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Cinci agenți economici hunedoreni 
datorează 2000 miliarde bugetului 

asigurărilor sociale
Potrivit datelor furnizate de către dl Octavian Băgescu, 

directorul general al DMPS Hunedoara - Deva, nivelul datoriilor 
către bugetul asigurărilor sociale se ridică, în prezent, la circa 2200 
miliarde de lei, ponderea o dețin cinci agenți economici, între care 
cu mari debite se situează cele două regii - RAH Petroșani, RAC 
Deva cât și societățile comerciale Siderurgica SA Hunedoara și 
Sidermet SA Călan.

Directorul general al DMPS Hunedoara s-a arătat indignat de 
faptul că uneori conducerile acestor unități spun că se aruncă cu 
noroi atunci când se fac publice aceste datorii, care pțătite au 
implicații directe asupra pensiilor, a asistenței sociale și medicale, 
fapt pentru care tot sindicatele fac scandal, spunând că nu se 
realizează o protecție socială serioasă cum există în alte țări.

Această situație are la bază nerentabilitatea unor activități 
precum și o înțelegere între sindicate și administrație care în față 
se ceartă, iar în spate își dau mâna, s-a mai precizat de către dl 
Octavian Băgescu.

' TÂRGURILE'

Corne! POENAR

1)IN AUGUST
Potrivit calendarului stabilit, în 

luna august a.c. târgurile din județ 
au loc după următorul program: 
la Hunedoara în zilele de 26 
(animale) și 29 (mărfuri), la 
Petrila 26 (animale), la Băcia 15 
(animale și mărfuri), la Orăștie 
17 (animale) și 20 (mărfuri), la 
Balșa 15 (animale și mărfuri), la 
Hațeg 15 (mărfuri), la Baia de Criș 
30 (animale și mărfuri), Ilia 15 
(animale și mărfuri), Zam 29 
(animale și mărfuri).

Celelalte zile de piață și de 
târg se desfășoară după tradiție, 
cu precizarea că la Orăștie în 
fiecare vineri, iar la Hațeg în 
fiecare luni au loc târguri de vite
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începând din această lună se aplică
O nouă formulă de distri

buire a facturii telefonice
Dl Pantelimon Șerban, director comercial al Direcției de 

Telecomunicații Hunedoara, ne-a făcut cunoscut faptul că începând 
din luna iulie a.c. a devenit operațional contractul pentru furnizarea 
serviciilor telefonice. între clauzele contractului una din prevederi 
se referă la confidențialitatea datelor facturii telefonice, așa cum se 
prevede la art.4 din Legea Telecomunicațiilor nr.74/1996.

în vederea realizării acestui obiectiv - cum ne-a precizat 
interlocutorul - Direcția de Telecomunicații Hunedoara a achiziționat 
un echipament de insertare automată a facturii și de francare 
automată a plicurilor.

în context mai este de menționat, ca element de noutate, și 
faptul că, începând cu luna august a.c., factura telefonică va fi 
distribuită prin intermediul Regiei Poșta Română.

Prin acest sistem de procesare se asigură, pe lângă 
confidențialitatea datelor incluse în factura telefonică, scăderea 
timpului de distribuire a facturii, precum și creșterea calității 
serviciilor prestate, fapt pe care abonații vor avea posibilitatea să- 
I constate în mod nemijlocit. (N.T.)

La ușa viceprimarului 
municipiului Orăștie, Gheorghe 
Gîrjdb, așteaptă două persoane 
pentru audiență, așa că le dăm 
prioritate.

“Locuiesc într-o casă 
proprietate a SNCFR și am fost 
somat ca în cel mai scurt timp să 
părăsesc locuința, aceasta având 
regim de locuință de serviciu, iar 
eu fiind pensionat de la CFR - își 
începe păsul pensionarul 
Constantin Ciuciuc. Eu m-aș muta 
cu dragă inimă căci de aceea mi- 
am făcut casă, ca să locuiesc în

Audienta
s-a

terminat;
ramane

“Scheletele”' 
din parcare

Pe strada împăratul Traian 
din Deva, aflată în spatele 
spitalului,»în singura parcare 
existentă în zonă, zac de luni de 
zile, chiar ani poate, două 
schelete metalice care, odată, au 
fost un fel de înlocuitor de garaj. 
Acoperite parțial cu un rest de 
prelate zdrențuite și înnegrite, 
cele două “arătări", pe lângă 
imaginea inestetică ce o oferă 
trecătorului, blochează și două 
locuri de parcare pentru mașini. 
Poate că proprietarul sau 
proprietarii lor se vor îndura și, cu 
un mic efort, le vor îndepărta sau 
reamenaja, iar în caz că nimeni 
nu le va revendica, forurile în 
drept ar trebui să ia măsurile 
necesare și pentru astfel de 
situații, aceasta ținând tot de 

^înfrumusețarea orașului. (M.C.G.)^
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Sesiune parlamentară ... de probă 
vicepreședintele PAR, Adrian 
lorgulescu, consideră că 
propunerea PD este o acțiune 
cu caracter propagandistic, o 
încercare a acestuia de a mai 
drege întrucâtva imaginea 
publică a Parlamentului. Sunt și 
alte opinii. Astfel, senatorul 
Corneliu Turianu (PNTCD) și 
secretarul PDSR, Ovidiu 
Mușetescu, găsesc oportună, 
chiar inevitabilă, convocarea în 
sesiune extraordinară a 
senatorilor, dar nu și a deputaților, 
în vreme ce peuneristul Adrian 
Valentin Iliescu - președintele 
Comisiei pentru muncă și 
protecție socială a Camerei 
Deputaților - apreciază că sunt 
argumente pentru ca și deputății 
să se reunească în sesiune 
extraordinară, în ultima 
săptămână a lunii august. 
Argumentele lui A.V.IIiescu sunt: 
dezbaterea Statutului funcțio
narului public, a Legii sistemului 
public de pensii și a Legii 
răspunderii ministeriale - acum, 
în preajma restructurării 
cabinetului Radu Vasile.

întrucât părerile în privința 
convocării Parlamentului în

La începutul acestei luni, aflat 
în stațiunea Mamaia, liderul 
Partidului Democrat și președinte 
al Senatului României, Petre Ro
man, a anunțat propunerea 
convocării Parlamentului într-o 
sesiune extraordinară, în a doua 
jumătate a lunii august. Liderul 
democrat și-a motivat opțiunea prin 
aceea că ar trebui urgentate 
dezbaterile la proiectul legii 
finanțelor locale, legii concesiunilor 
și legii privind regimul juridic al 
proprietății publice - legi organice, 
a căror adoptare nu se poate face 
prin ordonanțe, fie ele și de 
urgență. De asemenea ar putea fi 
luate în discuție și unele acte nor
mative de mare importanță și 
necesitate pentru accelerarea 
reformei și normalizarea vieții 
sociale. între acestea ar putea fi 
discutate, în comisiile de 
specialitate și apoi în plenul 
Parlamentului, proiectul de lege 
privind protecția chiriașilor și 
stabilirea chiriei pentru spațiile cu 
destinația de locuințe și cel privind 
restituirea în natură sau prin 
echivalent a unor imobile preluate 
de stat după 6 martie 1945. Aceste 
documente urmează a fi discutate 
în ședința de guvern din 15 au
gust și înaintate Executivului. Ele 

kau făcut obiectul unor discuții și

Insigne, medalii, plachete, 
fanioane, flori de mină și di
verse ustensile, toate cu 
caracter minier, au constituit 
principalele obiecte ale 
expoziției găzduită sâmbătă, 8 
august, de Casa de cultură a 
municipiului Deva. Eforturile 
secției numismatice Hobby 
Club din cadrul acestei instituții 
au făcut ca tradiția EXPO- 
MINERITULUI să poată con
tinua, in acest an consent- 
nându-se cea de-a IX-a sa 
ediție, închinată Zilei Mine
rului, după cum preciza Vlad 
Petru, președintele secției 
numismatice.

Colecționari din Deva, 
Petroșani, Vălișoara, Bucu
rești, Craiova, Pașcani și chiar 
din Slovacia au revenit 
(majoritatea) la expoziția 
deveană, cu impresionantele 
lor colecții, îmbogățite an de 
an. Rod al pasiunii și 
perseverenței, aceste colecții 
răsplătesc căutările îndelun
gate ale fiecăruia sau ale mai
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controverse între reprezentanții 
PNTCD, care insistă, și PD, care 
tergiversează. Rațiunea este 
simplă de ambele părți - a 
proprietarilor și a chiriașilor: primii 
trebuie să-și recapete imobilele 
construite cu trudă, iar ceilalți 
trebuie să plătească chirii 
corespunzătoare, nu sfidătoare, 
ca în prezent.

Ideea convocării unei sesiuni 
parlamentare extraordinare a fost 
exprimată și de Guvern, de grupul 
parlamentar al PNTCD din Senat și 
de Partidul Național Liberal, cu toții 
considerând că situația actuală a 
țării impune urgentarea adoptării 
unor legi, perfecționarea și 
intensificarea activității Legis
lativului, dincolo de jocurile de culise 
și de interesele de grup sau 
individuale. Deocamdată însă nu 
toți parlamentarii sunt pătrunși de 
necesitatea scurtării vacanței și 
aplecării asupra problemelor 
grave ale țării, care se 
accentuează cu fiecare zi.

Dimpotrivă, unii s-au exprimat 
răspicat împotriva convocării unei 
sesiuni parlamentare extra
ordinare, ca neavând obiect de 
lucru, întrucât proiectele de legi ce 
urmează a fi dezbătute nu au 
trecut prin filtrul comisiilor de 
specialitate. Din acest unghi, prim- 

multor generații. Cele cca 60 
de lămpi de mină din colecția 
lui Remus Pitar (din Deva), spre 
exemplu, au fost “agonisite" 
foarte greu (“dacă reușim să 
găsim câte una pe an, e bine"), 

cele mai vechi componente ale 
colecției datând din secolul 
trecut (anul 1850).

Un alt punct de atracție al 
EXPO-MINERITULUI l-a repre
zentat bursa de schimburi, prin 
intermediul căreia colecționarii 
își completează achizițiile 
personale, de la monede și

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)^

insigne până la ilustrate de 
tot felul; dar, după cum era 
de așteptat, evaluările nu pot 
respecta standardele stabi
lite in listele și cataloagele 
internaționale.

Considerată de unii 
participant!' ceva mai săracă 
decât s-ar fi așteptat, probabil 
și datorită faptului că in 
aceeași zi in țară se 
desfășurau alte două mani
festări similare, actuala 
ediție și-a avut premianții ei, 
juriul concursului acordând 
premii și mențiuni, alături de 
câteva diplome de onoare 
din partea Ligii Sindicatelor 
Miniere “Solidaritatea '92" 
Deva. Laureații locurilor I au 
fost: loan Pardos - Vulcan 
(secțiunea medalii). Radu 
Bittel - Craiova (flori de mină), 
Mariana Huh - Vălișoara 
(fanioane), Vlad Petru - Deva 
(insigne), Remus Pitar - Deva 
(obiecte miniere).

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

• Ginerele către soacră:
- Puiul acesta de stejar îl plantez în onoarea 

matale, mamă soacră. Data viitoare când ai să 
mai vii pe la noi, ai să te poți odihni la umbra 
lui...

Ion CIOCLEI
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Agricultorii recurg îa forme mai dure de protest prin

Blocarea vămilor
După ce în anul trecut 

Federația sindicatelor 
din agricultură Agrostar a pro

testat față de Ministerul 
Agriculturii și Alimentației, de 
Guvern și actuala putere 
pentru că prin bună știință au 
înmormântat complexele zoo
tehnice specializate pe creș
terea porcilor și a păsărilor și 
au determinat falimentul 
agriculturi, în ansamblul său, 
de această dată s-a trecut la o 
formă mai dură de protest, 
anume blocarea vămilor de la 
granița vestică a țării. Pe fondul 
crizei grâului, adică al imposi
bilității în care se găsesc 
producătorii agricoli de a-și 
putea vinde la 
acoperitoare producția de 
grâu din acest an, precum și 
al unor importuri masive de

prețuri

(Continuare în pag. 8)

Colecția de lămpi de mină a fost una dintre cele remarcate la ediția a IX-a a EXPO-MINERIT. 
Foto: Traian MÂNU
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produse agroalimentare - 
carne, produse din carne, 
ouă, conserve, făină ș.a. - 
care intră în țară cu prețuri 
foarte scăzute, făcând 
concurență puternică pro
ducției autohtone, care la noi 
nu este subvenționată, în 
vreme ce în țările expor
tatoare statul susține cu 40- 
50 la sută producția, la care 
se mai ada,.uă și , . .e de 
export pentru producători, 
nemulțumirile s-au amplificat 
permanent, agricultorilor 
români ajungându-le cuțitul la 
os, cum se spune.

