAN

Asistența 
medicală 
înjudeț

Asistența medicală în 
județul nostru se rea
lizează - așa cum a relevat 
ultima ședință a Con
siliului județean Hune
doara - prin 13 spitale 
publice teritoriale - ce au 
4875 de paturi, două 
spitale de specialitate - cu 
710 paturi - de la Zam și 
Păclișa - și două sanatorii 
cu 540 de paturi - de la 
Brad și Geoagiu.

Traian BONDOR

N-am întâlnit încă un 
întreprinzător care să afirme că 
afacerea ce o practică merge 
bine sau cel puțin mulțumitor. 
Această regulă o practică și dna 
Leonida Nicoară Bedea, ce a 
deschis cu mai multă vreme în 
urmă barul "Leonida” din centrul 
comunei Zam. înainte de a reda 
discuția ce am avut-o recent cu 
patroana respectivului local să 
menționăm că barul funcționează 
în casa proprie, deci nu se 
plătește chirie pentru el, iar dna 
Bedea a lucrat mulți ani în.€ 
comerț, așa că știe foarte bine 
meseria de comerciant și o 
practică cu mare plăcere.

- Cum merge unitatea? - 
am întrebat-o pe interlocu
toare.

- Nu prea bine. Ne sufocă 
impozitele, taxele și dobânzile. 
Impozitul pe profit este foarte 
mare. Eu am lucrat 28 de ani în 
comerț, în prezent sunt 
pensionară. M-am gândit să-mi 
continuu practicarea meseriei 
privatizându-mă.

-Ați făcut foarte bine. Ce le 
oferiți cumpărătorilor?

- Cam tot ceea ce doresc. 
Am permanent în vânzare zahăr, 
ulei, aduc - la cerere - mezeluri și 
alte mărfuri.

- Lumea se plânge că la 
privatizați - și nu numai aici - 
prețurile sunt mari, tot mai 
mari.

- Două lucruri țin să precizez. 
Primul: eu am fost aproape 30 de 
ani cât am lucrat în comerț foarte

„Poftiți! Vă rugăm Iu ați 
loc", „Poftiți! Vă rugăm iuați 
loc". Din stația de lângă 
Gara Deva și până în 
cartierul Micro 15, am auzit 
de zeci și zeci de ori 
îndemnul de mai sus. fn 
fiecare stație de pe traseul 
autobuzelor cu nr. 6, șoferul 
se adresa pasagerilor cu 
acest îndemn. Călătorii se 
așezau mulțumiți și în
cântați pe canapelele ta
pisate cu pluș bleumarin, 
ale căror spătare erau 
protejate cu huse albe.

„Ce curat!", „Ce 
frumos!", „Călătorim și noi 
civilizat!” - exclamau, admi
rativ, pasagerii. „Sunteți

Prietenul câinilor 
din Hațes

Un medic veterinar din 
Hațeg a emis, încă mai de 
multă vreme, ideea în
ființării unui dispensar prin 
care să se asigure asis
tența medicală pentru câinii 
din oraș și din afara 
acestuia. Dl. Antoniu Moga 
- căci despre dânsul este 
vorba - a solicitat primăriei 
un spațiu pentru a mate
rializa ceea ce și-a pus în 
gând. A primit promisiuni 
deoarece, pusă în discuția 
consilierilor, problema 
aceasta a fost respinsă. A 
căutat dumnealui un spațiu 
și a găsit unul pe str. 
Sarmizegetusa nr. 7, parter, 
ap. 15. Aici a luat ființă 
S.C.Moga Prodcom Impex 
SRL.

Obiectul de activitate al 
societății are trei direcții:
• deratizări «dezinsecții
• îngrijirea câinilor vaga
bonzi. în ce privește pri
mele două direcții se înde
plinesc cu operativitate 
toate comenzile venite din 
partea oricui • A treia 

corectă în tot ceea ce fac. Nu
mi permit să aduc marfă fără 
acte de proveniență, respect 
cu sfințenie legile. Al doilea: 
practic adaosul comercial cel 
mai mic posibil. Am deschis 
această unitate nu pentru a mă 
îmbogăți. De fapt am deschis- 
o pentru băiatul și noră-mea, 
ca să aibă din ce trăi. Dar încă 
nu am curajul să le spun să-și 
lase serviciul ce-l au în Deva.

- Sunteți pesimistă, dnă 
Leonida.

