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TRENURILE LOCALE NU VOR MAI CIRCULA DACĂ NU VOR AVEA
50 LA SUTĂ DIN CAPACITATE ACOPERITĂ CU ABONAMENTE

Ministerul Transporturilor va lua 
măsura care să prevadă 
obligativitatea ca un tren local să nu 
se pună în mișcare decât dacă 50 
la sută din capacitate este acoperită

cu abonamente. „Cele 1000 de 
trenuri locale, a declarat ministrul 
Traian Băsescu, care asigură 
jumătate din activitatea zilnică, nu 
realizează venituri într-un procent

mai mare de 10 la sută". Pentru 
evitarea „nașului", ministrul 
transporturilor se gândește la o 
soluție și pentru controlul biletelor 
uaie să nu se mai facă în tren.
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• Gigei face o vizită profesoarei aflată la spital. 
A doua zi colegii îl întreabă:

— Ei, cum e?
- Nici o speranță. Mâine vine la școală!

 =
upă cum i-am mal

U informat pe cititorii 
ziarului nostru, săptămâna 
trecută la Vata de Jos și Ribița a 
avut loc o întâlnire - simpozion, 
cu participarea unor specialiști 
din țară și din străinătate de la 
DGAA și OJRSA Hunedoara- 
Deva, din județele Suceava, Alba, 
Sibiu și Bihor, precum și din zona 
Brad, cât și a unor crescători de 
animale din rasa Pinzgau. Mani
festarea a fost organizată de către 
Asociația județeană Hunedoara a 
crescătorilor de păsări și animale,

crescătorilor de taurine a 
landului Salzburg, ing. Ulrich 
Schmidt, directorul proiectului 
romăno-german de sprijinire a 
agricultorilor din zona Dorna, 
precum și ing. Hans Haberl, 
directorul firmei Austrovich — 
societatea comercială a 
asociațiilor crescătorilor de tau
rine din Austria, intervențiile lor 
dovedindu-se a fi deosebit de 
utile în transmiterea cfe informații 
și noutăți care să servească la 
ameliorarea rasei, la creșterea 
producției de lapte și a

întâlnire'privind 
revigorarea rasei Pinzgau 

de Transilvania
Proiectul româno 

german devine 
realitate

Investiții pentru 
introducerea gazului 

metan

După 27 ore de drum porcii 
au ajuns la destinație, în 

comuna Rîu de Mori

Sâmbătă, împreună cu dl ing. 
Alexandru Indrea, șef serviciu la 
Direcția pentru agricultură și 
alimentație a județului Hune
doara, coordonatorul progra
mului pilot româno-german 
pentru dezvoltarea agriculturii în 
județul nostru, ne-am deplasat în 
comuna Rîu de Mori, unde, în 
premieră județeană, s-au adus 
porci din rasa Landrace german 
în vederea popularii fermei nou 
înființate aici. Dl ing. Reiner 
Windirsch, care se ocupă din 
partea germană de materia
lizarea programului, a revenit la 
Rîu de Mori împreună cu dl 
Werner Wald, fermier din ținutul 
Hessen, localitatea Groszgerau, 
de la a cărui crescătorie au fost 
aduși la noua fermă, înființată de 
curând, trei vieri pentru repro
ducție precum și zece scrofițe, 
din care primele au și fost 
montate în această săptămână.

Asociații proprietari ai fermei, 
dna ing. Doina Muntean și Hans 
Fenich, s-au declarat mulțumiți 
de afacere șî și-au exprimat 
încrederea că rezultatele finale 
vor fi cât se poate de benefice,, 
având în vedere că tehnologia 
ce se aplică în ferma de origine 
asigură atingerea greutății de 
sacrificare în circa 155-160 zile 
față de peste 200 zile câte sunt 
necesare porcilor din rasele 
autohtone. Important de arătat 
este că odată cu porcii s-au 

^adus și două tone de furaje 

B.I.P
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MAJORAREA DOBÂNZILOR la DEPOZITELE 
PE TERMEN DE 1 LUNĂ la 45% 

începând cu data de 17 septembrie a.c., 
inclusiv la agenții economici 

Programul de lucru:
Luni - Vineri: 8 - 18 • Sâmbăta: 8 - 12

combinate, cantitate ce 
acoperă necesarul de hrană 
pentru două luni de zile. 
Aceste furaje sunt produse de 
către renumita firmă germană 
Raiffeisen, care dorește să 
intre pe piața românească, 
calitatea combinatelor fiind de 
necontestat.

Din discuția purtată cu dl 
Wald am reținut faptul că el se 
află pentru prima dată în țara 
noastră și a ținut să vină 
neapărat la noi pentru a vedea 

și a se convinge personal de 
realități, deoarece avea o 
imagine nu tocmai favorabilă, 
spunându-i-se că “în România 
nu se mai poate face nimic să 
apucăm pe o cale bună". De la 
primul contact cu proprietarii 
fermei din Râu de Mori, cu direc
torul general al S.C. Suinprod 
Orăștie (aici a vizitat și ferma 
din Gelmar), cu crescători de 
animale din Ribița și Caraci, dl 
Wald s-a declarat deosebit de 
satisfăcut și a promis să revină 
și pentru alte afaceri. De 
menționat că pe lângă prețul 
preferențial și stimulativ acordat 
pentru porcii cu care a început 
popularea fermei (proveniți de 
la reproducători și mame ce se 
află în top în catalogul din 
Germania), cei doi oaspeți din 
Germania au efectuat cu mij
loace proprii și gratuit trans
portul porcilor și furajelor, care 
a durat .27 de ore fără 
întrerupere, cu ploaie continuă 
(aducerea costând circa 7000 
DM). în același timp, cum am 
putut vedea la fermă, este de 
reținut că animalele au suportat 
foarte bine stresul, având un 
comportament ca și când 
mutația n-ar fi avut loc. Condițiile 
de adăpostire, întreținere și 
furajare sunt din cele mai bune, 
ceea ce constituie o certitudine 
că și rezultatele vor fi din cele 
mai bune.
_________Nico/ae TÎRCOB ,

în bugetul comunei Beriu, 
pentru anul 1998 sunt prevăzute 
la capitolul investiții fonduri în 
valoare de 900 milioane lei. După 
cum ne-a informat dna contabilă 
Maria Costescu, această sumă 
va fi cheltuită în întregime la 
executarea lucrărilor de 
introducere a gazului metan în 
locuințele țăranilor din toate 
satele comunei. Până acum au
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Având in vedere că în ziua de 24.09.1998 în întreaga 

țară vor avea loc manifestări ale pensionarilor, Organizația 
municipiului Deva a Partidului Pensionarilor din România 
face apel către toți pensionarii din municipiul Deva, fie 
membri ai partidului sau simpatizanți, precum și către 
ceilalți pensionari, de a lua parte la adunarea din ziua de 24 
septembrie 1998, ora 11,00, ce va avea loc la Casa de 
cultură din Deva.

Comitetul municipal PPR De va 
Vicepreședinte 

loan Ră^OIU

Joi, 24 septembrie a.c., la ora 
17, va avea loc ședința ordihară a 
Consiliului local al municipiului 
Hunedoara. în proiectul de ordine 
de zi sunt trecute șase propuneri 
de hotărâri care vor face obiectul 
aprobării consilierilor. Este vorba 
de transmiterea, cu titlu gratuit, a 
unei case parohiale și a unui teren 
în suprafață de 2.100 mp, situat în 
intersecția B-dul 1848- Str. Victo
riei, în folosința Parohiei greco-

Spitalul CFR Simeria

Cheltuim doar cât ne 
permite bugetul

Spitalul CFR este singurul spi
tal din orașul Simeria. Fiind o 
instituție medicală afiliată rețelei 
sanitare a Ministerului Transpor
turilor, Spitalul asigură pre
ponderent verificări pentru 
persoanele care lucrează la 
siguranța circulației în traficul CFR 
precum și examinări medicale și 
psihologice pentru admiterea în 
școlile de profil ori pentru angajare 
în unități din cadrul SNCFR. Dar 
după cum ne-a asigurat dr. Petru 
Lădariu, directorul instituției, 
spitalul este deschis pentru toți 
bolnăvit Cele două secții ■ interne și 
chirurgie ■ au o condiție hotelieră 

fost cheltuiți 500 de milioane. 
Lucrările au început la Căstău 
și urmează să înceapă și la 
Beriu. Pentru finalizarea întregii 
investiții, eșalonată pe mai mulți 
ani, vor fi alocate câteva 
miliarde de lei, statul suportând 
de la buget 95 la sută din 
costuri. Restul de 5 la sută se 
va acoperi din contribuția 
populației. (Gh.P.)

Din agenda Primăriei 
Hunedoara

catolice; aprobarea normelor 
pentru încheierea contractelor de 
colectare și transport gunoi 
menajer, la agenții economici, în 
regim paușal, de către R.A.l.L. 
Hunedoara; modificarea Hotărârii

bună, asigură un tratament 
corespunzător și condiții de masă 
decente. De asemenea, aparatura 
existentă în dotarea spitalului este 
destul de performantă. Deocamdată 
secția de chirurgie se confruntă cu o 
minicriză de personal, dar posturile 
vacante vor fi scoase curănd la con
curs.

Spre deosebire de alte spitale 
care sunt înglodate in datorii, 
Spitalul CFR Simeria nu datorează 
nici un leu nimănui Am reușit să ne 
gospodărim astfel încât să ne 
încadrăm la fix în bugetul alocat, 
afirmă dr. Lădariu.

Anul viitor va avea loc reorga

împreună cu specialiștii de la 
Oficiul pentru reproducția și 
selecția animalelor Deva.

în cadrul comunicărilor. 
susținute cu acest prilej de către 
dnii dr. ing. Gheorghe Liciu, 
președintele Asociației generale a 
crescătorilor de taurine din 
România, dr. Florin Achim de la 
OJR SA Deva și ing. Aegidius 
Kogler, expert la camera agricolă 
a landului Salzburg din Austria, au 
fost relevate principalele aspecte 
ce vizează stadiul actual al 
creșterii și ameliorării taurinelor 
din rasa Pinzgau în România, 
situația creșterii animalelor din 
această rasă în județul nostru, 
criteriile pentru elaborarea unui 
program modem de ameliorare a 
rasei Pinzgau în Austria, 
preocupările pentru a realiza un 
progres genetic semnificativ. De 
menționat că la întâlnire au mai 
luat parte dr. Eberhard Beck, 
managerul proiectului româno- 
german pentru ameliorarea 
taurinelor în România, ing. Imgard 
Mitellwalner de la Asociația

Consiliului local nr. 27/1997, 
referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de administrație la Re
gia Autonomă de Interes Local a 
municipiului Hunedoara; reorga
nizarea Comitetului de înfrățire și

nizarea rețelei sanitare a 
Ministerului Transporturilor. 
Astfel, Spitalul va beneficia de o 
dublă finanțare. Pentru 
investigațiile și tratamentele 
vizând siguranța circulației 
feroviare finanțarea se va face de 
la bugetul de stat. Iar tratamentul 
pentru persoanele care nu lucrează 
în cadrul SNCFR va fi finanțat 
prin sistemul de asigurări de 
sănătate. Dr. Lădariu speră ca 
această dublă finanțare să 
permită pe viitor asigurarea unor 
condiții și mai bune de cazare, 
masă și tratament.