Cu toate că s-a încercat o 
susținere a agricultorilor prin 
cupoane, metoda respectivă 
s-a dovedit a fi un eșec în cele 
din urmă, deoarece o mare 
parte din fondurile de circa

ca-n tren
ea. Dar pe stradă nu e apă, nu e 
canalizare, nu e curent electric. 
Ba nici stradă nu se poate numi 
terenul pe care se face accesul la 
cele 14 locuințe care s-au 
construit cu autorizație de la 
primărie în zona respectivă, de pe 
Dealu Mic II. De asta am venit în 
audiență, să faceți ceva și pentru 
noi. Racordurile la energia 
electrică le-am plătit la RENEL, 
unii de peste un an de zile. Am 
plătit racorduri și la apă și la 
canalizare. Faceți c^va pentru noi, 
căci vedeți în ce situație mă aflu".

“Nu-s bani!" - vine sec 
răspunsul viceprimarului, cu 
referire, desigur, la banii de la 
buget pentru conducta de apă 
curentă, cea de canalizare și 
desigur, la strada ca atare.

"Audiatul" pleacă nu prea 
convins, cu îndoiala în suflet și cu 
spada lui Damocles - iminenta 
evacuare din locuința actuală - 
deasupra capului.

Sigur, bugetele locale sunt de 
mizerie, toate consiliile locale rup 
din clin ca să cârpească mâneca. 
Totuși, atunci când într-o zonă din 
oraș se concesionează terenuri 
și se eliberează autorizații pentru 
construire de locuințe credem că 
în zona respectivă ar trebui să 
existe anticipat principalele 
utilități, adică ce nu are acum 
pensionarul CFR-ist ca să se mute 
în casa lui.

2700 miliarde lei ce s-au 
alocat sub această formă au 
luat alte căi ocolite, ajungând 
în alte locuri și slujind alte 
interese, cupoanele fiind 
“tranzacționate” inclusiv pe 
la birturi. Găsind că ase
menea măsură nu dă 
roadele așteptate, se preco
nizează adoptarea unor alte 
modalități de intervenție. 
Dincolo de mimaita si:..’ 
venției, neajunsurile din 
agricultură sunt mult mai 
profunde, cât de vulnerabili 
sunt producătorii agricoli 
relevându-se și cu ocazia 
inundațiilor și a secetei din 
acest an, calamitățile natu
rale cauzând mari pagube

Nicoiae TÎRCOB
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3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Este momentul cel mai potrivit 
să vă ocupați de problemele 
din căminul dv. Veți găsi 
energia necesară și pentru a 
nu neglija chestiunile profe
sionale, mai ales că șeful este 
cu ochii pe dv.
3 TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Din nou sunt în actualitate 
relațiile cu partenerul de viață. 
Este foarte posibil să ajungeți 
la un compromis ce ar putea 
avantaja pe toată lumea. Fiți 
prudent în a cheltui bani..
O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Un prieten vă ajută într-o 
problemă care v-a dat multă 
bătaie de cap până acum. Nu 
uitați însă că acestea sunt 
doar soluții de moment, chiar 
dacă așa mai rezolvați câte 
ceva.
O RĂC
(22.VI ■ 22.VII)

O mare realizare vă va 
bucura în mod deosebit. 
Căutați pe cineva cu care să 
discutați unele evenimente. 
Veți primi niște vești din partea 
unor rude îndepărtate.

3 LEU
(23.VII - 22.VIII)

Este posibil să primiți vizita 
unor colegi de la serviciu, căci 
aveți ceva de lămurit. Există un 
detaliu care vă mulțumește în 
propunerea pe care o aveți în 
față, dar nu vă dați seama de 
ea.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX) 
Partenerul de viață va 

câștiga o sumă importantă. Iar 
în cee,a te vă privște sunteți 
deosebit de sensibil la 
chestiunile de natură 
intelectuală.
3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Diferența între ceea ce doriți 
și ceea ce puteți face vă 
deprimă. Dar sunteți singurul 
vinovat pentru că vă propuneți 
foarte mult. Vă veți reveni însă 
curând.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

O persoană de sex opus, 
care-și va face apariția în 
anturajul dv., vă face să vi se 
taie respirația și, cu siguranță, 
veți ajunge la o declarație de 
dragoste.

3 SĂGETĂTOR 
(22.X - 20.XII)

Vă veți întâlni cu un prieten 
cu care aveți multe de pus la 
punct. Dacă veți fi sincer, 
discuția va decurge cum nu 
se poate mai bine.
3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1) 
Sunteți în tratative pentru o 

nouă afacere. Singurul 
impediment ar fi pericolul pe 
care îl presimțiți. Apelați ia 
prieteni, care v-ar putea ajuta 
măcar cu părerea lor.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Ar fi cazul să acordați mai 
multă atenție copiilor, căci au 
nevoie. In a doua parte a zilei 
veți fi pus într-o situație inedită 
și veți avea nevoie de tot 
talentul dv.pentru a-i face fată. 
3 PEȘTI
(19.11 ■ 20.III)

Ați putea să câștigați niște 
bani fără să faceți un efort 
sau ați putea pleca într-o 
călătorie; la sfârșitul acesteia 
e posibil să găsiți răspunsuri 
așteptate.

O P/k/ZM A
în etapa a H-a

Câteva
victorii la 

scor
Etapa a doua a aparținut 

aproape în întregime 
gazdelor, în câteva partide 
obținându-se victorii la 
scoruri categorice. Rapid 
București a realizat scorul 
etapei, 6-0, în fața noii 
promovate F.C.Onești. Doar 
o repriză au rezistat fotbaliștii 
din Onești iureșului echipei 
de lângă Podul Grand. în 
repriza a I l-a Lucescu a făcut 
și câteva modificări și 
golurile au început să curgă 
vertiginos. După 3-0, apă
rarea oaspeților s-a dezor
ganizat și mai rău și a mai 
încasat trei goluri, realizând 
că va fi greu de supraviețuit 
pe prima scenă fotbalistică.

ScQruri mari s-au înre
gistrat și în meciurile 
Steaua-"U"Cluj 4-0, Gloria 
Bistrița-Foresta 5-0 și 
Ceahiăul-Olimpia 4-0. 
Steliștii, care miercuri susțin 
meciul din preliminariile 
Ligii Campionilor cu 
Panatihnaikos, au consi
derat întâlnirea cu studenții 
clujeni ca una de pregătire 
a partidei cu grecii care se 
anunță dificilă pentru 
militari.

De subliniat victoria 
gălățenilor în fața formației 
F.C. Național cu 3-2, după 
ce bucureștenii au condus 
de 2 ori, dar și a 
dinamoviștilor, cu 3-1 în 
deplasare, la Farul 
Constanța. în această etapă 
s-a înregistrat un singur 
rezultat de egalitate (0-0) la 
Reșița între C.S.M. și 
F.C.Argeș. Nemulțumit și de 
rezultat, dar și de jocul 
echipei sale, de atmosfera 
creată în jurul său, 
antrenorul Silviu Stănescu și- 
a anunțat plecarea de la 
Reșița!

Așadar, în etapa a ll-a a 
Diviziei A s-au obținut 7 
victorii acasă, o singură 
victorie în deplasare și un 
singur rezultat de egalitate. 
Gazdele au marcat 27 de 
goluri și 6 oaspeții. în etapa 
viitoare, capul de afiș va fi 
meciul de la Pitești dintre 
F.C.Argeș-Steaua.
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TVR I
6,00 România: ora 6 fix! 8,30 

D.a (r) 9,00 TVR Cluj-Napoca 
10,00 TVR Info 10,05 TVR lași 
11,00 TVR Timișoara 12,00 
TVR Info 12,05 Credo (r) 13,00 
Natacha (s/r) 14,00 TVR Info 
14,10 Perla Neagră (s/r) 15,00 
Emisiune pt. persoane cu 
handicap (r) 15,30 Arhive 
românești (r) 16,00 Emisiune 
în Ib maghiară 17,00 Charlie 
Chaplin (do) 17,30 în flagqpnt 
18,00 TVR Info 18,10 Simba, 
regele Leu (d.a.) 18,35 
Hollyoaks (s) 19,00 Sunset 
Beach (s) 19,55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20,00 Jurnal, 
meteo, sport 21,00 Dulcea 
pasăre a tinereții (f.a.) 22,45 
Jurnal de noapte 23,00 
Avocatul poporului 0,00 
Invitație la cabaret

TVR 2
6,30 TVM Telematinal 8,30 

SOS Patrimoniul (r) 9,00 
Baywatch (s/r) 9,50 Un cântec 

^pt. fiecare 10,00 în fața dv (r)

A

Peste 1200 de spectatori au luat 
ioc în tribuna stadionului “Cetate" 
pentru a urmări meciul devenii or cu 
mai vechii iorrivali Drobeta Tr. Severin, 
echipă întărită cu câțiva jucători bine 
apreciați de ia Eiectroputere și ia 
cârma căreia se află antrenorul prin
cipal, fostul internațional, Nicoiae 
Ungureanu, ce a administrat în prima 
etapă formației Gaz Metan un 
usturător 4 - 0! Și ia Deva, echipa 
oaspete a dovedit o aită față, evoluând 
cu siguranță, etalând un bogat 
registru tehnico-tactic, derulând 
câteva acțiuni pe atac rapide, cu pase 
precise și un-doiuri ce au pus în câte va 
rânduri pe picior greșit apărarea 
gazdelor. Fotbaliștii de ia Veganuau 
prins o zi bună, replica ior nefiind pe 
măsura valorii multora dintre 
componența echipei. De venii au jucat 
lent, unele pase găseau pe adversari, 
fără ruperi de ritm în atac și când și- 
au creat faze bune de a înscrie, s-a 
ratat din poziții excelente. Chiar și 
loviturile libere au fost executate ia 
voia întâmplării.

începutul a aparținut oaspeților 
care și-au arătat intențiile ofensive de 
ia primul fluier ai arbitrului Silviu 
Săftoiu din Ploiești, acționând cu 
două vârfuri de atac, Axinte și Dudan, 
bine sprijiniți de Fiorescu, Andreescu, 
Gherman, au dat mult de furcă 
apărării gazdelor.

Devenii ajung ia poarta iui Fi. ianu 
abia în min. 5, când obțin și prima 
lovitură de coif. După ce în min. 8 
Dudan șutează puternic de ia 30 de 
metri dar peste poartă, în min. 10 ia 
un nou atac purtat în viteză, Dudan 
aflat în ofsaid, nesemnaiizat de Fi.

X.

Devenii s-au ajlat deseori în careul echipei F.C. Drobeta Tr. Severin, dar fără rezultat pe tabela de marcaj.
Foto: Traian MÂNU

11,00 Natură și civilizație (do/ 
r) 11,30 Eminescu - Poema 
Română (do) 12,00 Sunset 
Beach (s/r) 12,55 TVR Info 
13,00 Nimic sfânt (s/r) 13,50 Un 
cântec pentru fiecare 14,00 
Conviețuiri (mag.) 15,00 TVR 
Info 15,10 Limbi străine. 
Franceza 15,35 D.a. 16,00 
Veronica -Chipul iubirii (s) 
16,50 Perla Neagră (s) 17,40 
Tribuna partidelor parla
mentare 17,50 TVR Info 18,00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19,00 
Știri bancare și bursiere 19,10 
Dosarele istoriei (do) 20,10 
Natacha (s) 21,00 Sensul 
tranziției 22,00 Teatru: 
“Mașina de scris” 23,40 
Pelerinaje 0,10 Memoria 
peliculei 0,40 TVM Mesager

ANTENA I
7,00 Știri 7,30 Tarzan, 

stăpânul junglei (s/r) 8,20 
Poveștile prietenilor mei 8,50 
Documentar 9,20 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a./r) 9,50 
Știri 10,00 Planeta vie (do)
10,30 Animal Show (s) 11,00 
Caracatița (s/r) 12,00 Omul cu 
o mie de fețe (s/r) 13,00 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă

\ VEGA DEVA - DROB ETA
7 TR. SEVERIN 0 • 0

Hâncu, șuteazăpe lângă Rahoveanu 
și balonul lovește rădăcina barei și 
iese afară. în minutele ■ 13 și 14 
Andreescu și Găiățeanu s-au aflat în 
bune situații de a înscrie. în min. 16 
Vega beneficiază de o lovitură liberă 
de ia20-22de metri pe care o execută 
excelent Tănasă, ianu scoțând greu 
balonul în corner. Patru minute mai 
târziu, ia o centrare de pe dreapta a iui 
Danciu, Szemeiy, nejenat de nimeni, 
se înalță și trimite mingea în brațele 
portarului. Andreescu de ia oaspeți 
scapă singur în careu în min 35, 
Rahoveanu iese și salvează, dar 
oaspeții cer o lovitură de pedeapsă 
fiindcăjucătorul ior ar fi fost “agățat” 
fin de portarul devean. în min. 39, Gigi 
Ștefan a avut golul reprizei, dar, din 
centrul careului de 16 metri, a șutat în 
trans versaiă! Repriza i s-a încheiat cu 
2 ocazii ia ceie două porți, Vega 
conducând doar ia cornere cu 4-0

Și în repriza a H-a, ceie două porți 
au fost asaltate pentru mu it râvnitul 
goi ai victoriei. După ce în min. 53 Gigi 
Ștefan salvează de pe linia porții și o 
nouă acțiune în min 55, Gherman 
ratează, Tănasă (cei mai bun de ia 
Vega) pornește deseori ia atac, 
“scoate ” câteva lovituri din preajma 
careului, toate ratatei Acțiunile 
ofensive ia ambele porți dau fiori în 
tribune, dar de ambele părți rămân fără 
rezultat, care în finala fost agreat doar 
de oaspeți.