- Sunt realistă. Optimistă 
de ce aș fi. Cei ce se află la 
putere spun mereu că micii 
întreprinzători trebuie încu
rajați, dar în practică lucrurile 
se petrec invers.

- Să orientăm discuția 
spre viitor. Cum veți 
continua afacerea?

- Am alături o cameră mult 
mai mare decât cea a barului. 
Vreau s-o amenajez și să 
deschid un fel de cofetărie. 
Școala generală a comunei se 
află în imediata vecinătate a 
casei mele și vreau să le ofer 
copiilor prăjituri proaspete, 
dulciuri etc. în vară o să 
mobilez și terasa ce am 
amenajat-o în față.

- Aveți concurență în 
Zam?

- Da. Buticul din gară și 
cooperația de consum. Dar 
concurența nu mă sperie. Nici 
de controale nu mi-e teamă că 
afacerea mea este corectă.

Traian BONDOR 

cursă particulară?”
„Da!" „ Vă mulțumim 

pentru plăcerea cu care 
am călătorit”.

„Poftiți! Vă rugăm iuați 
toc”. De câte ori am auzit 
acest îndemn pe traseul 
Gară - Micro 15? Și n-a 
coborât un călător fără să 
adreseze omului de ia 
volan un „mulțumesc". Nu 
știu cum se numește 
„Particularul". Dar auto
carul pe care-i conduce cu 
plăcere și din care se 
adresează pasagerilor, tot 
cu plăcere, are nr. HD 02 
ASR. Vă mulțumim!

Lucia LICIU

direcție este acordarea 
de asistență veterinară 
pentru câini, fie la 
dispensar, fie la domiciliul 
...patrupedelor. Medicul 
este ajutat în activitatea 
sa de tatăl dumnealui, dl. 
Mircea Moga. Firma a 
deschis și o farmacie 
veterinară bine
aprovizionată cu medica
mente, biostimulatori, 
vitamine proteice ș.a.

Pentru câinii vagabonzi 
dl.Moga își propune să-i 
adune la un loc, să-i 
consulte și să-i trateze 
gratuit pe cei bolnavi, să-i 
sterilizeze pe cei de sex 
masculin și să-i încre
dințeze celor ce doresc să- 
i întrețină. Pentru mate
rializarea acestei idei, 
prietenul câinilor din Hațeg 
solicită primăriei un spațiu 
pentru amenajarea de 
țarcuri. îl va sprijini primăria 
de această dată? Să vedem. 
Ar fi bine s-o facă!

Aurei ANCA, 
Traian BONDOR
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ora 13. (3647)
• Vând Dacia 1310, fabricațieANIVERSARI

• Cu ocazia zilei de naștere, 
nașii, familia Diniș Gheorghe și 
Felicia, urează finei Maria Dobra din 
Băița la mulți ani cu sănătate! (3613)

VANZARI jtt
CUMPĂRĂRI

• Vând teren casă vacanță, 
3000 mp, în localitatea Groș. 
Relații la tel. 711672 (3536)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, Hunedoara, preț avantajos. 
Tel. 227510 (3637)

• Vând casa Simeria, str. 
Teilor, nr. 63. Informații la tel. 066/ 
128260, după ora 20. (1258)

• Cumpăr vilă, zonă centrală, 
6-7 camere. Informații la Agenția 
imobiliară Bussines Center. Tel. 
233637, 233638, 092/226222, 
092/260059 (3707)

• Vând apartament, Zona 
împăratu Traian, casă plus gră
dină, zonă centrală, frigider, con
gelator, vitrină frigorifică, pianină, 
televizor alb-negru, tel. 215572.

• Vând cameră locuit (19 mp), 
1 Decembrie, nr. 21, Oltcit 11RM, 
fabr. 1989, sobă teracotă. Tel. 
218767 (3644)

• Vând garsonieră zona 
"Miorița". Informații tel. 623273, 
după ora 20. (3641)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral, 65.000.000 
lei. Tel. 218301 (3649)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, Orăștie, Pricazului, 
bloc 26, tel. 242473 (3434)

1983, Simeria, tel. 261835 (3656)
• Cumpăr apartament 2 ca

mere, tel. 222096, între orele 16- 
20 și 094/515487 (3714)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, multiple îmbunătățiri. Tel. 
214260 (3713)

• Vând casă, grădină, apă, 
gaz, 35 ari teren intravilan, arabil, 
Streisângiorgiu, 218, tel. 260201 
(3712)

• Vând Renault 10, stare de 
funcționare, 3.500.000, negociabil. 
Tel. 655311 (2792)