Ciprian MARINUȚ , 

randamentului în exploatarea 
acestei rase.

în partea a doua a întâlnirii a 
avut loc o vizită la minievnoziția 
cu taurine din rasa Pinzgau 
organizată la Circumscripția 
sanitar-veterinară dinJ^ibița. 
Cele 16 exemplare- vaci, juninci 
și vițele — prezentate de către 
proprietarii și crescătorii din 
localitate și de operatorul 
însămânțător, care face și 
controlul oficial al producției de 
lapte, de specialiști de la Centrul 
din Brad al OJRSA, au reușit să 
întrunească deosebite aprecieri 
pentru modul cum evoluează 
rasa, reprezentând o garanție 
sigură că se va consolida și 
extinde, astfel încât să fie 
valorificate cât mai bine 
condițiile naturale și economice 
din zonă. Manifestarea a 
demonstrat că există însemnate 
rezerve pentru ca în viitor 
crescătorii de animale din rasa 
Pinzgau de Transilvania să tindă 
spre atingerea performanțelor 
înregistrate în țara de origine a 
rasei - Austria.

Nicolae TÎRCOB

a comisiilor pentru orașele 
înfrățite; vânzarea unor spații 
comerciale construite din 
fondurile statului aflate în 
administrarea Consiliului local și 
stabilirea componenței comisiilor 
de negociere a prețului de 
vânzare și în fine aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru contul extrabugetar 
50.32 fonduri speciale. (A.S.)

în cursul zilei de azi, vremea 
continuă să rămână închisă și 
rece. Va ploua pe arii extinse. 
Vântul va sufla de la slab până 
la moderat. Temperaturile vor 
oscila între 14 și 22 de grade.

gpWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizicei

X la 30 de zile - 40% 
X la 90 de zile - 42%
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Ardealul, apartenența lui 
la România - în pericol? 

manifestării au afirmat: • Articolul 
lui Sabin Gherman în care se cere 
autonomia Transilvaniei se leagă 
și de adunarea secuilor de la 
Cenatul de la Jos. El exprimă și o 
oarecare nemulțumire față de 
modul cum este condusă 
România, de neputința celor aflați 
la putere de a redresa economia, 
batjocorirea nivelului de trai, a 
demnității cetățeanului ș.a. Ideea 
este foarte periculoasă și se cere 
combătută cu vehemență. • Țara 
se îndreaptă spre dictatură, 
dictatura țărăniștilor ce nu se 
dovedesc capabili să conducă 
țara. Rușinos este că la mani
festările de la Țebea n-a 
participat nimeni din partea 
Guvernului și Președinției. • Este 
clar că se încearcă punerea de 
căluș presei, chiar de către 
președintele Constantinescu. • 
PDSR este pentru organizarea 
de alegeri anticipate care vor 
avea loc, probabil, în toamna 
anului viitor și se pregătește 
intens pentru câștigarea 
acestora.

Ziariștilor le-au fost înmânate 
și două comunicate. în primul se 
exprimă nemulțumirea profundă 
față de cum este tratat PDSR la 
Televiziunea română, în cel de al 
doilea se protestează față de 
îndemnul președintelui României 
către țărăniști de a ataca mai dur 
principalul partid al opoziției.

Traian BONDOR

x f

Principalul obiectiv abordat la 
conferința de presă inițiată de Filiala 
județeană Hunedoara a Partidului 
Democrației Sociale din România ce 
a avut loc vinerea trecută a fost 
exprimarea poziției PDSR vizavi de 
un articol publicat in Monitorul de ’ 
Cluj și semnat de un oarecare domn 
Sabin Gherman. Dnii loan Giurescu, 
deputat PDSR, precum și dnii Mihail 
Rudeanu, președintele filialei, 
Octavian Popescu și Gheorghe 
Firczak, lideri ai acesteia, le-au 
vorbit ziariștilor de îngrijorarea 
membrilor PDSR față de soarta 
Ardealului a cărui apartenență la 
România este serios amenințată. 
Un domn din Cluj Napoca și-a 
încredințat tiparului niște gânduri 
și păreri ale sale prin care 
denigrează statul național român, 
aducând prejudicii grave poporului 
și națiunii române, cerând dezinte
grarea țării, mai precis autonomia 
Ardealului. în comunicatul Filialei 
Hunedoara înmânat presei locale 
se subliniază că: „în condițiile când 
România este atacată de diverși 
indivizi PROTESTĂM cu vehemență 
și cerem Parchetului să declanșeze 
o anchetă de .urgență și să 
pedepsească aspru astfel de 
persoane 
asemenea 
convoace 
Apărare a 
măsuri operative ca astfel de situații 
să nu se mai repete."

Răspunzând întrebărilor 
ziarului nostru organizatorii

iresponsabile. De- 
cerem Președinției să 
Consiliul Suprem de 
Țării pentru a stabili

DESPRE ISTORIA UNEI
LICITAȚII

Sâmbătă, 19 septembrie a.c., la 
Deva s-a desfășurat o conferință de 
presă Inițiată de dl. loan Băda, 
vicepreședinte al Consiliului 
județean. Inițiatorul întâlnirii cu 
ziariștii a precizat că la eveniment 
este prezent și ca vicepreședinte al 
organizației județene a PNȚCD.

Practic, conferința de presă a 
avut pe ordinea de zi un singur 
punct: aducerea la cunoștința 
opiniei publice a unor aspecte legate 
de construcția Palatului Admi- 

. nistrativ și sediului Banc Post, 
edificii ce prind tot mai mult contur 
în centrul municipiului Deva, lată, 
foarte pe scurt, câteva chestiuni 
precizate de dl Băda.

• Construcțiile despre care 
este vorba au ajuns la stadiul în 
care se poate acționa la montarea 
placajelor exterioare. Atât placajul 
cât șl materialele auxiliare vor fi 
importate, valoarea acestora 
estlmându-se la 750.000 dolari USA, 
plus TVA

• La licitația organizată de 
Comisia de analizare a ofertelor de 
preț pentru realizarea lucrărilor 
amintite s-au prezentat 6 firme, iar 
conform legislației în vigoare s-au 
stabilit și criteriile de eligibilitate.

•Vicepreședintele Consiliului
< _______

MARȚI
22 septembrie

TVR
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Em. pt. persoane cu handi
cap 15.30 Arhive românești 
(r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 în fla
grant 18.10 Hollyoaks (s, ep. 
132) 18.35 Stăpânul lumii 
(d.a) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 306) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Fitzcarraldo (f.a. 
Ge'rmania 1982) 23.40
Jurnalul de noapte

O
9.00 Justiție militară (s/r) 

10.00 în fața dv. (r) 11.00 
Sporturi extreme (do/r)
11.30 Scena politică (r) 12.00

»
județean și al organizației 
județene PNȚCD a spus că “mulți 
factori de decizie din Județ au 
făcut intervenții la comisie pentru 
ca licitația să fie câștigată de o 
anumită firmă”.

• Licitația a avut loc, iar 
primele trei firme clasate au fost: 
1. S.C. Linia Plus SRL lași, 2. 
S.C.Simako Invest SRL Deva, 3. 
S.C. Eco Invest SRL Deva. La 
punctaj distanța dintre primele 
două a fost destul de mare.

*în perioada legală de 7 zile 
de la licitație s-au cerut unele 
precizări la respingerea ofertei 
unor firme, apoi S.C. Slmako SRL 
Deva a contestat licitația.

• Comisia a reanalizat 
situația, contestatarei i s-au mai 
acordat puncte, dar tot pe locul 2 
a rămas.

• în aceste condiții, “spre 
totala mea nedumerire - arăta loan 
Băda, a apărut o dispoziție prin 
care se constituie o nouă comisie 
care să analizeze contestațiile. 
Oare ce înseamnă aceasta?”

• în opinia vicepreședintelui 
Consiliului județean, se susține 
o anumită firmă din Județ în 
câștigarea licitației.

Valentin NEAGU

Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s, ep. 15) 16.55 
Santa Barbara (s, ep. 648) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) Doi con
tra doi 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Natacha (s, ep. 
40) 22.00 Teatru liric. 
Generații de interpreți

ANTENA I
7.00 Știri 7.10 Dimineața 

devreme (mag.)IO.OO Știri
10.15 Iluzii (s, ep. 49) 11.10 
Pericol iminent (s/r) 12.05 
Viitorul începe azi (s/r) 13.10 
Fără limită 13.25 Planeta vie 
(ep. 74) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 90) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 7) 18.00

M uzica toamnei
Sosită parcă prea devreme cu zilele ei mohorâte 

și ploioase, toamna nu și-a uitat, totuși, 
promisiunile ei... muzicale. Duminică (20 sept.), 
cei care au ales să-și petreacă ceasurile înserării 
învăluiți în sunetul inefabil al muzicii, s-au putut 
bucura de alegerea inspirată și binevenită, pe 
măsura nedezmințitei nostalgii a toamnei.

Pentru unii dintre cei prezenți, alăturarea 
acordurilor grave și ample interpretate de 
organistul Isolde von Per Au ■ Metzger cu cele 
specifice saxofonului, cu măiestrie “mânuit” de

Emil Sein (de la Filarmonica “Banatul” 
Timișoara), a însemnat un moment inedit. 
Recitalul de saxofon și orgă organizat de 
Filarmonica de Stat Arad a fost primul dintr-un 
periplu al cărui principal obiectiv este cel de 
promovare a CD-ului realizat de cei doi soliști. 
La Deva, seara de toamnă a fost “acompaniată” 
de fragmente muzicale din creațiile compozitorilor 
f. Pachelbel, J.S. Bach, f. Stanley, G. Faure, C. 
Franck, K.Haidmayer, f.Sengstschmidt și 
A. Wallner. (G.B.).