Vega: Rahoveanu, Danciu, Tănasă, 
Gigi Ștefan, Voinea (56 - D. Gabriel), 
Popa, Berindei, Luca, Răican (67 - 
Chiiiman), Szemeiy (58 Vuia), Nan iu.

Sabin CERBU

seara? (div. r) 13,25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a.) 14,00 
Știrile'amiezii 14,10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15,10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambi
țioasă (s) 16,05 Iluzii (s) 17,00 
Golden Brâu și voie bunăl 
18,00 Esmeralda (s) 19,00 
Observator 19,30 Dallas (s) 
20,20 Misterul submarinului 
(f.a.) 22,00 Hombres -Războiul 
sexelor (s) 23,00 Știri/Sport
23,15 Nash Bridges (s) 0,00 
Golden Brâu și voie bună (r) 
1,00 Observator (r)

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața! 

9,00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9,55 
Prima pagină 10,00 Nemuritorul 
(s/r) 10,45 Seaquest (s/r) 11,30 
Fiica oceanului (s) 12,00 Pro și 
contra (r) 12,55 Știrile PRO TV 
13,00 Pro și contra (r) 13,30 
Pantera Roz se întoarce (f.p.)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16,10 
Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV
17.15 Suflet de femeie (s) 18,00 
Familia Bundy (s) 18,25 Știrile 
PRO TV 18,30 Chestiunea zilei 
18,35 Familia Bundy (s) 19,00 
Roata norocului (cs) 19,30 Știrile 
PRO TV 20,15 Pensacola - Forța

F.C.Extensiv Craiova- 
Corvinul 4-1

întâlnirea dintre cele două combatante, care în 
prima etapă au debutat cu dreptul, a avut loc pe 
stadionul Ion Oblemenco. Hunedorenii au început rna . 
bine jocul și la o pătrundere în min.2 a lui Bordeăfi,. 
Mirea îl faultează la 18 m de poartă. M.Dinu execut 
lovitură liberă, dar mingea trece la distanță de pod^t 
lui Mare. Gazdele revin în atac și în min. 16 Ferenez' 
Popescu centrează de pe dreapta direcției de atacat 
M.Rus cade subtil în careu fără să fie măcar atins de 
Bordean. Centralul bucureștean Udrilă vede acest fault 
imaginar și dictează 11 m pentru gazde, transformat 
cu precizie de M.Rus. Nu trec decât patru minute și la . 
al treilea corner executat de Laczko, întreaga apărare 
a Corvinului ezită și Jeler, nemarcat, șutează cu sete 
în poartă: 2-0. Hunedorenii înconjurați de galeria lor 
încearcă o echilibrare a jocului. Costăchescu are goluh 
în vârful bocancului în min.22, dar Șola îl blochează,, 
în ultimul moment. Păcurar scapă singur în min.26 1 
spre poarta lui Mare, dar este oprit cu prețul unui fault 
pentru care Șola trebuie sancționat cu cartonaș roșu. 
Tânăra speranță Șandor ratează și el în min. 32 dintr- 
o poziție clară. Și așa cum se întâmpl#în fotbal, 
ocaziile se răzbună și în special pe fondul unei deferi^- 
sive hunedorene cu multe carențe la marcaj, fără uri 
dublaj exact, gazdele mai înscriu în min. 44 prin 
Neagoe.

După pauză Ceclan îl înlocuiește în poartă pe 
Clep și se spera la o revigorare în joc la Corvinul. Dar 
hunedorenii nu se regăsesc, oltenii zburdând pe teren, 
având în Silvian Cristescu o minte limpede la creați 
și două vârfuri puternice și penetrante Ferenc.. 
Popescu și Neagoe au supus la grea încercare poarta' 
lui Ceclan. Acesta prin evoluția sa a limitat proporții 
scorului. Chira în min.60 îl agață inutil în suprafața dS 
pedeapsă hunedoreană pe excelentul Ferenjjz 
Popescu și Șoavă, din penalty, duce modificare^ 
tabelei de marcaj la 4-0. Peste doar trei minute, 
Păcurar pătrunde lateral dreapta în careul gazdelor, 
Șola îl faultează. Tot Păcurar înscrie, marcând unicul 
gol al oaspeților, 4-1. Jucătorii de la Corvinul rămân 
datori prin prestația lor palidă de la Craiova 
admirabilului grup de suporteri, care i-a însoțit și în 
această deplasare.

Conducerea clubului, suporterii apropiați echipei 
speră ca sâmbătă Corvinul-Hunedoara să joace la 
adevărata sa valoare în partida cu Dacia Pitești.

CORVINUL HUNEDOARA: Clep (46 Ceclan), 
Sterean, Bordean, Andrei, Mâcnea (46 Ohâi), Chira, 
(73 Babarți), Costăchescu, Chezan, M.Dinu, Păcurar, 
Șandor.

Viorel NICULA

de elită (s) 21,15 Chicago Hope 
(s) 22,05 Știrile PRO TV 22,15 
Seinfeld (s) 22,45 Știrile PRO TV
23.15 Highlander (s) 0,00 
Seaquest (s) 1,00 Viața ca-n 
filme (s)

PRIMA TV
7,00 Prima oră 10,00 Celebri 

și bogați (s/r) 12,00
Pretutindeni cu tine (s/r) 12,30 
Lexic 13,00 Focus 13: știri
13.15 Starea de veghe 14,45 
Teleshopping 15,00 Flash: știri 
15,05 Rocky& Bullwinckle 
(d.a.) 16,00 Focus 16: știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16,45 Prietenul nostru Jake (s)
18.30 Celebri și bogați (s) 
19,00 Focus 19: știri 19,45 
Meșterul casei 20,15 Rivalii 
(do) 21,15 Granița (f.a.) 23,00 
Focus 23: știri 23,30 Starea de 
veghe (talkshow) 1,00 Colpo 
Grosso

ACASĂ
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 

Verdict:crimă! (s/r) 9,45 Nimic 
personal (s/r) 10,30 Dragoste 
și putere (s/r) 11,15 Marielena 
(s/r) 12,00 Din toată inima (s/r)
13.30 Pentru câțiva dolari în

plus (f/r) 16,00 Omul mării (sp 
17,00 Marielena (s) 17,45 Din 
toată inima (s) 18,30
Concursul de Acasă 18,45 
Din toată inima (s) 19,30 
Casper (d.a). 20,00 Dragoste 
și putere (s) 20,45
Misterioasa doamnă (s)
21,30 Verdict: crimă! (s) 22,30 
Micul scăldător (f.a.) 0,00 
Matlock (s)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “Vorbiți aici!" 

(r) 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.45-11.30 Program co
mercial PRO TV Deva 22.05- 
22.20 Știri locale

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-11.0C 

Sportul hunedorean (r) 16.35-
17.30 Program muzical 17.30- 
17.35 Promo-publicitate 17.35- 
17.55 Program folcloric 17.55- 
18.00 TELEX (știri locale pe 
scurt) 22.05-22.15 Știri locale '

y
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■ 0 DIVIZIA AJ DIVIZIA 82J
Rezultatele etapei a ll-a: Steaua -' U" Cluj 4 - 0; FCM Bacău Univ. Rezultatele etapei a ll-a Gaz Metan - Jiul Petroșani 2- 0; ARO C.-
Craiova 2-0; Rapid - ZC Onești 6-0; Farul Constanta - Dinamo 1-3: lung - Apulum A.l. 2-1; ASA Tg. Mureș - UTA 0 - 0; Unirea Dej -
Otelul Galati - FC National 3-2 Gloria Bistrița - Foresta Fălticeni 5-0; Chimica Târnăveni 2 - 0 Extensiv Craiova - Corvinul 4 -1: Dacia
Ceahlăul P.N. - Olimpia S.M. 4 - 0; Petrolul Ploiești - Astra PI. 2 -1; CSM Pitești - Min. Motru 3 - 2; Inter Sibiu - Poli Timișoara 3 -1; FC Baia
Reșița - FC Argeș 0 - 0. Mare - FC Bihor 0-0; Vega Deva - Drobeta Tr. Severin 0 - 0.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL
1. Rapid 2 2 0 0 7-0 6 1. FC Extensiv 2 2 0 0 7-2 6
2 Dinamo 2 2 0 0 6-1 6 2 ARO C.-lung 2 2 0 0 5-2 6
3. Oțelul Galați 2 2 0 0 5-3 6 a UT Arad 2 1 1 0 5-1 4
4. Steaua 2 1 1 0 6-2 4 4. FC Drobeta 2 1 1 0 4-0 4
5. FCM Bacău 2 1 1 0 3-1 4 5. FC Bihor 2 1 1 0 2-0 4
6-7. Ceahlăul P.N 2 1 0 1 6-4 3 6. FC Apulum 2 1 0 1 5-2 3

Gloria Bistrița 2 1 0 1 5-3 3 7. Chimica Tâmăv. 2 1 0 ■1 3-2 3
8. FC Național 2 1 0 1 6-5 3 8. Corvinul Hd 2 1 0 1 6-6 3
9. Olimpia S.M. 2 1 0 1 3-4 3 9. Poli Timiș. 2 1 0 1 44 3
10. Petrolul 2 1 0 1 2-4 3 10. F.C. Inter 2 1 0 1 5-6 3
11. CSM Reșița 2 0 2 0 0-0 2 11-12. Dacia Pitești 2 1 0 1 3-5 3
12-13. Astra PI. 2 0 1 1 2-3 1 Unirea Dej 2 1. 0 1 3-5 3

FC Argeș 2 0 1 1 0-1 1 13. Gaz Metan 2 1 0 1 24 3
14-15. Farul C-ta 2 0 1 1 3-5 1 14. FC Baia M. 2 0 1 1 1-3 1

Univ. Craiova 2 0 1 1 2-4 1 15. Vega Deva 2 0 1 1 0-2 1
16. "U"Cluj 2 0 1 1 0-4 1 16. ASATg. Mureș 2 0 1 1 04 1
!17. FC Onești 2 0 1 1 2-8 1 17. Min. Motru 2 0 2 2 3-6 0
18. Foresta Fălt. 2 0 0 2 1-7 0 18. Jiul Petroșani 2 0 0 2 1-5 0
Etapa viitoare: "U" Cluj - FCM Bacău; FC Argeș - Steaua; F.C. Onești Etapa viitoare: Drobeta - FC Baia M.; Jiul - Vega Deva; Apulum -
- CSM Reșița; Foresta - Dinamo; FC National - Gl. Bistrița; Olimpia S.M. GazM ; Min. Motru - Un. Dej; Chimica UTA; Corvinul - Dacia Pitești; Poli
- Oțelul Galați; Astra - Ceahlăul Univ. Craiova - Petrolul; Rapid - Farul. [Timiș Extensiv Cr.; FC Bihor Inter Sibiu; ARO ASATg. M. ——

divizia
Rezultatele etapei a ll-a: Petr. Drăgășani - Pandurii Tg. Jiu 0 - 1;
Min. Certej - Gl. Reșița 1 -1; Constr. Craiova - Aurul Brad 2 -1; Minerul
Lupeni - Electro. Bere Craiova 2 - 2; Petr. Ticlen - Record Mediaș 3 -
2; Min. Berbești - FI. Vâlcea 2 - 2 Min. Mătăsari - Petr. Stoina 2 - 0;
Aluminiu SI. - Progr. Caracal 2 - 0; Șoimii Sibiu - FI. Moreni 2 ■ 0; Min.
Uricani - Forest. Stâlpeni 5 - 1.