• Vând VW 8 plus 1 (chiulasă 
VW 1,6), lumini disco. Tel. 220536 
(3635)

• Vând Dacii, zero km, orice 
tip, livrare imediată, Pitești, tel. 
092219064 (3569)

• Vând două tractoare, româ
nești, în stare de funcționare. Tel. 
723123 (3546)

• Spray contra ejaculării ra
pide, medicamente potență, afro- 
disiace. 01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând cazan țuică, 95 I. Tel. 
215617

• Vând Volvo Diesel D 340, mul
tiple îmbunătățiri, piese de schimb, 
înmatriculat, stare excepțională. 
Ungureanu Viorel, Aleea Progre
sului, bl.35/13, Uricani. (3645)

• Vând balanță analitică, 
semiautomată, 200 grame, cu 
citire proiectată, stare perfectă. 
Informații Orăștie, 241974 (3432)

• Agromec Teliuc vinde prin 
licitație, în fiecare marți și joi, 
piese de utilaje agricole, rezultate 
din dezmembrări. (3544)

• Vând urgent, convenabil 
mobilă ireproșabilă, sufragerie, 
dormitor, obiecte electrocasnice, str. 
Stejarilor, 51, zona Chizid, Hunedoara, 
până la 30 aprilie. (3545)

• Vând societate SRL și piese 
caroserie Dacia 1300, uși față, 
spate, capote față, spate, aripă 
stânga, grilă radiator, ochelari far, 
stop spate și flops. Tel. 715170 
(3524)

• Vând orgă Rolland E 16 și 
cameră video, negociabile. Tel.

OFERTE DE
SERVICnl

711750 (3541)
•Vând Dacia 1310, mașină de • Vând casă, magazin Piața 

sifon, utilaje sifonerie, Brad,. Obor, cuptor patiserie, mașină 
Vânătorilor, 56, tel. 650951 (2793) înghețată. Tel. 711955, 092/ 

• Vând Dacia 1310, TLX, 
1989. Informații tel. 620744, după
ora 18 (3665)

• Vând mașini înghețată, ieftine, 
italiene și germane. Tel. 059/ 
341639 (40866)

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

• Vând telefon mobil, Philips 
Fizz, nou, preț 1,4 milioane lei. Tel. 
092/413605 (3710)

• Vând și montez parbrize, 
toate tipurile, Deva, str. Dragoș 
Vodă, nr.14. Tel. 225075 (3711)

356273(3539)
• Vând armă de vânătoare, 

calibru 12 mm, preț acceptabil, 
Hațeg, tel. 770938 (3572)

• Vând vitrină frigorifică și doi căței 
Bichan Maltez. Tel. 223236 (3664)

• Angajăm agenți publicitari, 
program flexibil, salariu minim ga
rantat. Tel. 064/146335, 094/ 
853004 (MP)

• Angajez șofer, cat. D, salariu 
1.800.000, Deva, Grigorescu, nr. 
21. Tel. 211618 (3095)

• Societatea de asigurări Ion 
Țiriac, agenția Hunedoara, str. 
G.Enescu 5/1, tel. 054/715277, 
angajează inspectori și agenți de 
asigurări. Condiții: studii supe
rioare, permis de conducere. 
Informații zilnic 9-17 (3538)

• Pentru plată foarte bună, 
căutăm familie serioasă care să 
îngrijească la domiciliul propriu, 
pentru câteva luni, o femeie 
invalidă. Tel. 223781 (4999)

• S.C. Axa Prod Lemn SRL 
angajează personal calificat, în 
domeniul prelucrării lemnului, în 
următoarele meserii: gaterist, 
ifronist, drujbist, circulariști, sor- 
tatori cherestea, ingineri. Cei 
interesați pot suna la 094524873, 
092/727204 sau se pot prezenta 
la sediul firmei din Bretea Strei 
(3573)

• Țin evidență contabilă pri
mară și sintetică, tarif negociabil. 
Tel. 627862 (3608)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

mentele privind licitația se pot 
consulta la sediul cooperativei din 
Geoagiu. (3433)

• Pentru competență și 
profesionalism în aplicarea 
tratamentului și intervențiilor 
chirurgicale, adresez sincere 
mulțumiri doctorilor Valeriu 
Marcu, Păsculescu Petru, 
Mărcuș Antoneta și Raicu 
Mihai, precum și întregului co
lectiv de la secțiile O.R.L. și 
Ortopedie, ale Spitalului Jude
țean Deva. Konka Levente 
Marius. (3657)