Ofertă tentantă
între firmele private din municipiul 

Orăștie care au o ofertă largă de 
servicii pentru cei interesați se numără 
și SC Club Darian S Prest SRL. Firma 
amintită, între altele, realizează- 
proiectare și execuție instalații

Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZATCONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

Time is money.
Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*! 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

suna s.r.l.
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, Bl. 22, parter
Tel.: 054-218 655
* nu include T.V.A

CONN

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

Decepții (s, ep. 35) 19.30 
Tucă Show 21.00 Armistițiul 
(dramă Franța/ltalia/Elveția 
1996) 23.00 Știri/Sport 23.30 
Schimbul de noapte 
(talkshow) 1.19 Dallas (s/r)

PRO TV -
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

9.55 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.40 Planeta condamnaților 
(f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.00 Punctul pe 
i (r) 15.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s, ep. 125) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 3) 21.30 
Pensacola - Forța de elită 
(s,ep. 13) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 3) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit 1.20 
Seaquest (s, ep. 39) 2.05 
Viața ca-n filme (s, ep. 39) 

electrice industriale și casnice (puteri 
nelimitate), proiectare șt" execuții 
instalații termotehnice (centrale și 
puncte te'rmice, rețele de agent 
termic, contorizări AGM și agent 
termic, instalații de încălzire),

ACASĂ
9.30 Guadalupe (s/r) 11.25 

Ca la mama Acasă (r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Maria Mirabela (f. 
România) 15.00 Guadalupe 
(s) 16.00 Te iubesc (s) 16.30 
Din toată inima (s) 17.30 
Uneori avem aripi (s)18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 
Concurs 19.05 Sărmana 
Maria (s) 19.25 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă (s)
22.30 Escrocii (dramă Fr./ 
It.’55)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 

proiectare și execuție automatizări 
electromagnetice, sisteme de 
măsură electrice și termice, studii și 
proiecte de optimizări procese 
electromagnetice.

De asemenea firma execută studii 
și proiecte de optimizări consumuri 
energetice, precum și studii de 
fezabilitate și oportunitate. (N.T.)

17.15 1999 (s, ep. 36) 18.00T\ 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 20.15 Rivalii (do)
21.15 Poveste cu stafii (f. 
gr. SUA ’82) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe; în 
spatele ușilor închise 
(talkshow)

' PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.05-22.20 
Știri locale

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

11.00 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 lo
cale pe scurt) 22.05-22.15 
Știri locale ___________ y

netescep
Marți, 22 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Ideile dv. sunt strălucite, dar 
nu este cazul să le puneți în 
practică, cel puțin deocamdată. 
Mai așteptați până când șansa 
o să vă surâdă sau măcar 
căutați un asociat mai norocos.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Intuiția vă poate ajuta să 
găsiți metoda cea mai bună de 
rezolvare a unei nemulțumiri. 
Ați putea pleca la un drum iar 
la serviciu s-ar putea întâmpla 
ceva ce vă va face optimist.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Deși inspirația vă ajută în 
luarea deciziilor, tranzacțiile 
Comerciale sunt prea riscante 
ca să merite să vă ocupați de 
acest domeniu. Indiscreția dv. I- 
ar putea costa pe un prieten.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Activitățile intelectuale vă 
avantajează. Ați putea finaliza 
o lucrare de la serviciu la care 
s-au împotmolit mulți înaintea dv., 
ceea ce ar fi un adevărat 
triumf.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Banii pe care i-ați împrymutat 
se întorc la dv. și cu dobânda 
aferentă; nu vă va lua prea 
mult timp până să le găsiți 
întrebuințare. Unul din prieteni 
vă va da o idee excelentă.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Sunteți tandru și sensibil, 
motiv pentru care v-am sfătui 
să vă dedicați timpu.l liber 
persoanei iubite. împreună cu 
frații veți lămuri o chestiune mai 
veche.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Starea dv. generală se va 
îmbunătăți simțitor. Unul din 
planurile secrete va putea fi 
pus în practică, ceea ce vă va 
face și mai optimist, mai ales că 
veți primi și o veste bună.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Comunicarea cu cei din jur 
este favorizată. Aveți ocazia 
să cunoașteți o persoană 
deosebit de agreabilă care vă 
va fi de un real folos în viitor. 
Atenție la gafe.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă este în continuare foarte 
greu, dar faceți față situației 
mai bine decât până acum. 
Unul dintre părinți vă va da o 
mână de ajutor pentru a pleca 
într-o călătorie.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Veți avea de semnat acte, 
de operat intermedieri. Veți fi în 
contact cu multă lume, ceea ce 
vă va obosi peste măsură. 
Persoana iubită vă va face o 
comunicare foarte plăcută.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Este momentul să vă îngrijiți 
de aspectul dv. exterior. 
Partenerul de viață vă 
împărtășește un secret pe care 
tocmai l-a aflat, lucru pe care îl 
veți aprecia.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Calitățile dv. vor ieși din nou 
în evidență, ceea ce vă va 
permite să vă faceți noi prieteni. 
Veștile pe care le veți primi din 
toate părțile vă vor încânta 
peste măsură.

inegescepj
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Divizia A

Mediocritate 

amplificata 

de ploaie 
•Toate partidele rundei a 

șaptea au fost influențate nega
tiv de condițiile meteo nefavo
rabile care au făcut ca terenurile 
să fie aproape impracticabile, 
suprafețele de joc aflându-se la 
limita regulamentului. Deși se 
zice că pe astfel de terenuri 
echipele oaspete sunt avan
tajate pentru că e mai greu să 
ataci gazdele, și-au tăiat partea 
leului impunându-se în șase din 
cele nouă partide. «Șifonate în 
urma eșecurilor din primul tur al 
cupelor continentale "europene" 
Steaua, FC Argeș și Rapid s-au 
răzbunat pe mediocritatea echi
pelor din campionatul intern, 
câștigând la limită jocurile dispu
tate pe teren propriu. •Celelalte 
trei victorii ale etapei aparțin nou 
promovatelor Astra, Olimpia și 
FC Onești, fiecare dintre ele 
aflându-se la a doua victorie din 
acest sezon. •Aceeași mult do
rită a doua victorie din acest 
campionat n-au reușit-o U Cluj, 
CSM Reșița și U Craiova. "Șep- 
cile roșii" și-au confirmat nepu
tința și în fața bistrițenilor. Milam- 
ul Banatului n-a reușit'să des
facă lacătul apărării concepute 
de tacticienii Halagian și Hizo. Iar 
studenții craioveni deși au con
dus cu 2-0 au fost egalați de 
dinamoviști. «Din "careul de ași" 
format din neînvinsele Dinamo, 
Rapid, FCM Bacău și Oțelul au 
mai rămas doar trei "echipe in
vincibile" gălățenii suferind la 
Pitești prima înfrângere din acest 
sezon. *Cele mai frumoase go
luri ale etapei au fost realizate 
prin două execuții măiastre de 
Jean Barbu. Dar piteșteanul nu a 
prins nici măcar "lotul experi
mental" convocat de Victor Pi- 
țurcă pentru partida cu selec
ționata Moldovei. Să aibă cumva 
acest lucru vreo legătură cu 
faptul că Jean Barbu nu are 
contract de management cu 
firma fraților Becali?

Ciprian MARINUT
V------------- ------ ’ JJ

DISPERAREA UMILITILOR 

FC BAIA MARE - 
VEGA DEVA 0-0

Datorită incidentelor de la partida cu ARO Câmpulung, jocul s-a 
disputat la Sighetul Marmației, terenul băimărenilor fiind suspendat. 
Dorind să facă măcar în parte uitată umilitoarea înfrângere suferită 
etapa trecută pe teren propriu în fața militarilor târg-mureșeni, devenii 
s-au dus la Sighet hotărâți să profite de "terenul neutru".

Astfel, în fața atacurilor furibunde ale băimărenilor, elevii antre
norului Ionel Stanca s-au prezentat cu o lecție bine învățată. Când 
balonul se afla în posesia gazdelor, devenii practicau o apărare 
supraaglomerată, dar elastică. Iar în momentul recuperării mingii, 
devenii inițiau contraatacuri foarte tăioase, concepute din 2-3 pase 
rapide, care prin apariția surpriză a unor jucători din linia a doua au 
pus deseori în dificultate apărarea băimăreană. Așa s-a întâmplat și în 
min. 29, 33 și 35 când pe contraatac Luca, Szemely și Popa au ratat 
ocazii destul de bune. Pe măsura scurgerii timpului, în jocul gazdelor a 
început să apară nerăbdarea la construcție, pripeala și chiar panica. 
Astfel, finalul primei reprize a fost fulminant. în minutul 40, Chiliman și 
Szemely au scăpat pe contraatac, doi contra doi, cu Roman și Ușurelu, 
dar fundașul dreapta băimărean a reușit o intercepție salvatoare. Iar în 
minutul 41 Szemely a prins un voie de la marginea careului care a fost 
deviat milimetric pe lângă poartă. Apoi, în minutele 44 și 45 gazdele au 
replicat foarte periculos prin Pop și Roman.

în repriza secundă dominarea băimărenilor a fost și mai 
accentuată. în minutul 53 Ploscaru a șutat dintr-o bucată, dar s-a 
opus Ciobotariu. Apoi, în minutul 57, la poarta devenilor a avut loc un 
adevărat asediu, Ciobotariu și fundașii săi blocând 3-4 șuturi 
consecutive. Și, în continuare, în ciuda numeroaselor ocazii avute, 
băimărenii n-au reușit să desfacă lacătul apărării excelent dirijat de 
Tănase care a fost de altfel cel mai bun jucător de pe teren.

Sperăm ca acest egal să fie un prim pas pe drumul revenirii, 
indiferent dacă la Vega se va schimba sau nu conducerea tehnică.

Partida a fost foarte bine condusă de o brigadă formată din M. 
lonescu, Al. Nicolae (ambii Ploiești) și T. Murariu (Gura Humorului).

FC Baia Mare: Simiuc - Ușurelu, DanciU, Roman, Mândrită, 
Ploscaru - Luca, Frunză, Săvoiu - Mocean, G. Pop.