CLASAMENTUL
1. Pandurii Tg. Jiu 2 2 0 0 6-0 6
2. Electro B Craiova 2 1 1 0 7-3 4
3. Gl Reșița 2 1 1 0 5-1 4
4. Flacăra Vâlcea 2 1 1 0 5-2 4
5. Min. Mătăsari 2 1 1 0 3-1 4
6. Min. Lupeni 2 1 1 0 4-3 4
7. Min. Certej 2 1 1 0 3-1 4
8. Aluminiu SI. 1 1 0 0 2-0 3
9. Min. Uricani 2 1 0 1 5-4 3
10. Șoimii Sibiu 2 1 0 1 2-1 3
11. Petr. Ticleni 2 1 0 1 4-4 3
12. Petr. Stoina 2 1 0 1 2-3 3
13. Forest. Stâlpeni 2 1 0 1 2-5 3
14. Constr. "U” Craiova 2 1 0 1 3-6 3
15. Progresul Caracal 2 0 1 1 1-3 1
16. Min. Berbești 2 0 1 1 2-7 1
17. FI. Moreni 1 0 0 1 0-2 0
18. Aurul Brad 2 0 0 2 2-4 0
J9. Record Med. 2 0 0 2 3-5 0
20. Petr. Drăgășani 2 0 0 2 0-5 0
Etapa viitoare (sâmbătă, 15 august): Min. Berbești - Min. Uricani;
FI. Vâlcea - Petr. Drăgășani; Pandurii - Min. Certej; Gl. Reșița Constr.
Craiova; Aurul Brad - Min Lupeni; Electr. Bere - Petr. Țicleni; Record
Mediaș - Min. Mătăsari; Petr. Stoina - Aluminiu SI.; Progresul - Șoimii;
FI. Moreni - Forestierul.

în prima etapă minerii au învins în deplasare pe noua promovată 
Aurul Brad, fără să se întrebuințeze prea mult. Sâmbătă, deși au 
jucat acasă, elevii antrenorului loan Petcu au muncit serios pentru ... 
un egal deoarece adversară le-a fost "retrogradata" Gloria Reșița - 
poate cea mai completă și experimentată echipă a seriei.

De data aceasta experiența și maturitatea competițională n-au 
mai fost atuuri ale minerilor ci ale oaspeților. Pe lângă câțiva jucători 
tineri și foarte talentați, Gloria a beneficiat și de serviciile a doi 
"bătrâni" - Ciurea (36 ani) și Panescu (32 ani) - care au reușit să 
ordoneze și să limpezească jocul oaspeților. Panescu a fost stâlpul 
apărării și vârful de lance, punctând de două ori, iar Ciurea creierul de 
la mijlocul terenului și inițiatorul mai tuturor acțiunilor de atac. La 
Minerul, în schimb, linia de mijloc a fost ca și inexistentă, doar fundașii 
de bandă Fartușnic și Bozga furnizând câteva baloane utile 
vârfurilor, iar din cei cinci jucători care au jucat la vârf și ar fi trebuit 
să marcheze - Rădos, Pisoiu, Tăgârță, Pepenar și Hanganu - om de 
gol a devenit... închizătorul Țibichi.

a

Mai mult nu s-a putut 

Minerul Certej - 
Gloria Reșița 1-1

Meciul a debutat furtunos. în minutul cinci, la o lovitură liberă, Beloia 
lobat peste zid și Panescu a marcat cu capul peste Dobre ieșit în

întâmpinare. Dar arbitrul Ștefan Gallovits (Oradea) a validat ofsaidul 
semnalizat de asistent și a anulat golul. Jocul a continuat într-un ritm 
alert, cu faze la ambele porți, mai periculoși dovedindu-se totuși minerii, 
care prin Polverea (min.17) și Rădos (min.37) au ratat două ocazii 
favorabile. Și cum ocaziile ratate se răzbună, cei care au marcat au 
fost oaspeții. în min. 38 Zazariuc a pătruns în careu și a fost atacat din 
spate prin alunecare de Stroia. Arbitrul a văzut fault, iar Panescu a

transformat cu siguranță penalty-ul și 0-1.
După pauză minerii s-au aruncat în atac cu toate liniile. Pentru a 

forța atacul, loan Petcu a mai introdus doi atacanți, Pepenar și 
Hanganu. Dar în ciuda acestei presiuni, cele mai clare ocazii le-au 
avut reșițenii, care au manevrat cu abilitate pe contraatac. Insă cum 
Zazariuc (65), Beloia (76) și Ciurea (78) s-au jucat cu ele irosindu-le, 
legea nescrisă a fotbalului - "ocaziile ratate se răzbună" - a lovit din 
nou. în minutul 82, Tăgârță a preluat elegant pe lângă Dumitru, a 
pătruns pe aripa dreaptă, a centrat la firul ierbii, Rădos a sărit peste 
și Tibichi a pus latul reușind egalarea 1-1.

în cele opt minute rămase, deși au încercat minerii, n-au putut să 
obțină dorita victorie.

MINERUL: Dobre-Fartușnic, Stroia, Filip, Tibichi, Bozga-Șerban (46 
Pepenar), Polverea (62 Hanganu), Șandor (I.Tăgârță)-Rădos, Pisoiu.

GLORIA: Benga-Dumitru, Panescu, Petcu, Beloia, Costescu- 
Panc, Rediu, Zazariuc-Chis, Ciurea (86 Nanu).

Ciprian MARINUȚ

I

Decât să stai să mă privești 
mai bine te-apuci să vorbești!

Pentru că eu nu-ți pot zâmbi! Pot, în schimb, 
prietenii tăi. Și dacă vrei să te distrezi, 
vorbește cu ei, nu cu mine! La noul serviciu 
CONNEX PERSONAL. Cu un abonament 
lunar de numai 10$. Cu tarife speciale pentru 
week-end și orele din afara programului.
Cu tarife identice pentru convorbiri mobil-mobil 
și mobil-fix.

Oferta specială CONNEX GSM: conectare gratuită 
pentru orice serviciu CONNEX GSM și telefonul 
Motorola d460 cu numai 149$*! Doar până la 30 august! 
* Numai cu activare la CONNEX GSM

Oferta CONNEX GSM te privește PERSONAL!
Adresați-vă celui mai apropiat dealer autorizat CONNEX GSM.

•• De la CONNEX GSM la CONNEX GSM, telefon fix. Dialog, Telemobil

Tarife
CONNEX PERSONAL

Luni-Vineri Sâmbătă, 
Duminică7:00 - 18:00 18:00 - 7:00

Orice convorbire 
in România*’ 0,45 USD 0,10 USD 0 10 USD

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
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Vacanță judecătorească
- Domnule președinte, când 

se încheie vacanța judecăto
rească?

- Instituția vacanță judecă
torească este reglementată într- 
un titlu special al Legii de orga
nizare judecătorească. La art. 
115 legea prevede că vacanța 
judecătorească anuală este de 
două luni și se întinde pe peri
oada 1 iulie - 31 august a fiecărui 
an calendaristic. Aceasta nu în-

Discuție cu dl loan Ardelean - 
președintele Tribunalului Hunedoara

seamnă că instanțele de jude
cată - în cazul județului nostru 
Tribunalul Hunedoara și cele 6 
judecătorii - și-au închis porțile.

Numai la Tribunalul Hunedoa
ra au fost programate pe aceas
tă perioadă 29 de complete de 
judecată fiind respectate astfel 
dispozițiile art. 17 din legea enun
țată, care prevăd că în perioada 
vacanței judecătorești activitatea 
de judecată va continua în ma
terie penală pentru cauzele cu 
arestați, iar în alte domenii pen
tru cauze privind obligațiile de 
întreținere, asigurarea dovezilor, 
cererile de ordonanță preșe- 
dințială, precum și alte cauze 
considerate urgente potrivit legii 
de către instanță.

- Cu care dintre spețele de 
care ați vorbit s-au confruntat 
prioritar instanțele hunedorene 
până acum?

- Numai în săptămâna 3-7 
august la tribunal au fost pro
gramate 2 complete pentru ca
uze cu arestați și un complet 
pentru cauze civile din cele 
menționate.

Ce știți despre 
paternitatea copilului? (2)

Problema paternității este 
însă dificilă atunci când o femeie 
necăsătorită rămâne însărcinată 
și dă naștere unui copil. în unele 
cazuri bărbatul, dacă este un 
om de onoare, recunoaște fără 

1 discuție copilul rezultat din a- 
csastă legătură.

Sunt însă și cazuri când 
bărbații cu intenții neserioase nu 
recunosc că ei sunt autorii, că 
lor le revine responsabilitatea 
aducerii pe lune a unui copil. 
Persoana lipsită de demnitate 
contestă, refuză să fie alături 
de femeia cu care a făcut dra- 

i"'rt încearcă pe toate căile 
să șteargă orice urmă a fostei 

I iegături.
I Sigur, nu discutăm despre ce 

se petrece în sufletul unei femei 
care aduce un copil pe lume, iar 

1 bărbatul nu știe cum să se sus- 
I tragă oricărei responsabilități. Și 
| așa, starea de graviditate, starea 
I post natală aduc o serie de tulbu- 
1 rări, de schimbări în psihicul mamei. 
! La acestea adăugați și problemele 
1 materiale - care de foarte multe ori 

sunt deosebite - rușinea, mai ales 
la tinerele fete, teama de părinți, de 
lume și veți înțelege ce drame se 
petrec cu unele tinere mame.

, în asemenea cazuri în care 
j bărbatul este autorul și nu vrea 

■I să recunoască copilul, femeia - 
i mamă are o singură posibilitate: 
; introducerea unei acțiuni în jus- 
I tiție pentru a se pronunța o hotă- 

|i rare prin care un anume bărbat 
! că fie declarat tatăl copilului.

In cadrul unui asemenea pro- 
î| ?e ascultă martori, se aduc 
|i acre, scrisori, fotografii, dacă e- 
|l <istă, se cer relații (de exemplu, au

i------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ,

j Justiția în cugetări I 
j "Legile sunt ca pânzele de păianjen, care pot prinde musculițele I
9 dar care lasă să scape viespile și bondarii."

J. Swift
"Dacă cea mai înaltă curte nu poate fi pusă în mișcare

1 umil individ, justiția este o batjocură." j
| G.B. Shaw
] "Acolo unde sfârșește legea începe tirania."

William Gift

Conducerea Tribunalului a 
luat măsuri ca dispozițiile din 
lege să fie respectate și de cele 
6 judecătorii inclusiv Judecă
toria Hațeg care a intrat în acti
vitatea concretă în luna iulie 
1998.

- Domnule președinte, tot în 
vacanța judecătorească instan
ța omologă de la lași a dat o 
sentință în cazul a doi ziariști 
care, potrivit părerii generale a 

unor juriști și a mass-media, 
lezează grav drepturile la ex
primare a ziaristului, a presei 
în general. Aveți o părere pro
prie în această privință?

- Noi, magistrații, nu putem 
comenta soluțiile date de instan
țe. Avem interdicție prin lege 
inclusiv în cazul soluțiilor date 
de instanțe similare din țară. Căi 
de atac în cazul oricărei sen
tințe există și dacă s-a greșit, 
instanțele următoare - de apel, 
de recurs sau de alt nivel - pot 
corecta greșeala dacă soluția 
nu este bună și urmează să fie 
desființată.

Să lăsăm însă legea să vor
bească. Potrivit art. 87 din Legea 
de organizare judecătorească 
magistrații - inclusiv președin
tele acestei instanțe (Tribunalul 
Hunedoara - n.n.) - nu pot să-și 
exprime public păreri asupra 
unor procese aflate în curs de 
soluționare, inclusiv procese 
care se desfășoară la alte 
instanțe.

Ion CIOCLEI

fost plecați împreună și au dormit la 
un hotel) și orice alte dovezi sunt 
necesare pentru dovedirea pater
nității copilului.

Problema paternității copilului 
are în primul rând un aspect moral. 
Chiar de curând, o tânără mamă 
care a formulat o astfel de acțiune 
îmi spunea că o interesează numai 
să știe că pentru copilul, ei există 
un tată, că, oricum, de acest băr
bat nici nu vrea să mai audă, dar 
nu concepe să aibă un copil fără 
tată. Și mi se pare că avea drep
tate.

în stabilirea paternității, există o 
probă științifică, deosebit de im
portantă: expertiza medico-legală 
în care se analizează comparativ 
grupele sanguine ale mamei, co
pilului și presupusului tată, ca și 
expertiza dermatoglifică, a asemă
nărilor amprentelor palmare și plan
tare ale copilului cu presupusul 
tată. (Este vorba de amprentele de 
la mâini și picioare).

în cazul în care expertiza, ca 
singură probă științifică, înlătură un 
anume bărbat de la paternitate 
atunci orice alte dovezi sunt inutile.