• Bankcoop SA, Agenția Brad, 
scoate la licitație publică, în data de 
30 04 1998, ora 11,1a sediul Judecă
toriei Brad, următoarele imobile:1. 
Casă, anexe gospodărești și terenuri 
situate în corn. Băița, str. Principală 
nr. 161, proprietatea debitoarei 
Duma Victoria. Prețul de pornire a 
licitației este de 31.500.000 lei. 2. 
Casă situată în Brad, sat Mesteacăn 
nr. 223, proprietatea debitorilor Ni- 
culescu Marin și Niculescu Elena. 
Prețul de pornire a licitației este de 
14.000.000 lei. (2791)

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

27 APRILIE

DIVERSE

PIERDERI

• Pierdut autorizație nr. 4420/
15 04 1991, pe numele Hrițuc 
Gheorghe. O declar nulă. (4997)

• A plecat fulgerător și pentru 
totdeauna dintre noi, la numai 41 
de ani

ing. ILEANA MACOȘ
om de aleasă noblețe sufle
tească și prieten apropiat al 
familiei. Ieri, 27 aprilie, ne-am luat 
adio de la tine, dar nu te vom da 
niciodată uitării, blânda și buna 
noastră ILEANA. Dumnezeu să 
binecuvânteze cu odihnă sufletul 
tău! Familia Cioclei.

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm încetarea din viață a 
dragului nostru

DOBREAN IOSF BICA
din Ohaba, comuna Lăpugiu, în 
vârstă de 75 ani. înmormântarea 
are loc azi, 28 aprilie 1998, ora 13, 
în Ohaba. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace! Familia. (3720)

ÎNCHIRIERI

• închiriez garaj și primesc fete 
în gazdă. Tel. 213110 (3709)

• Caut gazdă, cu telefon, în 
apropierea orașului Deva. Tel. 
053/226029 (3571)

• Cooperativa de consum 
Geoagiu organizează licitație pe 
data de 30 04 1998, ora 10, pentru 
vânzarea brutăriei și bufet, din 
Romos. închiriază spații comer
ciale. Se caută partener de afaceri 
în stațiunea Geoagiu Băi. Docu

1 dolar SUA 8355 lei
1 marcă germană 4649 lei
100 yeni japonezi 6297 lei
1 liră sterlină 13935 lei
1 franc elvețian 5582 lei
1 franc francez 1387 lei
100 lire italiene 470 lei

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

Shell Romania srl
Vâ oferâ posibilitatea de a vâ implica direct într-o nouâ activitate proprie, 

pe bazâ de CONTRACT DE AGENȚIE: operarea unei stafii Shell.

DORIM
• aptitudini manageriale, flexibilitate, corectitudine

• experiență comercială în comerțul cu amănuntul

• spirit întreprinzător

• dedicare exclusivă acestei activități

• domiciliul stabil în Hunedoara

• vârsta maximă 45 de ani

Existența unui capital de pornire constituie un avantaj.
PREFERAM CUPLURI

Dacă doriți să vă asumați responsabilitatea operării celui mai modem tip de benzinărie din Europa,
*

trimiteți-ne CV-ul dumneavoastră pe adresa O.P. 2 - 6î BUCUREȘTI, menționând pe plic "RETAIL", până la data de 4 mai 1998.
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BANKCOOP S.A.
Banca de Credit Cooperatist 

SUCURSALA HUNEDOARA - DEVA 
FILIALA ORĂȘTIE - Piața Aurel Vlaicu, nr.2

LICITAȚIE
1

1. Mobilier bar, preț pornire -1.500.000 lei;
2. Camion Gaz - 4,5 tone - an fabricație 1993, preț pornire 22.000.000 lei;
3. Casă + restaurant, str. Pricazului, nr.30 + inventarul mijloacelor fixe.
Licitația va avea loc în data de 29.04.1998, ora 10, la Judecătoria Orăștie, 

Biroul Executorului Judecătoresc.
4. Apartament, str. Mureșul, bl.15, ap.3 (4 camere), preț pornire 33.000.000 lei. 
Licitația va avea loc în data de 05.05.1998, ora 10, la Judecătoria Orăștie,

Biroul Executorului Judecătoresc.
Informații la BANKCOOP S.A. Orăștie, tel. 247565 sau 247456 și la Judecătoria 

Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc,

SUS
a trăit 
a murit
a înviat

Proiecțiile vor avea loc la Deva în zilele de: 
30.04.1998; 1, 2, 3. 05. 1998 

în sâli de la orele 18-20; 
în aer liber de la 20-22.