Vega Deva: Ciobotariu - Naniu, Tănase, Berindei (66 lanu), 
Popa - Dobrescu, Preda, Luca, Chiliman (52 D. Gabriel) - G. 
Ștefan, Szemely (62 Răican)

I
I

DOAR GALERIA A FOST LA ÎNAL TIME

ASATG. MUREȘ CORVINUL 24) (OG)
I După semieșecul din etapa 
| trecută, în fața celor de la Mine- 
. rul Motru suporterii hunedoreni 
I așteptau ca favoriții lor să re- 
| cupereze punctele pierdute chiar 
. în prima deplasare, cea de la 
I Târgu Mureș. Dar Corvinul nu a 
| știut să profite de starea rea a 
I terenului stricat de ploaie și de 

un concert rock și de lipsa de 
| omogenitate a gazdelor. Mizând 
Iîn special pe apărare hunedorenii 

nu au rezistat decât o oră de joc. 
j în prima repriză raportul oca- 
■ ziilor clare de gol a fost egal. Du- 
■ pă ce în minutul 11 Ciula a șutat 
| din voie în bara porții apărate de 
■ Ceclan, în minutul 39 Păcurar a 
1 încercat un lob peste Bendorfean, 
| dar n-a reușit golul. Apoi, în re- 
■ priza secundă, gazdele au domi- 
■ nat mult mai categoric și inevitabil 
I au venit și golurile, ambele pur- 
i tând semnătura tânărului și ta- 
* lentatului Stanciu, care a reușit și

O DIVIZIA <
Rezultatele etapei a Vll-a: "U" Cluj - Gloria 

Bistrița 1 -1; FC Argeș - Oțelul Galați 2-1; FC Onești 
- Ceahlăul P.N. 3-1;Univ. Craiova - Dinamo 2-2; 
Olimpia S.Mt - FC Național 3-1; Astra Ploiești - 
Foresta Fălticeni 1-0; CSM Reșița - FCM Bacău 1-1; 
Rapid - Petrolul 2-1; Steaua - Farul C-ța 1-0.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 7 6 1 0 22-5 19
2. RAPID 7 6 1 0 18-3 19
3. OȚELUL GALA'! | 7 5 1 1 14-6 16
4. STEAUA 7 4 1 2 15-9 13
5. FCM BACĂU 7 3 4 0 11-7 13
6. FC ARGEȘ 7 4 1 2 12-9 13
7. FC NAȚIONAL 7 4 0 3 17-15 12
8. ASTRA PLOIEȘTI 7 2 3 2 7-7 9
9. PETROLUL 7 3 0 4 8-11 9
10. GL. BISTRIȚA 7 2 2 3 12-14 8
11. FC ONEȘTl' 7 2 2 3 13-16 8
12. CEAHLĂUL P.N. 7 2 1 4 10-11 7
13. UNIV. CRAIOVA 7 1 3 3 8-10 6
14. CSM REȘIȚA 7 1 3 3 4-11 6
15. OLIMPIA S.M. 7 2 0 5 7-15 6
16. "U"CLUJ 7 1 2 4 3-15 5
17. FARUL C-ȚA 7 1 1 5 8-15 4
18. FORESTA FĂLT. 7 1 0 6 8-18 3

Etapa viitoare: Dinamo - "U" Cluj; Gl. Bistrița - 
FC Argeș; Oțelul Gl. - FC Onești; FC Național 
Astra PI.; Foresta - Univ. Craiova; Farul - Olimpia; 
Petrolul - FCM Reșița; Ceahlăul - Rapid; FCM Bacău 
- Steaua.•____________________________________________ •

Divizia D

I
I

în etapa trecută tripla pe terenul I 
din Deva. întâi, în minutul 61, el a | 
executat precis un penalty acor- . 
dat de arbitrul S. Burfoiu (Galați) la I 
o pătrundere a lui Roșea. Apoi, în | 
minutul 76 omul-gol Stanciu a re- . 
luat cu capul din 3-4 metri o cen- I 
trare precisă a aceluiași Luca și a [ 
stabilit scorul final. (

Singurii care au fost la înăl- ■ 
țime din tabăra hunedoreană au | 
fost componenții galeriei care și- ■ 
au încurajat favoriții pe tot par- I 
cursul meciului. |

ASA: Bendorfean - Ciula, ■ 
Covaci, Peteleanu, Ferencz - ■ 
Lup, Miclea, Jigmond (55 | 
Roșea), Gabor - Luca, Stanciu. ■ 

Corvinul: Ceclan - Proco- ■ 
rodie, Gheară, Haidiner, Che- | 
zan, Dinu - Andrei (60 Babarți), ■ 
Maxim , (72 Mitrică), Costă- * 
chescu - Șandor, Păcurar. !

C. MARINUT I

_________________________

Gazdele s-au desprins în ultima parte a 
jocului

VICTORIA CĂLAN-CFR 
MARMOSIM SIMERIA 3-0

în ciuda unei ploi torențiale, de toamnă, în 
tribuna .cochetului stadion din Călan au venit 
pătimașii fotbalului din oraș, iar oaspeții și cu o 
galerie! La oficial, erau prezenți (unul lângă altul) și 
primarii celor două orașe, dl Petru Bora (Călan) și 
dl Ionică Rovinaru (Simeria) - care este mare 
iubitor al fotbalului (dar și bun cunoscător), ce 
însoțește echipa aproape în toate deplasările!

Așa cum era de așteptat, meciul între două 
formații bine cunoscute în fotbalul nostru pentru 
calitatea fotbalului practicat, corectitudinea și fair- 
play-ul cu care își apără șansele atât pe propriul 
teren, cât și în deplasare, a fost unul de bun nivel 
tehnic, peste Divizia D, cum afirma, la sfârșitul 
meciului, și antrenorul principal Titi Alexoi. Jocul nu 
a început cu atacuri furibunde ale gazdelor, dim
potrivă, cei care au inițiat prima acțiune mai peri
culoasă spre poarta adversă au fost oaspeții în 
min. 3 prin Hriscu. Dar un minut mai târziu, Dosan 
de la oaspeți faultează în careu și lovitura de la 11 
m este transformată în gol cu fentă și gazdele 
preiau conducerea cu, 1-0. în general, gazdele 
păstrează inițiativa îri prima repriză și își creează 
câteva ocazii bune de a marca, însă spre neșansa 
lor, Motroc a evitat de 3 ori înscrierea golului și 
încă de 2 ori prin fundașul Popovici, care să le 
aducă gazdelor mult dorita victorie atât de nece
sară pentru apărarea primului loc în clasament. 
Oaspeții nu scapă nici ei prilejul de a contraataca 
foarte periculos în minutele 29 și 32 când Zalomir a 
întârziat pasa decisivă pentru colegii lui Bal, Sicoe 
și Stan. Și totuși, simerienii puteau egala în min 43 
când Zalomir pătrunde impetuos în careu și luga, 
ieșit în viteză, îl faultează. Execută același Zalomir 
care ratează trăgând puternic dar mult pe lângă 
bară!

în al doilea mitan, simerienii stimulați la pauză 
de antrenorul principal, prof. Ion Bădoiu, leagă mai 
bine jocul, pasează cu precizie și obligă pe gazde 
să se pună în gardă, apărarea în sprijinul căreia 
veneau și mijlocașii, lăsând în suferință atacul. în 
min. 55, antrenorul Alexoi introduce în teren pe 
Kaizer, un veritabil om de atac și pe Budeic, cu
noscut pentru travaliul săiu. După câteva "șarje" 
reușite de oaspeți spre poarta gazdelor, în min 56, 
62, 65 și 70, cei care înscriu sunt tot fotbaliștii din 
Călan, în min. 73 Ailoaie îl angajează în cursă pe 
Kaizer și centrarea lui la 5-6 m de poartă îl gă
sește perfect pe Matei care reia în plasă: 2-0. 
Faza se repetă în min. 88, când e rândul lui Matei 
să-l deschidă bine pe Kaizer aflat singur, care 
șutează pe lângă Motroc și stabilește scorul final: 
3-0:

Bun arbitrajul centralului Adrian Radu.
VICTORIA: luga, Petrișor ('2 Cășlariu), 

Ailoaie, Kallman, Movilă (55 Budeic), Bordeanu 
(55 Kaizer), Ocolișan, Surugiu, Lazăr, Matei, 
Socaci.

CFR: Motroc, Popovici, Jolvinschi, David, 
Hriscu, Dosan, Avram ('3-Avasiloaie - '46 Varga), 
Stan (80 Moldovan), Bal, Zalomir (78 Z. Biri), Sicoe.

Sabin CERBU

WBALFEM
DIVIZIA A

IASON BRAȘOV - 
UNIV. REMIN DEVA 

16-25 (7 9)
Fetele de la "U" Remin au confirmat și la Bra

șov ascensiunea de formă manifestată din prima 
etapă de campionat și apoi în cea de-a 2-a etapă 
tot în deplasare, cu echipa pretendentă la locul I în 
serie, IASON BRAȘOV, învingând scorul categoric 
25-16. Și în acest meci Universitatea Remin Deva, 
bine pregătită de antrenorul principal prof. Marcel 
Șerban și prof. Ion Mătăsaru, director tehnic, și-a 
dovedit superioritatea tehnico-tactică, puterea de 
luptă și dăruirea sportivă a fetelor de la Deva. 
Dacă în prima repriză echipa deveană s-a încălzit 
mai greu, gazdele au dat tot ce au putut pentru a 
echilibra situația în teren dar n-au reușit să preia 
conducerea. După pauză "U" Remin.intră decisă 
să mărească scorul. Dispozitivul de apărare func
ționează fără greșeală, unde excelează Codruța 
Zavragiu, Lăcrămioara Alunge, Cosmina Rus și 
celelalte apărătoare, rezultând situații clare de 
contraatac fructificate de această dată de extre
mele "U" Remin, realizând în a doua repriză 16 
goluri, primind doar 9!

Prin acest joc, câștigat în deplasare, echipa "U" 
Remin se îndreaptă cu pași siguri spre LIGA 
NAȚIONALĂ, care ar fi bine venită la acest sport în 
județ și mai ales în municipiul Deva.

Directorul tehnic, prof. I. Mătăsaru, era foarte 
supărat că în afara E.M. Vețel și Universitatea 
Ecologică din Deva nici un sponsor nu vine lângă 
echipă să o ajute.

Realizatoarele celor 25 de goluri ale echipei 
"U" Remin sunt: Lăcrămioara Alunge 6; Laura 
Crăciun, Simona Bozan, Codruța Zavragiu, Diana 
Pătru, câte 4; Melinda Toth 2 și Laura Avram 1.

Următorul joc al echipei, tot în deplasare, în 
ziua de 3 octombrie, la Rm. Vâlcea, în compania 
echipei OLTCHIM II, echipă din care nu vor lipsi 
jucătoarele Aurelia Stoica, Gabi Tănase, Mihaela 
Răceală, componente ale Campioanei Europei la 
junioare și ale echipei campioane.