Mai există și o altă probă 
științifică, aceea care poate sta
bili imposibilitatea procreării de 
către bărbatul chemat în jude
cată. Dacă pe baza sperma- 
togramei se stabilește că la data 
concepției el nu putea procrea, 
atunci sigur că este exclus de la 
paternitate. Pe parcursul jude
cării acțiunii de stabilire a pater
nității, dacă presupusul tată își 
schimbă gândurile, poate recu
noaște copilul fie în fața instan
ței, fie la notariat și chiar în fața 
secretarului primăriei.

I
de cel mai'

I 
I
I

Selecție de Hie LEAHU

Constatarea și sancționarea 
contravențiilor la normele de PSI 

9
Ordonanța Guvernului României nr. 60/1997 privind apărarea 

împotriva incendiilor aprobată cu Legea 212/1997 stabilește modul de 
constatare și sancționare a contravențiilor la normele de prevenire și 
stingere a incendiilor.

Nu ne-am propus să enumerăm în aceste câteva rânduri toate 
faptele ce constituie contravenție; prezentăm mai jos principalele 
fapte care sunt sancționate de O.G. nr. 60/1997:

- neelaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor ș> 
nestabilirea sarcinilor ce revin salariaților pentru fiecare loc-de 
muncă;

- neasigurarea mijloacelor tehnice corespunzătoare și personalul 
necesar intervenției în caz de incendiu;

- neobținerea avizelor și autorizațiilor de prevenire și stingere a 
incendiilor prevăzute de lege;

- nerealizarea și nemenținerea în stare de funcționare a sistemelor 
de anunțare și alarmare, de alimentare cu apă în caz de incendiu;

- prestarea unor lucrări de ignifugare, verificare, întreținere și 
repararea mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor 
de către persoanele fizice sau juridice care nu sunt atestate de 
unitățile Corpului Pompierilor Militari.

Aceste contravenții se sancționează cu amenzi între 5000000 lei 
și 10000000 lei.

De aceea este mai economic să respectăm normele de prevenire 
și stingere a incendiilor și să luăm toate măsurile de preîntâmpinare a 
apariției unui eventual incendiu atât din punctul de vedere al amen
zilor ce se pot aplica dar mai ales din punctul de vedere al pagubelor 
pe care le-ar putea provoca acestea.

Trebuie scos în evidență faptul că prin aplicarea unei sancțiuni 
se urmărește nu numai efectul pecuniar asupra contravenientului ci 
și cel moral - educațional. Amenda primită de un contravenient nu' 
trebuie privită numai ca un "atentat la buget", ci și ca o măsură de 
conștientizare, influențare, formare și conducere a cetățeanului tnl 
spiritul respectării valorilor socio-morale unanim acceptate.

Căpitan loan NA STA 
ofițer cu informarea publică la 

Grupul de pompieri "lancu de Hunedoara"

Mult zgomot pentru nimic
A făcut multă vâlvă în presă 

și a stârnit panică în rândul po
pulației intenția guvernului de a 
practica un impozit pe clădiri, 
terenuri și alte venituri mai mare 
decât cel cu care eram obișnuiți.

Deocamdată impozitarea 
acestor surse de venit se face 
pe baza Legii 27/1994. Legea 
aceasta a fost modificată și 
completată până acum de patru 
ori prin ordonanțe sau ordo
nanțe de urgență ale guvernului 
și prin Legea 105/1997.

în Monitorul Oficial nr.273/22 
iulie 1998 a fost publicată ultima 
variantă modificată și comple
tată a Legii 27/1994. Aici sunt 
cuprinse intențiile devenite lege 
ale guvernului în materie de im
pozite și taxe locale.

Legea astfel modificată cu
prinde la capitolul II - Impozitul pe 
clădiri; la capitolul III - Impozitul 
pe teren; la capitolul IV - Taxa 
asupra mijloacelor de transport; 
capitolul V - Taxe pentru elibe
rarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor în domeniul con
strucțiilor.

Celelalte capitole, până la 
cap. IX, se referă tot la taxe loca
le dar nu au ceva comun cu 
ceea ce am enunțat la începutul 
acestor rânduri.

Ne vom opri deci puțin mai 
mult la capitolul II al legii - impo
zitul pe clădiri, lată ce spune 
legea la articolul 1: "Impozitul pe 
clădiri este anual și se datorea
ză de către contribuabili pentru 
clădirile aflate în proprietatea 
acestora, indiferent de locul 
unde acestea sunt situate și de

Modificările în construcții - numai în baza prevederilor legale
Trecătorul prin orașele noastre constată cu ușurință că tot mai 

multe balcoane ale blocurilor de locuințe au fost închise: Și poate că 
n-ar fi nimic râu în asta, dacă lucrările ar fi frumoase, executate din 
materiale ușoare și ar păstra o linie elegantă, uniformă, nu așa cum 
arată cele mai multe asemenea construcții, care mai mult urâțesc fața 
blocurilor și imaginea cartierelor, decât să le înfrumusețeze. Pentru că 
fiecare își închide balconul după cum îl taie capul, cu materiale 
procurate pe diferite căi și nerespectând normativele în vigoare.

La fel se procedează și în.alte cazuri, cum ar fi lucrări de 
reconstrucție sau desființare parțială a unor spații de extindere, 
etaiare, transformare, compartimentare, diferite reparații ale anumitor 
clădiri, multe făcându-se cu încălcarea Legii nr. 10/1995, care 
stipulează sistemul și criteriile calității în construcții. Este obligatoriu ca 
asemenea lucrări să se efectueze în baza unui proiect avizat de 
proiectantul inițial al clădirii ori a unei expertize tehnice întocmite de un 
expert atestat de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, 
pentru prevenirea unor accidente care s-ar putea produce ca urmare 
a afectării anumitor elemente structurale ale clădirilor.

Acest lucru s-a impus printr-o lege, aceea de care am amintit, 
întrucât s-au constatat o serie de intervenții la elementele de 
rezistență ale clădirilor (executări de goluri în diafragmele monolite, în 
panourile mari, în pereții de zidărie), care au condus lv diminuarea

capacității portante a structurii de rezistență și deteriorarea clădirilor 
în urma tasării terenurilor ori a cutremurelor.

în legătură cu asemenea stări de lucruri, într-o recentă discuție, dl ing. 
Mihai Șahiu, inspectorul șef al Inspecției în Construcții, Lucrări Publice, 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului a județului Hunedoara, sublinia:

- Faptele de natura celor consemnate constituie infracțiuni sau 
contravenții, în raport de gravitatea situației, și se sancționează ca 
atare. De asemenea, menționez că, în conformitate cu Legea locuinței 
nr. 496/1996, art. 20 din Regulamentul - cadru, dacă proprietarul unui 
apartament sau oricare altă persoană care acționează în numele său 
provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau unui alt 
apartament trebuie să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile 
pentru lucrările de reparații. Litigiile, conform aceleiași legi, se 
soluționează de către instanțele judecătorești. Și încă o mențiune: La 
articolul 24, literele h și i din Regulamentul - cadru al Legii locuinței se 
stipulează că asociațiile de proprietari sunt obligate să asigure 
completarea "la zi" a cărții tehnice a fiecărei construcții și urmărirea 
comportării acesteia în timp, pe întreaga ei durată de existență.

Așadar, lucrările de orice fel la construcțiile existente sau la cele 
noi sunt permise, dar numai în baza legilor în vigoare. Aviz celqr 
tentati să le încalce.

Dumitru GHEONEA

destinația acestora".
La articolul 5 legea stipulează: 

"Impozitul pe clădirile proprietatea 
persoanelor fizice se calculează 
prin aplicarea unor cote stabilite 
de către consiliile locale, potrivit 
legii, care pot fi cuprinse între 1,0 
și 1,5 la sută asupra valorii sta

LEGEA PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 
LOCALE

bilite potrivit criteriilor și normelor 
de evaluare prevăzute în anexa 1 
la prezenta lege".

Să ne oprim puțin asupra 
Anexei 1 la lege. Prin ea sunt defi
nite criterii de evaluare a con
strucțiilor astfel:

- Clădiri și alte construcții si
tuate în comune precum și în sa
tele aparținătoare municipiilor și 
orașelor.

- Clădiri și alte construcții situ
ate în municipii și orașe precum și 
în localitățile componente ale aces
tora.

Sunt definite apoi structurile 
de construcție ale pereților clădi
rilor și altor construcții supuse 
impozitării.

Nu se face în lege nici o de
partajare în funcție de zona în 
care se află situată clădirea în 
cadrul comunei, orașului sau muni
cipiului. Această diferențiere apa
re doar la impozitul pe teren.

Ce valori impozabile va avea 
în acest caz metrul pătrat de su
prafață a unei clădiri? Valoarea 
impozabilă pe metru pătrat este 
cuprinsă între 6700 lei/mp și 2000 
lei/mp în cazul construcțiilor si

tuate în comune și sate aparți
nătoare municipiilor și orașelor.

Această valoare este de 
16.800 lei/mp la 1500 lei/mp în 
cazul clădirilor situate în municipii, 
orașe și localități componente ale 
acestora.

Iarăși legea nu precizează 

pentru clădirile cu mai multe nive
luri dacă se evaluează suprafața 
construită desfășurată, adică în
sumarea suprafețelor demisolului, 
parterului și fiecărui etaj sau doar 
suprafața construită calculată 
după conturul exterior al clădirii.

O altă ambiguitate pe care o 
lasă legea este cea cu privire la 
noțiunea de "sate aparținătoare 
municipiilor și orașelor" și "loca
lități componente ale acestora", 
evaluarea clădirilor fiind diferită, 
după cum s-a văzut.

Este legea impozitării clădirilor 
cu adevărat o sperietoare? Un 
exemplu ne-ar putea ajuta la afla
rea unui răspuns.

Un apartament de trei camere 
cu confort îmbunătățit, presupu- 
nându-se a avea o suprafață 
construită de 100 mp, cu încălzire 
centrală (legea nu face alte dife
rențieri), situat într-un municipiu 
sau un oraș, ar urma să fie eva
luat la o valoare impozabilă de 
100x16.800 lei/mp, adică 
1.680.000. Evident nu aceasta 
este valoarea lui de piață - așa 
cum era de fapt vorba să fie eva
luate construcțiile - clădiri de 

locuit (căci clădirile destinate 
unor ocupații profesionale au alt 
regim de evaluare).

La o asemenea valoare de 
impozitat cu procentul maxim de 
1,5 la sută prevăzut în lege, 
rezultă un impozit de 25.200 lei/ 
an.

în cazul unei locuințe indivi
duale din aceeași categorie de 
structură și funcționalitate, care 
însumează o suprafață desfă
șurată - ca să luăm situația cea 
mai favorabilă bugetului - de 200 
mp impozitul va fi de 50.400 lei/an.

Este adevărat, sumele de 
plătit nu se compară cu ceea ce 
eram obișnuiți să plătim dar nici 
de speriat nu sunt.

Ar mai fi de atras atenția 
asupra a încă două prevederi 
de mare interes ale legii.

La articolul 11 se precizea
ză-: "Impozitul pe clădiri în cazul 
contribuabililor persoane fizice 
se stabilește pe baza declarației 
de impunere, depusă în condițiile 
prezentei legi de către proprie
tarul clădiri1 la organul fiscal teri
torial pe raza căruia se află clă
direa". Prevederea presupune 
totală sinceritate în declarație, 
posibilitatea verificării sincerității 
existând oricând, după cum nici 
măsurile coercitive nu vor lipsi 
pentru cazuri de nesinceritate.

în sfârșit, articolul 12 pre
vede că: "Impozitul anual pe 
clădiri se plătește trimestrial, în 
rate egale, până la data de 15 
inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru".

ion CIOCLEI
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După cum am mai 
publicat în ziarul nostru în 
această vară, prin două 
solemnități și vizite 
reciproce, s-a realizat 
înfrățirea între municipiul 
Deva și Comunitatea Urbană 
Arras, Franța. Ziarul nostru a 
publicat relatări ample de la 
manifestările care au avut 
loc la Deva și Arras cu acest 
prilej.

Este interesant de văzut 
și cum a fost reflectată vizita 
delegației municipiului Deva 
ia Arras. Reproducem, în 
această pagină, articole 
apărute în presa locală 
franceză, care ne oferă o 
imagine mai exactă asupra 

cum a fost 
prezența 

devene în

modului 
percepută 
delegației 
comunitatea urbană cu care 
s-a înfrățit.