• Casa de cultură Deva
• Biserica Baptistă "Sf. Treime" Deva
* Disco Max (lângă Sala Sporturilor) 
— Parcul cetății Deva
* Platforma de lângă Piața Rușilor (Micro)
* Biserica Creștină Baptistă Maghiară Deva

- str. Petru Rareș, nr. 8
• Biserica Creștină după Evanghelie -

- str. V. Alecsandri, nr.11 (lângă pompieri)

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de Alianța Evanghelică din România

Evoluția cursului leu/USD in perioada
21.04.1998 - 24.04.1998
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Evoluția cursului leu/DM in perioada
21.04.1998-24.04.1998

autocolante publicitare
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL I
GRATUIT

'flR*™"1

CONCEPȚIE GRAFICĂ 
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

-.L. 054-217009IdilB 092-281882
FIRME LUMINOASE
PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

O PIXURI.BRICHETE PERSONALIZATE 

' ’ TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE :
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

Societate comerciala privată
Angajăm cu carte de muncă direct sau prin transfer: 

S zidari finisaje superioare;
dulgheri.

Relații la tel: 230690; 094-507621

S.C. SAFILAR S.A.
Distribuitor en gros de produse cosmetice 

și chimico-casnice
angajează agenți comerciali cu domiciliul 

stabil în municipiul Hunedoara.
Relații la tel. 626536 sau 212838. t..... ..... - ’ ................. . .. ....

Consiliul de Administrație al 
S.C. "Sidermet" S.A. Călan reamintește că 

Adunarea Generală a Acționarilor de la 
S.C. "Sidermet" S.A. Câlan, din data de 

30.04.1998, are următoarea 
Ordine de zi

1. Analiza situației patrimoniale a S.C. "Sidermet" S.A. Călan, 
rezultată din divizare.

2. Analiza situației S.C. "Sidermet" S.A. Călan și măsuri de 
perspectivă.

3. Diverse..

Piese de schimb auto - DACIA, 
RABA. SAUIEM, ARO, TU și tractor 

Intr-o gamă variată cu un raport pref/calitote deosebit 
Găsiți acum în depozitul specializat al societății 
COMAT Deva S.A., str. Depozitelor, nr. 5. 

Informații la tel: 054-217210; 233137.
Cu noi. staționările datorită defecțiunilor tehnice devin o amintire!

V ' -----D

DEVA Aleea Plopilor, bloc 8, et. I, ap.17 Tel/Fax: 054-621853

INSTALEAZĂ
zr Sisteme alarmare 

la efracție și incendiu;
OF* Sisteme de televiziune cu circuit închis; 

Sisteme de control al accesului prin cartele; 
Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
Alarme auto;

? Geamuri termoizolatoare și folie 
reflectorizantă și antiefracție; 
Centrale telefonice.

r
s.c. alumimu cotiF srl 

CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu

o uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare ©rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

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

Firmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în 
produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 

miliarde lei anual, angajează:

DIRECTOR DE FILIALĂ
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și bun 

cunoscător al relațiilor comerciale:

OSH®
> vârsta maximă 40 ani
> noțiuni de: management, marketing și Excel
> mobilitate geografică și agresivitate comercială

>
>
>

remunerație: - fixă, foarte avantajoasă
- % din cifra de afaceri 

autoturism de serviciu 
servirea mesei la restaurantul firmei 

Pentru informații sunați la tel. 094/504369, 
054/242883; fax 054/241296, 054/247978 y

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

S.CAUROCAR SERV SRL Orăștie
Dealer autorizat al S.C. Automobile
Dacia Pitești, vinde toată gama de 

autoturisme Dacia, cu doar 30% avans. 
Informații la sediul societății din Orăștie, 

str. Unirii, nr.30, tel. 247468.

Vă oferă în perioada

PREMII 
PE LOC!

1-30 aprilie: 
Importante reduceri de prețuri 

la ținte produsului

Auto schrott Transit 
_________ Arad_________  

Calea Lipovei, nr. 211
Tel: 057/267089,057/266033. 

Fax: 057/259833.
Vinde din stoc piese auto second hand 

pentru autoutilitare: Ford Transit model 1982, 
1988 diesel, benzină; Fiat Ducato, Iveco diesel, 
Renault Master, Trafic diesel, VW LT, 
Transporter diesel.