în continuare echipa "U" Remin Deva are per
fectate jocuri de pregătire cu echipe din Liga 
Națională, dar pe terenul acestora, deoarece la 
Deva nu se știe când se va mai putea juca din 
cauză că sala este în reparații.

____________________________ C. SANDU
CLASAMENTUL

1. OLTCHIM II 2 2 0 0 62-37 6
2. ARTEGOTG. JIU 2 2 0 0 48-33 6 I
3. "U" REMIN DEVA 2 2 0 0 46-33 6
4. IASON BV. 2 0 0 2 29-43 2
5. DAWAR CRAIOVA 1 0 0 1 17-21 1
6. VIROMETVICT. 1 0 0 1 20-27 1
7. AUTONOVA S.M. 1 0 0 1 20-30 1
8. FAMOS ODORHEI 1 0 0 1 17-35 1

S-au retras din campionat AEM Timișoara și
ARBEMA Arad din motive financiare.

'------------------------------------------------ ---- ■ ............—\

Q DIVIZIA 32
Rezultatele etapei a Vlll-a: UT Arad - 

Drobeta Tr. S. 2-1; Minerul Motru - Poli Timișoara 1-1; 
Chimica Târnăveni - FC Bihor 3-2; ASA Tg Mureș - 
Corvinul Hd. 2-0; Unirea Dej - Jiul Petroșani 4-0; 
Extensiv Craiova - ARO C-lung 3-1; Dacia Pitești - 
Apulum A. I. 2-0; Inter Sibiu - Gaz Metan 1 -1; FC Baia 
Mare - Vega Deva 0-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Drobeta Tr. S. - Chimica; Jiul - UTA 
Apulum - Un. Dej; Poli Timișoara - Corvinul; FC Bihor - 
Min. Motru; Gaz Metan - Extensiv; ARO - Dacia; FC 

^Baia M. - ASA Tg. M.; Vega Deva - Inter Sibiu.

1. EXTENSIV CRAIOVA 8 6 2 0 22-8 20
2. ARO C-LUNG ■ 8 6 0 2 16-10 18
3. GAZ METAN 8 4 2 2 11-9 14
4. U.T.ARAD 8 3 4 1 14-7 13
5. ASATG. MUREȘ 8 4 1 3 14-12 13
6. POLI TIMIȘOARA 8 3 3 2 18-11 12
7. UNIREA DEJ 8 4 0 4 13-14 12
8. DROBETA TR.S 8 3 2 3 11-6 11
9. FC BIHOR 8 3 2 3 8-9 11
10. CORVINUL HD. 8 3 1 4 15-15 10
11. INTER SIBIU 8 3 1 4 13-14 10
12. DACIA PITEȘTI 8 3 1 4 10-13 10
13. CHIM. TÂRNĂVENI 8 3 1 4 11-17 10
14. JIUL PETROȘANI 8 3 0 5 7-19 9
15. MINERUL MOTRU 8 2 2 4 11-14 8
16. APULUM A.I. 8 1 4 3 11-13 7
17. FCBAIA MARE 8 1 3 4 7-12 6
18. VEGA DEVA 8 1 3 4 5-14 6

DIVIZIA C3
Rezultatele etapei a Vlll-a: Constr. "U" Craiova 

- Min. Certej 5-1; Min. Lupeni - Petr. Drăgășani 3-1; 
Petr. Țicleni - Min. Berbești 4-2; Min. Mătăsari - Horezu 
Vâlcea 2-0; Alum. Slatina - Pandurii Tg. Jiu 1-0; Șoimii 
Sibiu - Gl. Reșița 4-1 Forestierul Stâlpeni - Aurul Brad 
1-0; FI. Moreni - Electroputere 1-1; Progr. Caracal - 
Record Mediaș 3-3; Min. Uricani - Petr. Stoina 4-1.

CLASAMENTUL
1.GL. REȘIȚA 8 6 1 1 22-7 19
2. ȘOIMII SIBIU 8 6 1 1 18-6 19
3. ELECTROPUTERE 8 4 4 0 21-6 16
4. FL. VÂLCEA 8 5 1 2 18-8 16
5. MIN. CERTEJ 8 5 1 2 21-14 16
6. PANDURII TG.J. 8 5 0 3 17-8 15
7. FLACĂRIA MORENI 8 4 1 3 11-11 13
8. AL. SLATINA 8 4 0 4 9-8 12
9. MIN. URICANI 8 4 0 4 17-17 12
10. CONSTR. CRAIOVA 8 4 0 4 15-16 12
11. PETR. STOINA 8 4 0 4 11-12 12
12. FORESTIERUL ST 8 4 0 4 13-17 12
13. PETR. ȚICLENI 8 4 0 4 12-25 12
14. PETR. DRAG. 8 3 0 5 10-16 9
15. MIN. MĂTĂSARI 8 2 2 4 8-12 8
16. RECORD MEDIAȘ 8 2 1 5 18-18 7
17. MIN. BERBEȘTI ' 8 2 1 5 17-24 7
18. MIN. LUPENI 8 2 1 5 10-21 7
19. AURUL BRAD '8 2 0 6 8-16 6
20. PROGR. CARACAL 8 0 2 6 7-21 2

Etapa viitoare: Min. Uricani - Constr. Craiova, 
Min. Certej - Min. Lupeni, Petr. Drăgășani - Petrolul 
Țicleni, Min. Berbești - Min. Mătăsari, FI. Vâlcea - Al. 
Slatina, Pandurii Tg. Jiu - Șoimii, Gl. Reșița - Fores
tierul, Aurul - FI. Moreni, Electroputere - Progr. 
Caracal, Record M. - Petr. Stoina.

------------------------------- -------------------------------------------- '

DIVIZIA PJ
Rezultatele etapei a Vl-a din 20 sep

tembrie:
Metalul Crișcior - Parângul Lonea 1-3;
Minerul Aninoasa- FC Dacia Orăștie 1-0;
Minerul Bărbăteni- Minerul Teliuc 2-0;
CIF Aliman Brad - FC Paroșeni-Vulcan 0-2;
Victoria Călan - CFR Marmosim Simeria 3-0

Constructorul Hd. și Min. Ghelari stau.

CLASAMENTUL
1.VICT. CĂLAN 5 4 0 1 16-1 12
2. PARÂNGUL L. 5 4 0 1 10-2 12
3. M. ANINOASA 6 3 1 2 6-4 10
4. M. BĂRBĂTENI 6 3 1 2 4-7 10
5. CFR MARMOSIM 5 3 0 2 11-5 9
6. DACIA ORĂȘTIE 4 3 0 1 7-2 9
7. PAROȘENI-VULC. 5 3 0 2 8-4 9
8. M. TELIUC 5 1 2 2 5-7 5
9. M. GHELARI 4 1 1 2 6-6 4
10. ALIMAN BRAD 5 1 1 3 3-19 4
11. CONSTR. HD. 4 1 0 3 4-8 3
12. MET. CRIȘCIOR 6 0 0 6 3-18 0

Etapa viitoare, a
Minerul Ghelari
FC Dacia Orăștie 
Minerul Teliuc
FC Paroșeni Vulcan 
CFR Marmosim Simeria

a din 27 septembrie:
Minerul Aninoasa; 
Minerul Bărbăteni; 
CIF Aliman Brad; 
Victoria Călan; 
Constructorul Hd.

Metalul Crișcior și Parângul Lonea stau.
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- Unde se situează dnă pre
ședinte Judecătoria Brad din 
punct de vedere al competenței 
teritoriale?

- Avem cea mai extinsă zo
nă din județ din acest punct de 
vedere. Mai avem însă și cele 
mai dificile cauze civile.

- Care ar fi explicația?
- Ne aflăm într-o zonă în care, 

în general, nu a exrstat coope
rativizare. în aceste condiții, majo
ritatea terenurilor provin din gos
podăriile țărănești. Acestea nu 
au un regim juridic bine stabilit. A- 
cum oamenii vin să limpezească 
lucrurile, să obțină titlurile de 
proprietate. De asemenea, în zo
nele foste cooperativizate, avem 
foarte multe titluri anulate. Acest 
lucru, pentru că unele comisii și- 
au depășit competențele, ori au 
atribuit titluri pe considerente 
subiective sau pe afinități locale.

- Legislația în acest dome
niu cum este?

- O să vă spun că sunt situ
ații în care oamenii cotestă titlu
rile de proprietate folosindu-se 
chiar de carențele legii. Vin cu 
tot felul de speculații juridice 
încercând să-și obțină supra
fețe mai mari sau vecinătăți.

- Despre cauzele penale 
ce putem discuta la Judecă
toria Brad?

- Bradul nu este o zonă pena
lă. Oamenii provin preponderent 
dintr-o colectivitate de tip rural. 
Este un lucru pozitiv zic eu. Pentru 
că în conștiința responsabilității 
faptelor, oamenii au încă frica lui 
Dumnezeu, de aceea nu comit in
fracțiuni care au loc de obicei în 
mediul urban.

- Să înțelegem că nu există în 
această parte a județului infrac
țiuni penale?

- Nu. Există, evident, dar mult 
mai puține decât în alte locuri din

Simțul dreptății La Călan

Furturile pe primul
județ. Avem, bunăoară, multe furturi, 
ceea ce reflectă situația materială 
deosebit de precară a unor oameni.

- Aceasta să fie explicația nu
mărului mare de furtun?

- Și aceasta. Eu așa o percep. 
După cum îi văd pe cei din boxă. Nu 
avem infractori care tâlhăresc sau 
comit infracțiuni contra patrimoniului 
de o gravitate deosebită.

Interviu cu Maria llisia, 
președintele Judecătoriei Brad

- Da,dar astăzi de exemplu, din 
cele 25 de cauze pe rol la Judecă
toria Brad, vreo 10 sunt pentru co
miterea infracțiunii de lovire.

- Aveți dreptate. Acest lucru în
să, pentru că mergem pe o oare
care specializare a completelor de 
judecată. Nu pentru că sunt multe.

- De ce această “specializare", 
cum o numiți dumneavoastră?

- La Brad avem o echipă for
mată din șase judecători, din care 
trei sunt stagiari. Stagiarii nu pot 
intra în anumite cauze. Și atunci, în 
unele zile avem cauze mai dificile, ca 
să le zicem așa, iar în altele în care 
pot să judece și stagiarii.

- Evaziunea fiscală este as
tăzi “la modă" în România. Care 
este situația în zona Bradului?