Meniu

au
Și 
la 

au

înfrățirea cu deva
r

Primirea românilor la prefectură

Sacrificarea unei generații
Prefectul Daniel Cadoux s-a 

lansat cu interes în primirea 
oaspeților săi români. De fapt, 
marți, Dl Cadoux l-a primit pe 
omologul său din județul 
Hunedoara, însoțit de preșe
dintele Consiliului general, de Dl 
Jean - Marie Vanlerenberghe și 
de primarul Devei. O propunere 
interesantă care permite 
schițarea, în câteva' linii, a 
cartografiei țării. România 
traversează o perioadă dificilă. 
Este vorba în același timp de 
descentralizarea tuturor insti
tuțiilor și de restructurarea cât 
mai rapidă a economiei! Cu 80% 
industrie - agricultura este încă 
în stadiul artizanal - județul 
Hunedoara își "scoate” forța din 
importantele bazine miniere și din 
extracția neferoaselor. Imense 
complexe siderurgice - ale căror 
așezări se întind uneori pe o 
suprafață de 7 km, având către

— »
7000 de salariați - vor fi 
desființate. O restructurare care 
nu se va face fără suferințe! Ca 
și Franța, România a optat pentru 
un parlament bicameral. Ca și 
Hexagonul, ea are în vedere 
dezvoltarea țărilor Comunității 
Europene. "Luați cu atenție ca 
exemplu o țară împietrită de 
temeri și neliniști", remarcă 
zâmbind prefectul Pas-de-Calais. 
Este așteptat investitorul francez. 
Legea prevede garanții 
interesante. Singurul obstacol în 
calea acestui proces, după 50 de 
ani de comunism, îl constituie 
mentalitățile, care vor trebui 
schimbate. “Va trebui ca oamenii 
să învețe să se hotărască să 
meargă să muncească, nu să 
meargă ...ta serviciu” subliniază 
în final prefectul român! “V_a 
trebui sacrificată o generație”.

(Christine COD RON)

Jumelage avec Deva

Reception des Roumains â la prefecture

Sacrifier une generation

Contract cu spitalul din Deva

Un proiect în stadiul de embrion
Semnarea jurământului are 

rolul de a întoarce paginile și de a 
face să progreseze proiectele... 
Dacă în relațiile bilaterale Arras - 
Deva românii se poziționează mai 
ales în favoarea ridicării unui oblon 
economic (aici, din contră), virajul 
făcut constituie de asemenea o 
etapă a reînnoirii și pentru alte 
domenii.

Astfel, în fiecare an, toamna, 
spitalul din Arras primește unul sau 
doi specialiști din Deva, în scopul 
inițierii lor în metodele de lucru a la 
franțaise și, mai ales, cu noțiunile 
elementare de igienă, acolo unde 
concepțiile noastre par a fi 
diferite.

Odată cu schimbarea de 
direcție, la spitalul din Arras, 
întregul program ar fi putut fi repus 
în discuție. Nu este cazul. Dar, 
directorul CHA are în vedere 
reorganizarea acestui ajutor într-o 
manieră mai pragmatică, con-

centrându-se, pentru început, 
într-un aport de savoir faire în 
materie de igienă.

Apoi, în virtutea bunelor relații 
legate cu medicii veniți pentru 
stagiu la Arras, ar trebui să se 
nască o strânsă colaborare. 
Proiectul, care este încă în stadiul 
de schiță, va consta nu numai în 
"picurarea” acestor ajutoare - 
care iau forma medicamentelor, 
păturilor și produselor de 
întreținere... - pe ansamblul 
sectoarelor, ci în concentrarea 
lor într-un serviciu.

în ceea ce privește stagiile 
medicilor români, această acțiune 
va fi continuată și perenizată.

Produse dezinfectante de 
întreținere și chiar săpun sunt 
întotdeauna binevenite. De reținut 
pentru următoarele colecte 
pentru autobuzul pentru Deva, 
din aprilie 1999.

Entuziaști, membrii de
legației de ia Deva! Au 
trebuit să vină la Arras 
pentru a le vedea pe 
campioanele lor de gim
nastică altfel decât în 
spatele ecranelor de 
televizor! Pentru că, deși 
centrul național de formare 
a gimnastelor se află la Deva, 
singurele reprezentații ale 
acestor micuțe protago
niste se rezumă la 
competițiile interi.aționale.

Dură, dură, viața de zi cu 
zi a gimnastei românce.

A face gimnastică, în 
România,_ nu este deloc 
amuzant! îl ai tot timpul pe 
antrenor în spate, care îți 
alege alimentele și can
titățile în care ele pot fi 
absorbite. Mai ales, nici
odată dulciuri, nici sucuri de 
fructe!

Este cu atât mai puțin 
amuzant faptul că, odată 
lansată o invitație, ca de 
exemplu vizitarea orașului 
Touquet (o mare stațiune de 
pe malul oceanului), cererea 
este refuzată: o gimnastă nu 
are voie să strănute! Oare 
domnul antrenor nu știe că 
aerul cu iod este foarte bun 
pentru sănătate? Sărma
nele micuțe fetițe triste... 
care s-ar fi bucurat atât de 
mult să vadă marea!

V,

Contrat avec l'hopital de Deva

Un projet ă l'etat d'embryon

TIMP LIBER
a la carte

în cadrul înfrățirii, 
delegația română a fost 
primită la Saint-Laurent, 
sâmbătă. Vizitatorii 
descoperit acolo 
bucuriile alunecării 
baza nautică. Coriștii
cântat din toată inima. La 
Beaurains, duminică di
mineața, la Saint- 
Chaterine, un simpatic 
picnic organizat la 
pescărie, le-au redat 
forțele acelora din 
delegație care au efectuat 
appi o vizită maraton în 
întreprinderile locale, 
mergând de la atelierul de 
fierărie la comunicații, 
trecând pe la prelucrarea 
gresiei și grădinărit.

Timpul liber le-a permis 
să viziteze Arrasul și 
terenul lui de golf; 
prefectului român și 
președintelui Consiliului 
Generai român să meargă 
la stadionul Bollaert, 
pentru întâlnirea Iugos
lavia - Germania ... sau să 
participe la Sărbătoarea 
Muzicii, sau să facă 
cumpărături în piață. Se 
pare că aceasta din urmă 
i-a sedus pentru că 
românii, care își progra
maseră plecarea la ora 9, 
au dezlegat parâmele în 
cele din urmă, ieri la ora 
11. Marche oblige!

Marți seara, ia sala sporturilor
Gimnastica românească

Ca și la Saint-Laurent-Biangy, sâmbătă, micuțele 
protagoniste a ie gimnasticii s-au produs în fața unui public 
plin de admirație ia sala sporturilor. Splendide reprezentații. 
Un spectacolpiin de suplețe, din care micuții gimnaști din 
Arras (fete și băieți) nu au pierdut nici o fărâmă !

C hoprtai de Deva, en depit de ses «xceffents medecins , un 
endro 'rt que !e tourists franțais prefere ne pas frequenter.

Les prefets d’Hunedoara et du Pas-de Calais - premier 
plan - ont projete de jumeler laurs administrations.

D'emblee, le prefer. Da
niel Cadoux. en depit de ses 
soucis, au lendemain de la 
tragedie lensoise, se plon- 
gea avec interet dans le re
cit de ses holes roumains. 
C'est mardi, en effet, que M. 
Cadoux recevait son homo
logue du departement d'Hu- 
nedoara. venu en compa- 
gnie du president du con- 
seil general, da Jean-Maric 
Vanleronberghe et du maire 
de Deva. Un propros interes- 
sant qui permit de tirer, en 
quelques trails, la cartogra- 
phie du pays. La Roumanie 
traverse une periods diffi
cile. II ș'agit â la fois de de- 
centraliser toutes les institu
tions el de restructurer au 
plus vite l'economie ! A 
80 % industriei - ('agricul
ture est encore au stade arti
sanal, voire... le departe
ment d'Hunedoara puise sa 
force d'importants bassins 
miniers et de ^extraction 
des non ferreux. D'immen-

ses complexes siderurgi- 
ques - les sites s'etendent 
parfois sur 7 km, employant 
quelque 7 000 salaries - 
vont etre demantelâs. Une 
restructuration qui ne se 
fera pas sans soulfrances I 
Comma la France, la Rouma
nie a opta pour le bicarne- 
risme. Comma l'Hexagone, 
elle envisage de devolopper 
Ies PME. « Attention de 
prendre exemple sur un 
pays petri de craintes et d'in- 
ouietudes *, sourira ie pro
fet du Pas-de-Calais. L'inves- 
tisseur franțais est attendu. 
La loi prevoit des garanties 
interessantes. Le seul ecueil 
dans ce processus, aprfes 50 
ans de communisme, Ies 
mentalitâs, au’il faudra chan
ger. « U faudra que Ies hom- 
mes apprennent â decider 
d'aller travailler et non plus 
d'affer... au boulot », souli- 
gne finement le prefeî rou- 
main I « // faudra sacrifier 
une generation. a

Christina CODRON

La signature du jumelage 
a Tart de laire tourner les pa
ges et progresser Ies pro- 
jets... Si, dans les relations 
bi-latorales « arrageo-deva- 
siennes >■, Ies Roumains se 
positionnent desormais en 
faveur de l'ouverture d'un 
volet economique țvoir ci- 
contre), ii est âgalement 
d'autres domaines pour qui 
le virage entreprîs constitue 
une etape constitutive de re- 
nouveau.

II en v“ ainsi pour l'hdpi- 
tal d’Arras qui, chaque an- 
nee. en automne, accueille 
un ou deux speciaiistes de 
Deva, afin de Ies initier aux 
methodes de travail â la fran- 
țaise, et notamment aux no
tions ^lernentaires de l'hy- 
giene, lâ ou nos concep
tions semblent le plus diffe- 
rer,

Avec le changement de 
direction, â l'hâpital d'Arras, 
tout ce programme aurait 
bien âvidemment pu âtre re
mis en question. Ce n'est, 
pas le cas. Mais le directeur

du CHA envisage de reorga
niser cetle aide de fațon 
plus pragmaiique, en con- 
centrant son aide, dans un 
premier temps, sur un ap- 
port de savoir-faire, en ma- 
tiere d'hygiâne.

Puis, en vertu des bonnes 
relations nouees avec les 
medecins venus en stage â 
Arras, une 6troite collabora
tion devrait voir le jour. Le 
projet, qui est encore â 
Ntat d’âbaucha, consiste- 
rait non plus â distiller ces 
subsides - qui prirent la 
forme de medicaments, ccu- 
vertures et produits d'entre- 
lien.., - sur l'ensemble des 
secteurs, mais â Ies concen- 

a trer sur un service.
Pour ce qui est des sta

ges de medecins roumains, 
certe action sera reconduite 
et perennis^e.

Ptoduiîi disinfectants |eau 
da javel). d'antratian «1 
mame du savon jant tou- 
jours las blenvanus. Y sân
ger, lar> das prachaines col- 
lectai du bus pour Deva, «n 
avrll 1999.

Premiată de Liga Drepturilor Omului
Roxana, francofila

Roxana este originară din Deva. în vârstă.de 17 ani, 
francofilă ca și marea majoritate a compatrioatelor sale, 
această tânără stăpânește limba franceză, având o bază 
solidă. în cadrul concursului de poezie inițiat de Liga 
Drepturilor Omului - în acest an, tema a fost “Libertatea 
Omului” -eleva de liceu din România a primit premiul întâi 
(categoria internațional) pentru poemul său intitulat “Ou 
sont mes ailes?”. Un mesaj vibrant, care a fost recitat 
duminică, la primărie, cu ocazia semnării jurământului de 
înfrățire. Cu modestia care o caracterizează, Roxana a 
primit premiul, în sala UNESCO de la Paris.

PERSPECTIVE

Corala de la Deva la Sainte-Catherine

"cântare 99
iii

Trăinicie
Deva în inima Arrasului

Impresionant. Este singurul 
cuvânt (cu toate că și magic s-ar 
potrivi la fel de bine) care ar putea 
rezuma prestația tinerilor coriști ai 
Liceului de Arte din Deva, marți 
seara, la sala de festivități de la 
Sainte-Catherine. Păcat că locuitorii 
Arrasului au făcut nazuri pentru 
sala de la ... periferie. Dacă nu 
cumva nu apreciaseră deja 
âbeastă formație duminică, când, 
cu ocazia Sărbătorii Muzicii, ea s- 
a produs la sfârșitul după-amiezei

la biserica Saint-Jean-Baptiste. 
Edificiul religios a fost atunci plin!

Aflată sub conducerea lui 
Nicolae Icobescu, această corală, 
compusă din 40 de coriști, fete și 
băieți, constituie o adevarată 
încântare. Trebuie spus că în 
acest liceu lucrurile nu se fac pe 
jumătate. La vârsta de 6 ani, elevii 
studiază două instrumente, pianul 
și vioara. De la 13 ani, se începe 
studiul instrumentelor de suflat. 
Ceea ce explică solicitările din

partea scenelor internaționale: 
corala din Deva s-a produs în 
Ungaria, la Florența, Veneția, la 
catedrala Sfântul Petru din Roma 
și la Vatican. Repertoriul săuîși are 
rădăcinile în muzica universală. 
Sunt reprezentate toate epocile, 
toate stilurile, începând de la dasic, 
trecând prin muzica religioasă, 
până la folclorul românesc. 
Strălucirea subtil de cristalină a unui 
clin d'oeil : “Odă bucuriei" sau 
integrarea europeană ?