De asemenea, aducem la comandă piese noi 
cât și second hand pentru autoturisme și 
autoutilitare în regim de urgență 2-7 zile, în 
funcție de complexitatea piesei comandate.

X.
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a programelor PHARE
Importanta societate internațională cu activitate de producție si 
distribuție de articole cosmetice si igienico-sanitare, angajează

pentru ONG-urî
Ieri, 27 aprilie 1998, la sala de 

ședințe a Prefecturii județului a 
avut loc o sesiune de prezentare 
a programelor PHARE pentru 
organizațiile neguvernamentale din 
județul Hunedoara, la care au 
participat reprezentanți ai acestor 
organizații, ai unor instituții 
județene și locale, primării, ziariști. 
La prima parte a sesiunii a fost 
prezent și Nicolae Segesvari, 
subprefectul județului. Din partea 
Delegației Comisiei Europene în 
România a participat doamna Dana 
Diaconu.

în cadrul sesiunii s-a discutat 
despre Programele PHARE pentru 
Democrație, PHARE Lien și PHARE 
Parteneriat. încă de la început, 
doamna Dana Diaconu a arătat că 
RQmânia se află printre cele 10 
țări candidate la Uniunea 
Europeană, deși ea nu îndeplinește 
în prezent criteriile de aderare. 
Pentru că țara noastră nu 
îndeplinește criteriile cerute, 
Uniunea Europeană intervine 
printr-un instrument financiar care 
se numește programul PHARE, într- 
un foarte divers domeniu.

în ceea ce privește primul pro
gram despre care s-a discutat ieri, 
deci cel pentru democrație, s-a 
arătat că are ca scop să 
contribuie la introducerea 
procedurilor și practicilor 
democratice, pluraliste, precum și 
celor caracteristice statului de 
drept, în vederea susținerii

procesului general de reformă 
politică și economică. în mod 
expres, acest program 
urmărește susținerea eforturilor 
și activităților organismelor 
neguvemamentale.

Din multitudinea de domenii 
de activitate se pot menționa: 
transparența administrației 
publice și management public la 
nivelul prefecturilor, democrația 
locală și combaterea corupției, 
promovarea drepturilor omului, 
dreptul minorităților, practică și 
organizare parlamentară, 
monitorizarea civilă asupra 
structurilor de securitate etc.

Programul PHARE Lien are 
drept obiectiv stimularea 
inițiativei și întărirea capacității 
organizațiilor neguvernamentale 
care activează în sectorul so
cial în favoarea grupurilor 
dezavantajate ale populației.

Cel de-al treilea - PHARE 
Parteneriat sprijină proiecte de 
parteneriat în organizații non
profit descentralizate din 
sectorul public și privat, ce 
contribuie la dezvoltarea locală 
economică și socio-culturală.

Finanțările sunt cuprinse 
între 3000 și 10000 ECU, pentru 
proiectele ce se derulează pe o 
perioadă de 3-12 luni.

S-au pus întrebări și s-au dat 
răspunsuri.

Valentin NEA GU

S 26 aprilie 1798 - s-a 
născut Eugene Delacroix, pictor ro
mantic, gravor și litograf francez. 
Pe lângă tablouri inspirate din istorie, 
opera sa include și lucrări cu teme 
orientale (“Femei din Alger", “Nuntă 
evreiască"), portrete, naturi moarte, 
peisaje, precum și ilustrații: “Faust" 
de Goethe, “Hamlet" de 
Shakespeare și unele opere 
romantice ale lui Byron. Este și autor 
al unui “Jurnal" cu reflecții despre 
pictură, (m. 1863)

S 26 aprilie 1920 - se 
înființează la Cluj, în cadrul 
Universității, primul Institut de 
speologie din lume. Inițiatorul a fost 
savantul Emil Racoviță, creatorul 
biospeologiei.

Z 30 aprilie 1789 - 
George Washington a fost numit 
președinte al S.U.A., funcție 
deținută până în anul 1797.

S 30 aprilie 1883 - s-a 
născut la Praga scriitorul satiric 
ceh Jaroslav Hașek, cunoscut ca 
autor al celebrului roman 
“Peripețiile bravului soldat Svejk

în războiul mondial", (m. 1923)
S 30 aprilie 1883 - a 

murit Edouard Manet, pictor și 
gravor francez, considerat pre
cursor al Impresionismului, (n. 
1832) Principalele sale lucrări: 
“Dejunul pe iarbă”, “Lola de 
Valencia", “Olympia", “Băiatul cu 
fluierul”, alături de portretele lui 
Emile Zola, Georges Cle
menceau, Stephane Mallarme, I- 
au situat printre cei mai 
cunoscuți artiști ai epocii sale.