- în general, evaziunile fiscale 
sunt legate de prejudicii aduse 
statului în valoare de milioane de 
lei. Chiar ieri am avut o cauză de 
acest gen care, dacă se va dove
di că este efectiv vorba de eva
ziune fiscală, valoarea prejudi
ciului este de 45 milioane de lei.

- Despre cine este vorba dnă 
președinte?

- Până ce evaziunea nu va fi 
dovedită vă pot spune doar că în 
cauză este un patron. Este totuși un 
caz aparte, pentru că, în general, 
prejudiciile ajung la 2,3, maximum 5 

milioane de lei.
- Cine este pus pe evaziune 

fiscală în spațiul dumneavoastră de 
competență?

- Aproape în totalitate sunt so
cietăți comerciale privatizate, care 
nu-și înregistrează facturile de un 
fel sau altul.

- Asta cu bună știință sau din 
necunoaștere"1

- Haideți să recunoaștem, eva
ziunea fiscală este un fenomen as
tăzi. Cei care o fac încearcă oco
lirea legii, încearcă să mai scoată, 
niște bani, să le rămână ceva în plus.

- Vă întreb acum cu totul altce
va. Ceva legat de munca dumnea
voastră. întrebarea este următoa
rea: președintele Judecătoriei Brad: 
este mulțumit de felul în care insti
tuția pe care o coordonează face 
dreptate?

- Sunt mulțumită de mersul in
stanței. Deși ea funcționează doar 
din 1993, o spun cu toată respon
sabilitatea, la Brad se lucrează la 
același nivel ca la celelalte instanțe 
din cadrul Tribunalului. Rezultatele 
sunt bune, dar câtă muncă se află în 
spatele acestor rezultate puțini știu.

- Cum apreciați raporturile din
tre judecătorie, parchet și avocați?

- Avem raporturi foarte bune 
cu avocații, iar relațiile cu parche
tul s-au normalizat. Spun acest 
lucru întrucât între judecători și 
procurori au existat unele dife
rențe de mentalități. Acum proble
mele s-au reglementat.

- Care este media de vârstă a 
judecătorilor de la Brad dnă pre
ședinte ?

- în jurul a 25-27 de ani.
- Care ar fi cel mai greu lu

cru pentru un judecător?

- După părerea mea, vorbind 
de noi, cei de la Brad, există un 
sentiment de neîmplinire în viața 
privată. De exemplu, colegii mei mai 
tineri nu au locuințe, stau cu chirie, 
iar în plan cultural, spiritual, muni
cipiul Brad oferă puțin. Asta ex
plică probabil și fenomenul de imi
grare în rândul judecătorilor. Cu 
toate acestea vreau să remarc 
mediul profesional bun în care se 
lucrează la Brad. De fapt Tribunalul 
Hunedoara lucrează la un nivel 
profesional ridicaț. Au existat și 
există profesioniști care au im
primat, au impus acest climat de 
muncă.

-Cadrul legislativ existent 
aștăzi în România cum îl apre
ciați? . . . ..

- Deși sunt alții, care trebuie 
să-l caracterizeze, îmi permit să 
spun că avem un cadru legislativ 
oscilant. Spun aceasta ca practi
cian care simte că nu există în
totdeauna un temei juridic clar în 
darea unei soluții. Or, acest lucru 
nu este corect. Un judecător tre
buie să fie convins că are un te
mei juridic clar în munca lui.

- Care este după părerea 
dumneavoastră calitatea care 
definește un judecător?

- Un simț al dreptății pe care, 
deocamdată, nu îmi dau seama 
cum îl primim. Probabil se inocu
lează prin experiență. Doresc ca 
judecătorii să aibă atâta putere, 
sub toate aspectele, financiare, 
profesionale, astfel încât să 
poată dormi noaptea liniștiți, să 
poată ieși în comunitate cu con
vingerea că sunt niște jude
cători corecți în societatea lor. 
Cu sacrificii se poate acest lu
cru. Deja, prin noul său statut, 
judecătorul nu mai este mar- 
ginalizat față de alți colegi de-ai 
noștri cu aceeași diplomă, cum 
ar fi notarii sau avocații.

Dintr-o recentă discuție 
cu dl mr. loan Cozma, co
mandantul Poliției Orășe
nești Călan, a reieșit faptul 
că, în primele 9 luni ale a- 
cestui an, furturile au cres
cut foarte mult.

Interesant este că se fu
ră mai ales din S.C. "Sider- 
met” S.A., unde, după cum 
se știe, treaba nu prea 
merge. Și se fură în gene
ral calupuri de fontă, care 
se valorifică la centrele de 
recuperare a deșeurilor.

A crescut mult și numă
rul participanților la comite
rea de infracțiuni, lată și câ
teva noutăți în acest do
meniu.

• Proliferează infracțiunile 
de natură economică. Față 
de anul trecut, în primele 9 
luni numărul infracțiunilor a 
crescut de la 224, la 271. 
Peste jumătate dintre infrac
tori sunt tâlhari.

• Explicația dlui Cozma a 
fost: "Starea de sărăcie a 
oamenilor".

• De la 198 de infractori în 
9 luni '97, în aceeași perioa
dă a acestui an, numărul 
acestora a crescut la 262.

• Numărul țiganilor parti
cipant la infracțiuni aproape 
s-a triplat. 33 au fost în 9 luni 
1997, 85 sunt până acum.

• A crescut și numărul ti
nerilor infractori. Anul trecut 
au fost.77 în 9 luni, acum, 
deja sunt 97.

• Paza S.C. “Sidermet” 
S.A. Călan dă mult de furcă 
polițiștilor din localitate. De 
ce? Pentru simplul fapt că 
paznicii sunt femei, iar țiganii 
lucrează în grupuri. Sunt ca
zuri în care, chiar dacă se ve
de că se fură, "paznicii" nu au 
curajul să iasă din gheretă.

• Din lipsa carburantului, 
uneori poliția nu poate acțio
na operativ. Cu toate aces
tea, cu personalul existenf'o 
să facem față fenomenului 
infracțional".

• Despre ceea ce înseam
nă furturile la Călan, vorbește 
de la sine și următorul exem
plu mai recent. Trei indivizi: 
Daniel Lăcătuș, 26 de ani, 
Filip Lăcătuș, 26 de ani, și Va- 
sile Suciu, 25 de ani - au furat 
dintr-un vagon garat în Stația 
CFR Călan Băi nu mai puțin 
de 5900 kg fontă. Valoarea 
acesteia: 17.000.000 de lei.

Pagină realizată de Valentin NEAGU 
Fotografii: Traian MÂNU

Cu priv>rea io trei
Anunț într-o vitrină.

“Magazinul închis. Și gestionarul!”

STUDENT DE 
BUCUREȘTI, 
URMĂRIT PE 

TARĂ DE 
POLIȚIȘTII DIN 

SUCEAVA, PRINS 
LA HUNEDOARA

De puțină vreme, la S.C. “Si
derurgica" SA Hunedoara s-a 
prezentat și Lucian Radu An- 
ghel, student în anul III la Bucu
rești. El a intenționat să achi
ziționeze 20 tone de laminate în 
valoare de 60.000.000 lei pentru 
S.C. "Neopolis Impex" SRL Bu
curești. în urma verificărilor, 
lucrătorii Biroului Platformă au 
stabilit că dom' student era ur

Autoritatea 
lucrului judecat

Anghel Teodorescu, Hu
nedoara. întrebați care este 
autoritatea lucrului judecat. Arti
colul 1201 din Codul civil pre
vede: “Este lucru judecat atunci 
când a doua cerere în judecată 
are același obiect, este înte
meiată pe aceeași cauză și 
este între aceleași părți, făcută 
de ele și contra lor în aceeași 
calitate." Deci, principiul auto
rității lucrului judecat se bazea
ză pe regula că un litigiu solu
ționat printr-o hotărâre judecă
torească definitivă și irevocabilă 
nu mai poate face obiectul unui 
nou proces, având același 
obiect, întemeindu-se pe aceeași 
cauză și fiind între aceleași părți.

Pensionarea la 
_____cerere_____

Din Brad, Ana Predeleanu 
ne întreabă când poate solicita 
pensionarea la cerere. Răspun
sul este acesta: 

mărit pe țară de către I.P.J. Su
ceava pentru înșelăciune și fals 
material.

HOT ÎN MIEZ DE f
ZI

Polițiștii din Vulcan cercetează 
un recidivist din localitate care, în 
miezul unei recente zile, a pătruns 

în locuința lui Teodor Mihăilescu, 
inginer la Preparația Coroiești, de 
unde a plecat cu bunuri și bijuterii 
în valoare de mai bine de 
9.000.000 de lei. Aurel Harja se 
numește hoțul și în casa omului a 
intrat cu chei potrivite.

La împlinirea vârstei de 55 de 
am, potrivit prevederilor legale în 
prezent în vigoare, femeile pot fi 
înscrise la pensie, la cerere, cu 
condiția să aibă cel puțin 25 de 
ani vechime în muncă.

Răspundem 
cititorilor

Se restituie 
indemnizația de 

concediu?

Deschiderea 
procedurii 
succesorale

Die loan Dinulescu din Ha
țeg, iată răspunsul la întrebarea 
dumneavoastră:

în situația în care salariatul, po
trivit programării a efectuat integral 
concediul de odihnă suplimentar 
cuvenit și, ulterior, în cursul ace
luiași an calendaristic pentru care 
a primit acel concediu suplimentar 
nu mai lucrează în condiții deo
sebite, nu este obligat să restituie 
unității cota-parte din indemnizația

314.714.953 DE 
LEI 

PREJUDICIU!
Un individ de 39 de ani, adminis

trator la SC “Aurora" SRL Bistrița, a 
prejudiciat S.C. “Siderurgica'.' S.A. 
Hunedoara cu nu mai puțin de

314.714.953 de lei. Nicușor Suciu a 
achiziționat de la respectiva firmă 
92,5 tone laminate, pentru care a 
eliberat o filă CEC fără a avea dis
ponibil în cont. După ridicarea mărfii 
a dispărut. Dl administrator a fost 
dat în urmărire pe țară, iar de puțină 
vreme a fost identificat și reținut.

primită, aferentă timpului nelucrat 
din acel an calendaristic. (în acest 
sens sunt prevederile art. 20 din 
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, 
republicată în Mon. Of. nr. 118 din 
1995).