"Magistrala" 
strângere de mână 

Solidă strângere de mână 
franco - română în jurul plăcii din 
Piața Deva, duminică, cu ocazia 
inaugurării celei din umnă. Primarii 
Arrasului și al Devei au pecetluit în 
mod simbolic prietenia dintre cele 
două popoare, sub privirile 
încrucișate ale prefectului județului 
Hunedoara și ale D-nei Gisele 
Bassette, adjuncta comparti- 

^mentului relații internaționale.

Expoziție comună de opere 
românești și franceze

Partida remiza ... a fost 
reluata

Expoziția franco - română, în saloanele Atria, va dura 
tot atât cât au durat ceremoniile de înfrățire, adică nu 
prea mult timp !

Acum o lună, cu ocazia vizitei delegației franceze la 
Deva, din cauza unor formalități vamale - în special 
legate de asigurarea și transportul tablourilor - artiștii de 
la Art Present nu au putut fi prezenți ...la Deva.

A fost o partidă remiză deoarece, stăpânind mai bine 
sforile administrative, românii, prin ocolișurile Uniunii 
Artiștilor Plastici, au trimis 20 de tablouri pe care le-au 
expus la Arras.
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CUMPĂRĂRI DIVERSE
• Vând teren 3100 mp, DN7, Deva, 

tel. 094515787 sau 222096 (8478)
• Vând teren intravilan, Deva,

• SC ROMINTRADE ajută persoa
nele disponibilizate cu Ordonanța 9

1900 mp, str. Coziei. Tel. 223022, 
620480 (6171)

• Vând casă Simeria. Informații 
la tel. 260944 (7758)

• Vând urgent apartament 4 
camere. Tel. 627773,621253 (9483)

• Vând garsonieră Dacia, parter, 
cu posibilități privatizare. Tel. 224659, 
622390 (96103)

• Vând garsonieră confort I, 
Eminescu, bloc G, tel. 620697, după 
ora 19. (6175)

• Vând garsonieră, Al. Plopilor, 
bl.8, etaj 3, ap.46. Tel. 623914, relații 
între orele 10-12, 16-20 (6101)

• Vând vilă deosebită, central, în 
Hunedoara. Tel. 054/711947 (9548)

• Vând casă în Peștișu Mare, 
nr.26. Informații la adresă sau la tel. 
054/716529, 054/625166 (7052)

• Vând clădire, 274 mp, teren 
aferent 1637 mp, apă, curent trifazic, 
Sîntandrei. Posibilități depozit en-gros, 
hală producție, preț negociabil. Informații 
tel. 054/215044, 054/217857. (6160)'

• Vând casă în Deva și pământ 
arabil în Orăștie. Informații Deva, str. 
Munteniei, 15. (6161)

• Vând urgent Oltcit, fabricație 
1990, stare bună, preț 6 milioane lei, 
negociabil. Bobâlna, nr. 91 (6122)

• Vând otel beton diametrul 6, 8, 
10, 12. Tel. 213637 (9492)

• Cumpăr motoraș ștergător parbriz 
Trabant, 12 W. Tel. 223958 (96102)

• Vând fân și asigur 2,5 ha teren

pentru recuperarea rapidă a sumei. 
Relații telefon 234048, între orele 9 - 
16. (OP)

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), con
sultația gratuită. 01-6388406, 092- 
342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273, 
092-342629 (OP).

• Caut femeie singură, fără 
obligații, pentru întreținere gos
podărie la țară, sat Tătărăști. 
Informații tel. 226342 (4611)

• S.C. TV Net SRL Hunedoara 
anunță majorarea tarifelor începând 
cu data de 1 septembrie 1998. (8951)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal, cu 
nr. 6325311, SC Bocșe Clamar SRL. 
îl declar nul. (46112)

• Pierdut legitimații de serviciu, 
fără serie numerică și avize de 
însoțirea mărfii, având numerele: 
99002,99016,99028,99038,99039, 
99047, 99048 aparținând de S.C. 
Impera Corn SRL Bistrița. Le declar 
nule.

■ Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Muscar Anton Daniel. îl 
declar nul. (8750)

pentru producere furaje, fără taxă. 
Informații Zam, tel. 631222, după ora 
20 (8479)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit,

COMEMORĂRI

092/368868.(OP)
• Vindem parchet stejar, paltin, 

95.000, fag, plop, 82.000, inclusiv 
TVA. Orăștie, Mureșului, 10/11, tel. 
241468, după ora 18. (8577)

• Vând videocamere Panasonic 
Rx11, Rx70, M3500, M9000, M9500, 
garanție. 069/226067. (9547)

■ ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garaj, în Deva. 
Tel. 213110(9496)

• Ofer de închiriat apartament. Tel. 
624767,221021, după ora 16 (6121)

• închiriez tir frigorific pentru 
nunți. Informații și programări tel. 
242315, după ora 21. (8576)

OFERTE DE
SERVICII

• Astăzi, 11 august 1998, se 
împlinesc doi ani de la dispariția 
fulgerătoare, într-un tragic acci
dent, a celor care au fost

EDIT, 41 ani

DIANA, 17 ani

SORIN, 18 ani

Nu vă vom uita niciodată. Fa
milia Fărcaș, Sântămărie. (7227)

DECESE

• SC COMTOUR LOWE SRL
DEVA angajează contabil șef cu studii 
superioare (poate fi și pensionar), 
ospătari. Tel. 221113 (6105)_______

• Doriți 2 milioane/lună în bu
zunar? Sunați azi, start imediat! DS 
MAX Canada deschide în România 
30 de noi divizii de marketing- 
publicitate. Pregătire gratuită pentru 
formare. Experiența nu este ne
cesară. 054/627527. (6154)

• Doriți să câștigați între 100- 
200 000 lei/zi? Sunați la 094/ 
210257 (6158)

■ Efectuez transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069/222259 (6157)

• Fiul Tibi, nora Claudia, nepoții 
Claudiu și Tiberia și cuscrii anunță 
cu durere decesul celei ce a fost

HOMPOT VARVARA

înmormântarea va avea loc 
azi, ora 13, la cimitirul catolic Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace!

• Fiicele Anni și Renate mulțu
mesc tuturor rudelor, prietenilor și 
cunoștințelor care au fost alături 
de ele în momentele deosebit de 
grele pricinuite de pierderea 
fulgerătoare a scumpei lor mame

ROSINA BORDIAN

născută LEUSCHAFT, care a 
decedat la Nurnberg, Germania, în 
19 iulie 1998. (6172)

<SQ»flG^U0(L -| fi Al if'i iqt 1AUbUbl ;
■

1 dolar SUA 8728 lei
1 marcă germană 4902 lei
100 yeni japonezi 5959 lei
1 liră sterlină 14232 lei
1 franc elvețian 5833 lei
1 franc francez 1462 lei
100 lire italiene 497 lei

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

S.C. HABER INTERNATIONAL
S.A. HAȚEG

f

Angajează

Contabil
Constituie avantaje în vederea angajării:

» cunoștințe de operare calculatoare (în special programul 
EXCEL)
» cunoștințe de bază de limba engleză
» capacitate rapidă de învățare

Cei interesați sunt rugați să transmită un curriculum vitae pe adresa: 
S.C. HABER INTERNATIONAL S.A., Hațeg, str. Progresului, nr. 59 

sau fax: 054-777765,777764,777766,
_________în atenția dlui Florin Buligoanea, până la data de 21.08.1998-

Numai canditfații seleclațipentrii interviu vor ft contactați.

.sir
Deva, Str. £. Gojdu, nr.83, tel: 227094

Vă oferă:
0 PRESTĂRI SERVICII

^reparații în construcții și instalații;
-. fabricare de betoane, mortare, prefabricate 

din beton;
^lucrări de învelitori, șarpante; 

lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală; 
lucrări de izolații și protecții anticorozive;

^•lucrări de instalații electrice;
^lucrări de pardoseli și placare a pereților; 
^lucrări de zugrăveli și vopsitorii.
0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
'Eîn construcții și instalații
0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 

EN DETAIL
imateriale de construcții;
ielemente de dulgherie și tâmplărie; 
iambalaje din lemn.
0 ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

JPtcțttti mici - cfctia mate!

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE
32, 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETAT

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din import

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420

WWWWWVWWWWN.

VREMEA
Astăzi va fi preddmi- 

nant frumoasă și 

călduroasă. Cerut va fi 

variabil, iar vântul slab la 

moderat. Sunt posibile 

averse izolate de ploaie 

ia munte. Temperaturile 

minime vor oscila între 16 

și 24 de grade, iar 

maximele între 28 și 36 de 

grade C, mai ridicate în 

sudul și vestul țării.

VVWVWWVWVWVWV.

TRAGEREA 

LOTO SPECIAL 
“6/49” 

din 09.08.1998

47-29-36-42-25-20

TRAGEREA 

NOROC 
din 09.08.1998

6-2-5-1 -8-7-8
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DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 
DRUMURILOR - R.A. DEVA
Organizează îm 20 august 1998, ora 10 

LICITAȚIE
deschisă pentru vânzarea:

* 3 autoturisme Dacia 1310 break;
* 2 autoturisme ARO 10
Licitația are loc la sediul D.J.D.-RA, str. 

Dragoș-Vodă, nr.1-3.
Autoturismele pot fi văzute la Baza Auto 

D.J.D.-RA, str. C.A. Rosetti (lângă OGA).
Licitația se va repeta în fiecare zi de joi 

din luna august.
Informații 054/225090.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Electrocasnice:
B aspiratoare,
E cafetiere,
0 filtre,
0 hote,
0 mașini spălat vase

Ărcopal și Cristal Franța

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

• prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.
M@DEX’

T

Ofertă specială!
> Baloți de 45 kg cu un conținut mixt de îmbrăcăminte de vară la un 
preț de numai 4.900 lei/kg + TVA
> Pungi de colectare originală la prețul extraordinar de 10.600 lei/kg+TVA

- negociabil în funcție de cantitatea cumpărată.

Din luna august vă oferim o fantastică reducere de preț de 10% la 
sortimentele de vară,

respectiv introducem oferta de toamnă-iamă la prețuri promotionale!

Informații: Tg. Mureș Orar depozit:
str. Podeni, nr.15 Luni-vineri: 9 - 17
Tel. 065/217.304 Sâmbăta 9 - 13

DISTR1BU1TOREN-GROS
DE ÎMBRĂCĂMINTE DIN IMPORT
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AMENAJĂRILE TURISTICE
PRIVATE, INTRE CE AR 

TREBUI SĂ FIE SI CE SUNT f
Adevărul este că în turism ca și în 

comerț s-au afirmat puternic unitățile 
privatizate făcând o concurență seri
oasă celor încă de stat. Majoritatea 
dintre ele oferă clienților, localnici dar 
și uriști, condiții foarte bune pentru

un popas util și reconfortant. Acestea 
sunt înșirate de-a lungul șoselelor cu 
circulație intensă, situație care se întâl
nește și pe traseul Simeria-Hațeg, 
unde au fost prezenți, zilele trecute, 
reporteri ai ziarului nostru.

PUBLICITATE

£.£EGKrf

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, 

nr. 5 sau la
telefon 054-233137, interior 148.

START 2000 a pornit cu 
dreptul

Fără doar și poate, cea mai 
bine pusă la punct amenajare 
turistică de pe traseul respectiv 
este cea din satul Ruși, ce se 
numește START 2000, și aparține 
dlui Dorin Străuț. Construit din 
lemn, popasul are deocamdată 
tyar, restaurant și o foarte fru
moasă terasă. Dna Dana Tudor, 

"fwerătoare în unitate, ne-a spus 
că aici turiștii găsesc zilnic un 
larg sortiment de preparate culi
nare. In fiecare zi se pregătesc 
ciorbe și supe, unitatea fiind bine

aprovizionată cu preparate de 
carne, lactate etc. Există, de ase
menea, un sortiment divers de 
răcoritoare, ape minerale și bere 
la dozator. Popasul este încă în 
construcție iar atunci când va fi 
gata va avea discotecă, sală de 
biliard, locuri de cazare. Terenul 
din fața lui, destul de larg, va fi 
amenajat ca parcare. Opinăm că, 
atunci când va fi gata, START 
2000 (foto 1) va fi un loc unde 
turiștii se vor opri cu plăcere.