S 1 mai 1707-Anglia se 
unește cu Scoția formând 
Regatul Unit al Marii Britanii.

3 3 mai 1469 - s-a
născut Niccolo Machiavelli, 
gânditor politic, istoric și scriitor 
italian, reprezentant de seamă 
al Renașterii. Alături de opera 
sa fundamentală "II principe" 
(Principele), din creația sa mai 
fac parte "Istoriile florentine”, 
satira “Mătrăguna" și lucrarea 
“Belfagor arhidiavolul" din care 
s-a inspirat I.L. Caragiale în “Kir 
lanulea”. (m. 1527)

■ Sef punct de lucru
■ Agenti comerciali
■ Agenti de livrare; încasare
■ Gestionar si ajutor gestionar
■ Dispecer ofertare-facturare

Cerințe:
□ Experiență în domeniu
□ Abilități de comunicare, 

persuasivitate
□ Vârstă maximă 35 de ani 
_j Domiciliul stabil în zonă

Candidații sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție si un 
Curriculum Vitae la CP 17-48 București, 

sau prin fax la numărul: 01 222 51 55

• Z
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Sub acest generic, Teatrul de Estradă din Deva 
organizează astăzi un concert extraordinar, la care este 
invitat cunoscutul artist emerit Ion Lucian, alături de 
artiști ai Teatrului de Operetă ,,Ion Dacian” din București 
- Margareta Niculescu și Eugen Savopol -, de soliști și 
orchestra teatrului devean. Spectacolul este găzduit de 
Casa de cultură din Deva, începând cu ora 18.00. (G.B.)

( atbsat'c (/c carte
Miercuri, 29aprilie a.c., la 

Orăștie va avea loc lansarea 
celui de ai treilea volum de 
versuri semnat de elevul 
Ciprian Cosma de la Liceul 
Teoretic „Aurei Viaicu" din

Orăștie, membru al 
Cenaclului literar „Phoenix" 
din liceul orăștian. Volumul 
poartă genericul,, Cucul din 
ceas”. (M.B.)

O nouă lansare de carte 
este programată pentru joi, 30 
aprilie a.c., ia Liceul Teoretic 
„Aurel Viaicu" din Orăștie. Ora 
de desfășurare a acestei reale 
sărbători a cărții este 13. 
„Obiectul”care reține atenția 
iubitorilor de poezie este 
antologia literară"„Zbor spre 
azur" semnată de elevi și

profesori. Să nu uităm că în 
incinta cunoscutei instituții 
de învățământ orăștiene 
apare revista,, Măiastră". 
Profesorul coordonator al 
cenaclului literar „Phoenix" 
este dna Valeria ivașc'.', un 
om cu o largă deschidere 
spre frumos și suflet mare. 
(M.B.)

Bugetul Radu-Victor
(Urmare din pag. 1)

Pentru corectarea pe 
sectoare de activitate 
socială a bugetului se 
mizează pe pielea ursului din 
pădure. Rar rectificare de 
buget produsă de 7 ani 
încoace care să fi pus la 
dispoziția localităților re
surse financiare real mai 
mari. Chiar dacă în cifre ab
solute acest lucru s.-a 
întâmplat, inflația a dijmuit 
de fiecare dată vlaga 
rectificărilor.

Soluția, după părerea 
economiștilor și politicie
nilor de mare autoritate, stă 
în lărgirea bazei de impo
zitare. Dar, paradoxal, la 
aceasta nu se poate ajunge

decât prin relaxarea fisca
lității. Logica lucrurilor este 
simplă: decât mult de la 
puțini mai bine puțin de la 
mai mulți. Un procent de 
impozitare de 50 la sută 
asupra a 10 unități cu profit 
de câte un milion de lei 
rezultă la însumare mult 
mai puțin decât un procent 
de 25 la sută aplicat la 100 
de unități de profit. Numai 
că trebuie provocată 
ridicarea de la 10 la 100 a 
unităților de profit de câte 
un milion. Va rezulta 
această șansă din dez
baterile parlamentare 
asupra bugetului? Vom trăi 
și vom vedea.