Vasile Luca, Petroșani: 
în conformitate cu prevederile 
act. 10 din Legea nr. 36/1991, în 
materie succesorală procedura 
este de competența notarului 
public din biroul notarial situat 
în circumscripția teritorială a 
judecătoriei în care defunctul 
și-a avut ultimul domiciliu, cu 
excepția Bucureștiului unde 
competența teritorială a 
birourilor de notari publici se

HOȚII LA 
MOTORINĂ

La Brad, polițiștii au depistat 
pe Dănuț Bulz, angajat la Punctul 
de revizie CFR Brad, Fica Teodor, 
mecanic de locomotivă din Sebiș 
și Radu Nan, mecanic ajutor la 
Remiza de Locomotive Gurahonț 
- care, din rezervorul unei loco
motive, au sustras aproape 100 
de litri de motorină.

PAZNICII?
Cu prilejul unei acțiuni a Bi

roului Ordine Publică din cadrul 
Poliției municipiului Deva, au fost 
sancționați și doi paznici. De ce? 
Pentru simplul fapt că nu și-au 
îndeplinit atribuțiile de serviciu.

întinde pe tot cuprinsul muni
cipiului.

Pentru deschiderea proce
durii succesorale sunt nece
sare următoarele acte: - actul 
de deces, original și copie: - 
acte de stare civilă din care să 
rezulte gradul de rudenie, ori
ginale și în copie; - testamen
tul, dacă este cazul; - certifi
catul eliberat de Camera Nota
rilor Publici din care să reiasă 
că de la data decesului succe
siunea nu a fost dezbătută de 
un alt notar public; - în funcție 
de data decesului (anterior da
tei de 17 noiembrie 1995) este 
necesar și certificatul eliberat 
de judecătoria în care și-a avut 
ultimul domiciliu defunctul, 
certificat care să ateste că de 
la data decesului și până la 17 
noiembrie 1995, succesiunea 
nu a fost dezbătută de nota
riatul de stat; - actele de pro
prietate privind bunurile ce com
pun masa succesorală; - certi
ficat fiscal eliberat de Adminis
trația Financiară competentă în 
cazul bunurilor imobile.
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Alimentația și odihna 
copiilor mici

Obiectivul principal al școlii 
este pregătirea copiilor și tinerilor 
pentru viață, pregătire menită să 
asigure integrarea lor socială. 
Pentru o dezvoltare fizică sănă
toasă sunt necesare următoarele 
condiții: respectarea particula
rităților de vârstă, a creșterii or
ganismului elevilor; asigurarea 
rezistenței organismului la agenții 
patogeni prin călirea organis
mului; o alimentație sănătoasă; un 
regim corect de muncă și odihnă 
în clasă și acasă. Toate aceste 
măsuri au drept scop menținerea 
la un nivel constant a capacității 
de muncă fizică și intelectuală. 
De asemenea, se înlătură tulbu
rările ce pot surveni în echilibrul 
funcțional al sistemului nervos și 
dereglările emoționale și compor
tamentale.

Viața omului este în mod fun
damental condiționată de princi
piile alimentare (proteine, lipide 
și glucide), de sărurile minerale 
și de vitaminele pe care le con
țin alimentele consumate și apa 
de băut. Alimentația este strâns 
legată de regimul de activitate și 
odihnă, de programul de cultură 
fizică, adică de acele elemente 
care determină, în mod principal, 
cheltuielile de energie ale șco
larului. Ea mai este legată și de 
condițiile de mediu fizic, de ano
timp, care de asemenea pot să 
determine uneori necesități ali
mentare speciale. Necesitățile 
nutriționale zilnice ale școlarului 
variază cu sexul și vârsta. Tot 
astfel ele diferă și în funcție de 
durată și intensitatea efortului 
depus.

Calitatea regimului alimentar 
se reflectă în proporția pe care o 
reprezintă diferitele produse ali
mentare (lapte, ouă, carne, le
gume etc). Alături de dificultățile 
cauzate de o supra-sau subali- 
mentație o serie de inconveni
ente pot să rezulte și în urma 
unui dezechilibru întră compo
nentele esențiale ale regimului 
alimentar - principii alimentare, 
vitamine și săruri. Tulburările pe 

care le cauzează acest dezechi
libru pot fi prevenite evitându-se 
utilizarea abuzivă a cărnii, a gră
similor sau a făinoaselor și dacă 
regimul alimentar se completează 
în mod obligatoriu cu fructe și 
zarzavaturi care să asigure apor
tul necesar de săruri șl vitamine.

O alimentație necorespun
zătoare, insuficientă, excesivă 
sau dezechilibrată poate să ducă 
la o serie de îmbolnăviri: avitami
noze, rahitism, obezitate etc. în 
condițiile unei alimentații necores
punzătoare scade rezistența or
ganismului față de infecții, fată de

Pentru obținerea de 
performanțe așteptate

toxice, față de factorii nocivi și 
mediul extern. Rația alimentară 
trebuie să conțină toți agenții nu
tritivi necesari bunei funcționări a 
organismului, să furnizeze mate
rialul plastic șf energetic cores
punzător nevoilor organismului, 
deci proteine, lipide, zaharuri, să
ruri minerale, vitamine și apă în 
cantități și proporții normale.

Nevoile calorice ale școlarului 
mic sunt între 1700-2100 calorii 
pentru vârsta de 6-9 ani și 2500 
calorii pentru vârsta de 10-13 ani. 
în raport cu caracteristicile fizio
logice ale aparatului digestiv al 
copiilor, aportul alimentar în cursul 
zilei se face asigurându-se o pe
riodicitate care îngăduie desfășu
rarea normală a proceselor se
cretarii și motorii și de absorbire 
care se desfășoară în aparatul 
digestiv. Pentru micul dejun se 
repartizează cca. 30-35% din ra
ția zilnică, pentru prânz 45%, pen
tru gustare 15% și pentru cină 
15%. Orele fixate pentru masă 
trebuie respectate. De orele me
selor se leagă stereotipul func
țional al aparatului digestiv. Se 
recomandă să nu se ia masa în 
picioare, ci să se asigure copiilor 
un loc plăcut la o masă potrivită 
dimensional.

' Când copiii sunt mai obosiți 
este bine să se odihnească pu
țin înainte de masă. Copiii vor fi 
deprinși să mănânce fără grabă, 
să mestece bine alimentele, să 
nu mănânce dulciuri înainte de 
masă, să nu ingereze apa îna
inte de masă. Meniurile zilnice 
trebuie să țină seama de pre
ferințele copiilor și de necesi
tățile calorice.

Activitatea elevilor din școli 
este legată de procesul de învă
țare și educație.

Aceasta se realizează prin 
participarea copiilor la orele de 
lecții și pregătire a lecțiilor - ore 
de meditație. Dacă acestea nu 
sunt judicios organizate, apare o 
"oboseală școlară". Dintre cau
zele oboselii școlare ațnintim: insu
ficiența somnului, alimentația prin 
insuficiența de proteine, săruri 
minerale, vitamine, care slăbesc 
rezistența la oboseală, durata 
orelor de lucru care depășesc 
capacitatea de concentrare opti
mă a atenției (prelungirea ei peste 
30 minute la elevii mici), lipsa re
pausului de după-masă, relația cu 
familia, insuficiența timpului liber, 
condiții deficitare de mediu fizic 
școlar, spațiu, încălzire, ventilație, 
iluminat etc. Oboseala școlară 
poate fi prevenită, eliminând fac
torii cauzali prin organizarea unui 
regim de activitate și odihnă co
rect, prin îmbinarea activităților 
obligatorii cu activități recreative, 
plimbări în aer liber, sport, respec
tarea orelor obligatorii de somn, 
care pentru școlarul mic de 6-7 
ani sunt de 12 ore, la școlarul de 
8-10 ani 11 ore, la cel de 11-12 
ani 10 ore și la cel de 13-14 ani 9 
ore.

Prin respectarea regimului 
de alimentație și odihnă a șco
larului se va preveni oboseala și 
se vor obține performanțele 
școlare așteptate.

Dr. Edith VARGA
Laboratorul de promovare a 
sănătății și educației pentru 

sănătate Deva

a trăit 
a murit
a înviat

Ofensivă PSM
Toamna 1998 începe în condiții 

economice și sociale dintre cele 
mai defavorabile pentru poporul 
român» Analiza detaliată a ceea ce 
s-ar putea numi “starea națiunii" 
confirmă pe deplin aprecierile fă
cute în Raportul la Congresul al III- 
lea al PSM, care preciza că “Re
forma practicată azi în România rtu 
răspunde nevoilor oamenilor muncii, 
nu este în concdrdanțăcu realitățile 
sociale-și economice ale societății 
românești, iar politica guverna
mentală - internă și externă - este 
antipopulară și antinațională".

Țara se află într-o stare de to
tală confuzie și anarhie, la această 
oră, iar poporul român descum
pănit și cuprins de o stare de apa
tie, timp în care profitori de toate 
categoriile folosesc din plin dic
tonul "dezbină și stăpânește", spre 
a-și asigura în grabă profiturile 
fabuloase, nesiguri ei înșiși de 
ceea ce va aduce ziua de mâine.

Rectificarea bugetului pentru a 
doua oară' în câteva luni”reprezintă 
prima și cea mai semnificativă ex
presie a acestei debandade la 
nivel național, un eșec al politicii 
greșite de reformă a actualului gu-

OEAUtfl AUTORIZAT CONNCX OSU OZAAtR AUTORIZAT COXNtX OSU DtAltft AU ORIZA! COANEI JX

Proiecțiile vor avea loc la Orâștie în zilele de: 
24z 25z 26 și 27.09J998 

în următoarele locuri:
• Cinema Patria - orele 18-20
• Casa de Cultură ■ orele 18-20
• Sala Astra-orele 18-20
• Biserica Penticostală - orele 18-20
• Șc. gen. nr.l -orele 19-21

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de I
Alianța Evanghelică din România

:i

vern, care n-a schimbat cu nimic 
situația din perioada echipei fali
mentare a lui Victor Ciorbea. PSM a 
afirmat în repetate rânduri că un 
guvern poate fi refăcut de o mie de 
ori, dar fără schimbări de fond nu se 
va rezolva nimic. Statisticile arată că 
s-a ajuns, dimpotrivă, la un regres al 
Produsului Intern Brut, iar ca urmare, 
la o scădere a resurselor bugetare.

Cunoscând bine situația țării, 
conducerea PSM declară că măsu
rile drastice, dezastruoase pentru 
viața cetățenilor, adoptate recent, 
vor duce iremediabil nu la îndepli
nirea promisiunilor electorale făcute 
de actualii guvernanți în 1996, ci într- 
o direcție exact contrară, la scă
derea posibilităților de finanțare a 
activităților sociale, culturale, de 
învățământ și sănătate.