De n-ar fi muștele
De aproximativ doi ani, în 

localitatea Ruși, funcționează

S C.Lari SRL (foto 2), ce apar
ține familiei Gherman. încăpe
rea este frumos amenajată, 
zugrăvită în culori vii. Celor 
care-i calcă pragul li se oferă 
răcoritoare, cafea, dulciuri, si
fon la dozator, țigări autohtone 
și de import, precum și felurite 
băuturi răcoritoare și alcoolice. 
De asemenea, oamenii au po
sibilitatea să joace biliard. Ve
nind în sprijinul celor tineri, pa
tronii intenționează să des
chidă un restaurant, iar o altă 
încăpere va fi transformată în 
discotecă. De menționat că 
S.C. Lari SRL dispune și de un 
loc de parcare, unde trecătorii 
își pot lăsa mașinile. în sala de 
servire, frumos zugrăvită, cum 
spuneam, muștele îi bâzâie 
însă necontenit pe clienți.

Amenajare realizată, 
parcă, în pripă

La benzinăria din margi
nea satului Bretea Strei s-a 
amenajat și o mică unitate 
comercială, alcătuită dintr-o 
cămăruță și o terasă cu câ
teva mese și scaune.(foto 3). 
Aceasta aparține SC Balin- 
toni SRL și oferă turiștilor 
dulciuri, cafea, țigări, răco
ritoare etc. Atât, nimic în plus. 
Nici un gram de hrană. Folo
sim acest exemplu pentru a 
consemna că pe arterele de 
circulație ale județului s-au 
amenajat popasuri turistice 
bine puse la punct, cu o ga
mă largă de servicii, dar și 
amenajări făcute, parcă, în 
pripă, așa cum este și cea la 
care ne referim. Poate din 
această pricină lucrătoarea 
de aici a refuzat să-l lase pe 
fotoreporterul nostru să fo
tografieze. Ceea ce nu i-a 
reușit.

în stafie la Batiz
t

A fost și este bună 
ideea Primăriei din Călan de 
a concesiona stația de auto
buz din satul Batiz. Aici s-a 
amenajat o mică alimentară 
și un băruleț (foto 4). unde, 
atât localnicii, cât și trecă
torii pot poposi. Stația a tre
cut prin mai multe mâini și de 
circa un an de zile îi apar
ține, ca folosință, evident, 
dnei Bianca Broștean.

- Ceea ce am realizat aici, 
ne spune patroana, este mai 
ales pentru locuitorii satului.

- Se opresc și oameni în 
trecere pe șosea?

- Da, la o cafea, la un suc. 
Mâncarea nu avem unde să o 
preparăm.

- Vânzările cum sunt?
- Modeste. Oamenii, mulți 

fiind șomeri, după restrânge
rea activității combinatului din 
Călan, nu prea mai au bani, iar 
în sat sunt și alte unități co
merciale private. Sincer vă 
mărturisesc că nu prea avem 
succes.

Cristina CÎNDA 
Traian BONDOR 

Foto: Traian MÂNU

OCALE» AUTORIZA! CONNEX 08» OEAlER AUTORIZAT CONNCX OSW OCALE» AUTORIZAT CONNEX OS»

Crezi ca toate pn 
prețurile crCSL ■ 
Vino să vezi
aceasta
oferta!

Vei vedea cu cehii tăi: până

la 30 august ai conectare 

gratuită Ia serviciul de telefonie 

mobilă CONNEX GSM și telefon

Motorola D460 la numai 149 $. în plus, poți să te abonezi la

noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, serviciul tău din 

afara serviciului, și poți vorbi mai ieftin seara și la sfârșit de

săptămână.
Numai prin acest dealer autorizat CONNEX GSM:

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.
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Deva
QUASAR
Bd. Decebal, bl. R, parter
Tel: 054 - 222 999

Hunedoara
QUASAR
Bd. Dacia nr. 47 
Tel: 054-723 139

Sighișoara
QUASAR-P&I
Str. Octavian Goga nr. 3M
Tel: 067 -775 614
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OCALC» AUTORIZAT CONNEX 08» OEAlER AUTORIZAT COHMCX OS» OCALCB AUTORIZAT CONNEX OSU

MONDO - TRADE S.R.L.
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI 
la depozitul teritorial DEVA

cu profil de vânzări lubrifianți, cosmetice, accesorii și piese auto: 
^DIRECTOR PUNCT DE LUCRU - cu următoarele condiții: 

ț E domiciliu stabil în Deva;
; S posesor carnet de conducere cat. B;

jj 2! studii superioare;
E vârsta între 25 - 35 ani.

I Autoturism de serviciu la dispoziție. 

rAGENȚI COMERCIALI - cu următoarele condiții:
® studii medii;
S posesor carnet de conducere cat.B;

r; E avantajați cei cu cursuri de marketing.

Condiții de salarizare avantajoase, în funcție de realizări.
DORITORII SUNT RUGAȚI SĂ DEPUNĂ

✓ CERERE SCRISĂ DE MÂNĂ;
✓ CURRICULUM VITAE;
✓ COPIE DUPĂ ULTIMA DIPLOMĂ DE STUDII.

LA SEDIUL FIRMEI: Deva, str. Sântuhalm, nr. 71D. 
Informații suplimentare la telefon 233319, între orele 9 - 16.

Inspectoratul de Protecție a Plantelor și Carantină Fitosanitară 
al județului Hunedoara 

cu sediul in Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, tei: 216147.
Scoate la concurs postul de contabil șef, gradul I A, în data de 28 august a.c., ora 10, 

la sediul Direcției pentru agricultura și alimentație.
Condiții: studii superioare, vechime minimum 7 ani.
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Vă mai 
puteți 

agăța de 
scara 

vagonului 
dar e 

riscant
Potrivit Legii, 28 iulie a fost 

ultimul termen până la care 
patronii și administratorii 
societăților comerciale pe 
acțiuni și ai unora cu 
răspundere limitată puteau să- 
și majoreze capitalul social 
până la nivelul cerut, respectiv 
25 de milioane de lei pentru 
societățile pe acțiuni și două 
milioane de lei pentru SRL-uri.

Potrivit informațiilor puse la 
dispoziție de doamna Viorica 
Vălean - directorul Registrului 
Comerțului de pe lângă Camera 
de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, până la 
data de 6 august își majoraseră 
capitalul social 4300 de agenți 
economici din cei 9507 înscriși 
la registru și care fac obiectul 
prevederilor legii privind 
majorarea capitalului.

Ce se va întâmpla cu cei 
5207 agenți care n-au prins 
"trenul" ce s-a pus în mișcare 
după 28 iulie? Actele lor de 
majorare a capitalului, potrivit 
aceleiași surse, vor fi primite 
de către Registrul Comerțului și 
vor fi înaintate judecătorului 
delegat al Tribunalului Hune
doara pe lângă Registrul Co
merțului, iar acesta va decide 
în conformitate cu legea.

Ion CIOCLEI

1 sosit vremea lubeniței!
Foto: Traian MÂNU

Sesiune parlamentară 
... de arabă

(Urmare din pag. 1) 

sesiune extraordinară în cursul 
acestei luni sunt împărțite, iar 
ministrul pentru relația cu 
Parlamentul, ped'stul Alexandru 
Sassu, nu a reușit să-i convingă 
pe parlamentari de oportunitatea 
ei, cei mai multi preferând zilele 
toride ale vacanței, Biroul Perma
nent al Senatului s-a întrunit ieri 
pentru a decide dacă va convoca 
sau nu o sesiune extraordinară a 
acestei camere.

Normal ar fi ca atât 
senatorii, cât și deputății să 
găsească în ei puterea de a 
înțelege că în Parlament e mult 
de lucru, că legi extrem de 
importante își așteaptă cam de 
mult unda verde și deci și-ar 
putea scurta cu câteva zile 
vacanța pentru interesele 
majore ale țării. Din păcate, 
excepțiile de la ritmul lor de 
lucru și de viață sunt flori rare 
la aleșii națiunii. Măcar aceasta 
de n-ar fi...__________ >

în numărul pe luna august, 
revista “Fermierul" aduce în 
atenția agricultorilor o serie de 
probleme esențiale, colabo
ratorii publicației - specialiști de 
marcă - abordând câteva teme 
de interes deosebit. între altele 
este de remarcat rolul arăturii 
de toamnă, care, în cazul 
experiențelor realizate la Ferma 
din Băneasa a Universității de 
Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară București, efectuate 
în perioada 1988-1991, au 
demonstrat că, față de arătura 
de primăvară, aduce un spor de 
T18 la sută la cultura 
porumbului.

(Urmare din pag. 1)

agriculturii, fără ca să fie com
pensate pierderile suferite 
de către cei afectați. în vreme 
ce din bugetul de austeritate 
partea ce revine agriculturii 
este mereu ciuntită, iată că în 
anul trecut s-au găsit și s-au 
cheltuit cu mare ușurință în 
jur de 3000 miliarde lei pentru 
cei ce au fost disponibilizați 
din industrie, în baza ordo
nanțelor de urgență date, și 
care s-au reangajat imediat în 
aceleași unități (!). Nu era oare 
mai productiv ca asemenea 
fonduri să fi fost alocate 
pentru dotarea agriculturii?

în altă ordine de idei 
surprinde și faptul că se 
insistă la cele mai înalte 
niveluri pentru alocarea a 
circa două miliarde de dolari 
pentru realizarea contractului 
cu Bell Helicopters, în vreme 
ce baza materială a agriculturii

Un loc important revine 
articolelor privind legumi
cultura, inclusiv culturii 
legumelor în gospodărie, 

r Fermierul^
îi învață pe 
agricultori

menținerii calității ardeilor 
după recoltare.

De asemenea, sunt 
prezentate unele produse 
chimice, cât și modul lor de 
folosire pentru combaterea

vămilor
- dotarea cu tractoare, 
mașini agricole, asigurarea 
irigațiilor distruse ca după 
război, dezvoltarea pro
ducției de pesticide și 
îngrășăminte chimice, mo
dernizarea industriei ali
mentare - este lăsată la 
pământ, producătorul ro
mân ajungând la sapă de 
lemn.

Fără o strategie clară șl 
o politică agricolă coerentă 
și înțeleaptă, este greu de 
presupus că agricultura 
românească va deveni 
performantă, foamea ame
nințând mereu să devină 
un pericol ce poate atinge 
și fondul biologic. Până ce 
organele administrației nu 
vor realiza că agricultura 
este o prioritate a eco
nomiei de piață, greutățile 
nu vor putea să fie învinse - 
adevăr constatat dar neluat 
în seamă până acum.

bolilor și a dăunătorilor la 
semințele de cereale păioase 
ce se înființează în toamnă. în 
paginile rezervate protecției 
plantelor sunt aduse în atenție 
tratamentele fitosanitare de 
sezon și unele considerații 
privind focul bacterian.

Sunt prezentate, totodată, 
modalități și rețete de hrănire 
rațională a găinilor, rolul 
“vitaminelor" aerului, aspecte 
referitoare la prepararea 
dulciurilor de sezon, cauzele 
pentru care se zaharisește 
mierea și multe alte probleme 
de interes și folos pentru 
agricultori. (N.T.)

Societate Roinâno-Austriacă
“S.C. Multistar Prod Adeplast”

SRL Oradea, vinde prin depozitul din Deva, 
str. Horea, nr. 61, en-gros și en-detail, la 
prețuri de fabricație, următoarele produse:

✓ Adezivi pentru gresie și faianță - 
37.5OOIel/25 kg.

✓ Chit pentru rosturi alb și color - 24.000 
lei/5 kg

✓ Mortar antiigrasie - 40.000 lei/25 kg
✓ Superglet de ipsos - 16.000 lei/5 kg
✓ Mortar super pentru tencuieli - 27.500 

lei/25 kg
Alte produse pentru finisaje interioare și 

exterioare.
r;uile nu includ .VA

Relații la tel. 054/231142 sau la adresa de 
mai sus.

z .
Societate comer

cială cu profil distri
buție produse lactate 
dorește extinderea în 
județul dumnea
voastră.

Angajează în acest 
sens, pe o perioadă 
determinată sau 
nedeterminată, tineri 
dinamici cu iniția- 
tivă, motivați să 
lucreze in vânzări.

Trimiteți curri
culum vitae pe fax: 
057-256383.

Alte informații la 
tel. 094-556462, orele 
ll216-

<s>

- IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

Deva, Bd. Decebal, bl.R, parter
Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

E de sezon
DEALER AUTORIZAT CONNFX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEXGSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEXGSM

E Motorola!

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEXGSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

Str. Minai Viteazu Nr.97, 
.Tel./Fax: 065.77.21.73

KJCONNEX
---------------- — |M0|

Sună bine. Pentru tine.

conectare gratuita
E doar până la 
30 august!
CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 
GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
In plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, 
serviciul tău din afara serviciului, poț: vorbi mai ieftin seara șl 
la sfârșit de săptămâna.

t CUVÂNTUL
* LIBER
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