Distribuirea cupoanelor agricole
Dna Cărpinișan Llnica, inspector șef al Inspectoratului județean 

Hunedoara pentru controlul activității poștale, ne-a informat că, până 
ieri, s-au distribuit peste 93 la sută din numărul cupoanelor agricole ce 
se cuvin proprietarilor de pământ din județul nostru. Având în vedere 
că termenul limită pentru distribuire este data de 31 mai a.c., este de 
așteptat, totuși, ca în timpul cel mai scurt acțiunea de distribuire a 
cupoanelor să fie încheiată, astfel încât acestea să poată fi utilizate în 
scopul pentru care au fost emise. (N.T.)

LEGEA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
(Urmare din pag. 1)

există doi medici, soț și soție. Este 
limpede că cei doi doctori n-au 
cum să înscrie pe listele lor 
suficienți pacienți.

- Cum se poate rezolva 
această situație?

- Am propus Direcției sanitare 
județene două soluții. Prima: în 
satele de munte să se accepte 
mai puțini cetățeni înscriși pe 
listele medicilor de familie. A 
doua: unul din cei doi medici din 
Balșa să coboare la Geoagiu, 
comună mare, unde cei trei 
medici generaliști sunt puțini.

- Ce v-a răspuns Direcția 
sanitară?

- încă nimic. Dar știu că 
doctorul din Balșa a înscris și 
oameni din Geoagiu.

- înscrierea cetățenilor pe 
listele medicilor de familie s- 
a încheiat?

- în linii mari, da. 80% din 
medici au depus listele la Direcția 
sanitară județeană. Urmează 
atestarea acestora pentru a se 
trece la etapa următoare și 
anume la încheierea contractelor 
scrise între medici și cetățeni.

--Ce fenomene - cil care

n-ați fi de acord - se 
manifestă?

- Două, în principal. Unul este 
că medici ce activează în mediul 
rural înscriu și cetățeni ce 
locuiesc în mediul urban.

■ Legea permite așa ceva.
- Așa este. Alt fenomen 

este acela că unii oameni încă 
nu și-au ales medicul socotind, 
probabil, că n-au nevoie de 
asistență medicală. Posibil că nu 
au și le urez nici să nu aibă. 
Numai că și ei contribuie - 
salariați sau pensionari fiind - la 
fondurile pentru sănătate. Banii 
ce li se rețin nu ajung, în acest 
caz, la medicii de familie.

- Unde se duc? ’
- Rămân la casele de 

sănătate care nu se știe cum îi 
vor folosi. Qr, medicul de familie 
are nevoie de mulți bani pentru 
a-și dota cabinetul cu aparatură 
modernă care să-i permită să 
acorde consultații de calitate.

- încheind discuția pe tema 
Legii asigurărilor sociale de 
sănătate, considerați că ea va 
duce asigurarea sănătății 
populației la nivelul standardelor 
europene?

- Fără doar și poate. Sunt 
absolut sigur de asta.

Angajează șoferi pentru autobasculante 
de 16 tone și vinde prin licitație publică 
In fiecare marți, ora 1O.OO, autobasculante de 
16 tone, 6,5 tone, multicar IFA, și piese 
provenite din dezmembrări ARO IO, Raba.
Informații la sediul societății din Deva, str. 

Depozitelor, nr. 2, sau telefon nr. 223645.
V__________ _______ _ _ J

Primăria orașului Petrila
licitație publicâQ 117Organizează 

concesionării terenurilor pentru construcții, 
situate în intravilanul orașului Petrila.

Teren în suprafață de 340 m.p. situat în 
Petrila, str. Republicii, nr. 288 bis, pe malul 
drept al pârâului Deforu, pentru realizarea 
unui Magazin General cu regim de înălțime P.

Durata concesiunii va fi pe durata existenței 
construcției.

Taxa minimă anuală este de 20.000 lei/m.p., 
iar garanția de participare la licitație va fi de 
10% din redevența minimă anuală pentru 
suprafața de teren menționată anterior.

Taxa de participare la licitație este de 
350.000 lei.

Documentațiile de licitație se pot ridica 
contra cost de la Primăria orașului Petrila, 
Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei 
orașului Petrila, până Ia 15.05.1998, ora 15.00.

Licitația se va desfășura In datele de 21-22 
mai 1998 la sediul Primăriei orașului Petrila, 
începând cu ora 1O.OO.

GRAVURĂ COMPUTERIZATĂ 
Executăm prin gravură 

computerizată:
- plachetă siglă firmă
- plachetă siglă avocat
- plachetă siglă notar
- plachete indicatoare
- signalistică

- numere de inventar
- numere de cameră
- panouri de afișaj și

informații

054/233266
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