O asemenea politică nefastă - 
relevată cu claritate de eșuarea 
bugetului pe 1998 - a coborât nu 
numai nivelul de trai al populației, dar 
a înrăutățit mult și imaginea României 
în lume, a micșorat șansele intrării 

noastre în organismele europene || 
și euroatlantice.

Reiterăm și cu acest prilej 
convingerea noastră că politica 
actualilor guvernanți este o politică 
lipsită de orice perspective și afir
măm deschis că - prin studiile pe 
care le-am făcut în rândul cetă
țenilor - ea este apreciată în ace
lași sens negativ, de către marea 
majoritate a populației, lată de ce, 
deși nu dorim, nu excludem apro
piate tulburări de masă, care își vor 
avea motivația în politica de dispreț 
față de milioanele de români.

Declarăm că - deși nu dorim 
ca țara să fie prinsă într-o ase
menea confruntare - PSM va fi 
alături de toți cei ce suferă și pro
testează contra dictaturii de 
dreapta, indiferent cine vor fi ei - 
mineri, medici, cadre didactice, 
țărani, cercetători etc.

Făcând această precizare a 
poziției noastre, chemăm organi
zațiile județene de partid, toate 
organele și organizațiile PSM din 
întreaga țară, membrii și simpati- 
zanții partidului nostru să se ală- I 
ture și să sprijine mișcările de j 
protest contra nefastei politici a 
actualilor guvernanți. 
(Din Declarația conferinței 
de presă din 14.09.1998)

Ai 6 rate!

Hîrlet plus trei minori
La Lupeni, Valentin Hîrlet, un 

tânăr de 20 de ani, cunoscut cu 
antecedente penale și fără nici 
o ocupație, este cercetat de 
polițiști în stare de reținere. S-a 
constatat că, într-o noapte de 
duminică, împreună cu trei mi
nori cu vârste cuprinse între 6 
și 13 ani, a spart un magazin din 
Lupeni. Au furat copiii de aici 
bunuri în valoare de 650000 de 
lei. (VN.)

Se concesionează WC- 
urile publice din Deva

Primăria Devei a luat măsura 
concesionării celor trei WC-uri 
publice din municipiu (de la “Ul- 
pia”, "Bachus" și din Parcul Ce

tății). Varianta propusă este, se 
pare, atractivă, în sensul că tre
cerea celor trei WC-uri publice în 
proprietate... privată prevede con
struirea deasupra lor a unor te
rase comerciale, cu băuturi și alte 
delicatese (mai puțin spațiul din 
parc, unde este interzisă des
facerea de tării). Dar câte alte 
produse nu se pot vinde și într-un 
parc, frumos, curat... Se așteaptă 
amatori. (D.G.)

Câinii vagabonzi pot fi 
adoptați

Acțiunea de ecarisaj dema
rată de hunedoreni are ca scop 
capturarea câinilor vagabonzi de 
pe raza municipiului Hunedoara. Ei 
sunt adăpostiți și hrăniți la Gră
dina zoologică, unde dl dr. Pascu

le asigură îngrijirea medicală. 
Câinii bătrâni sau bolnavi sunt 
eutanasiați. O mare parte, însă, 
sunt sănătoși, aceștia putând fi 
adoptați. Adopția se face foarte 
simplu, doar prin completarea 
unui formular în care se spe
cifică necesitatea vaccinării 
câinelui solicitat. (Cr. C.)

Copilul din tren
O copilă de aproximativ 6 ani 

a fost internată recent în Centrul 
de Plasament Deva. Ea a fost gă
sită în trenul care circula pe ruta 
Arad - Brad. A afirmat că se nu
mește Corina Calonas și este din 
comuna Pișchia, județul Timiș. Din 
verificări a rezultat însă că fetița 
nu este cunoscută în acea loca
litate. Cercetările continuă. (V.N.)

... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până 

ia 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

z

DEVA BRAD ORĂȘTIE HUNEDOARA
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor B-dul Eroilor, . Bd. Dacia nr.37,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter Bl.47, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540 tel. 054-723 139

'ODONNEX
a

* nu include T.V. A

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

Sună bine. Pentru tine.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

OFERTE DE 
SERVICII

• Cu autorizația 13402/1997 
eliberată de Consiliul județean 
Hunedoara a luat ființă activitate 
independentă producere prefabri
cate din beton, cu sediul în Orăștie, 
reprezentată prin Giurgiu Paștiuț. 
(5142)

• Cumpăr teren pentru garaj, 20 
mp. Deva, telefon 626326. (5206)

• Vând apartament două ca
mere Gojdu, etaj 4, cărămidă. 
Telefon 232236. (5125)

• Vând garsonieră ultracentral, 
zona Pieței. Informații telefon 
233283. (5145)

• Vând apartament 4 camere, 
Hunedoara. Relații la telefon 
666587. (5147)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, Gojdu. Telefon 227245. 
(5208)

• Vând apartament 2 camere , 
în Călan, str. Pieței, bloc 1, sc. C, ap. 
44, parter, posibilități privatizare. 
Informații tel. 770369, între orele 8- 
16. (5813)

• Vând Dacia Papuc, an fabri
cație 1995, perfectă stare. Hațeg 
770115, după ora 19. (5011)

• Vând Skoda 120 L, perfectă 
stare funcționare, carte identitate 
cu folie, RAR, telefon 225995. 
(5146)

• Vând Opel Ascona 1,6 și talon. 
Tel. 215876, zilnic. (5119)

• Vând Dacia 1100, stare de 
funcționare, Brănișca, str. Gării nr. 147, 
după ora 16. Telefon 666546. (5946)

• Vând remorcă auto 5 tone, cu 
prelată, stare foarte bună, preț 
convenabil. Telefon 225579. (9337)

• Vând două camioane IFA 
Robur, prelată, 25 mc, 3,5 tone, util, 
1987, 4000 DM total. 054/242580 
(5716)

• Vând autodubă Robur, 5 tone, 
30 milioane lei, sat Strei, nr.64. 
(6042)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, convenabil, 
651579, 094/561588. (8547)

•Vând urgent Dacia 1310, stare 
foarte bună, 1986, tel. 656436, 
după ora 19 (8548)

• Vând mașină Daihatsu Cha
rade, stare funcțională bună. 
Informații tel. 651225, Brad, după 
ora 20. (8550)

• Vindem și montăm orice tip de 
parbrize și geamuri auto. Relații 
Complex Eurovenus, boxa 9. 
Telefon 219167. (5902)

• S.C. Devacomb S.A. Mintia 
(fost F.N.C.) vinde furaje combinate 
pentru animale la prețuri avan
tajoase, în sat Mintia. Telefon 
.214136. (5131)

• Cumpăr certificate de acționar 
la S.C. Alimentara S.A. Deva Tele
foane 232215, - -4/8993 iu. 137)

• Cumpăr caroserie Dacia. 
Telefoane 223943, 094/835494. 
(5216)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), video, 
satelit. 092368868. (OP)

• Societate comercială anga
jează familie pentru îngrijirea 
animalelor. Asigurăm cazare, 
masă. Telefon 092/225220. (OP)

• S.C. Compact S.R.L. Deva 
angajează: ingineri constructori, 
proiectant structuri clădiri civile; 
inginer proiectant utilizator 
AUTOCAD; inginer constructor, 
devize, utilizator DOCLIB. Informații 
telefoane 054/225207; 233236. 
(5127)

• Nou în Deva! Locuri de muncă 
pentru toate persoanele fără 
ocupație. Concern canadian oferă 
această posibilitate tuturor per
soanelor interesate de câștiguri 
consistente, zilnic în domeniul 
publicitar. Nu fiți timizi! Nu fiți leneși! 
Puneți mâna pe cel mai apropiat 
telefon și sunați chiar acum. Pentru 
Morris. Telefon’054/627527. (5144)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent zidari 
și zugravi. Relații la telefon 216795 
între orele 7-15. (5947)

• Efectuez transport marfă 1,5 
tone. Telefon 214634. (5210)

• Uzina Mecanică Orăștie orga
nizează concurs în data de 
30.09.1998 pentru ocuparea 
postului de diriginte șantier. Condiții: 
specialitate în construcții, vechime 
în specialitate minimum 8 ani. Relații 
suplimentare la serviciul RURS, tel. 
054/241040, int. 233, 257. (5715)

• Uzina Mecanică Orăștie orga
nizează concurs pentru ocuparea 
postului de maistru șantier. Condiții: 
specialitate instalații pentru con
strucții, vechime în specialitate mini
mum 5 ani. Relații suplimentare la 
serviciul RURS, tel. 054/241040, int. 
233, 257. (5715)

• S.C. Mase Plastice SRL Hune- 
'doara, str. C.Bursan, nr.5, tel/fax: 
716112, produce și vinde folie 
polietilenă, saci, pungi, sacoșe, 
containere flexibile 1000 kg. (6041)

PIERDERI

• Pierdut certificat de acționar 
eliberat de SIF Banat Crișana nr. 
301201 cu acțiuni de la nr. 
295351091 la nr. 295352090 pe 
numele Turcanu Sofia. Se declară 
nul. (5139)

• Pierdut certificat de acționar 
eliberat de SIF Banat Crișana nr 
301199 cu acțiuni de la ,nr. 
295349116 la nr. 295350115 pe 
numele Turcanu Mihai. Se declară 
nul. (5140)

DECESE

DIVERSE

• S.C. Romintrade ajută per
soanele disponibilizate cu Ordo
nanța 9 pentru recuperarea rapidă 
a sumei. Relații telefon 234048 între 
orele 9-16. (OP)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare rapidă, 
tratamentul 189000. 01 6376273, 
092 .. r2C2!. j)

• Cu autorizația 13403/1997 eli
berată de Consiliul județean Hune
doara a luat ființă activitate inde
pendentă producere prefabricate 
beton, cu sediul în Orăștie, repre
zentată prin Bunea Nicolae. (5141)

• A plecat dintre noi, după 
o lungă suferință, dragul 
nostru

IOSIF PIR
de 80 de ani. înmormântarea, 
azi, ora 13, la Lăpușnic. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace! II conduc 
întristați pe ultimul său drum 
soția Neti, fiica Mihaela, gine
rele Gheorghe și nepoata 
Daniela.

• Colectivul ziarului 
"Cuvântul liber" este alături 
de colega Mihaela Tarnovschi 
în momentele dureroasei 
despărțiri de tatăl său

IOSIF PIR
și transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

• Colegii și salariații Tribunalului 
Hunedoara sunt alături de jude
cător Goron Maria, greu încercată 
de decesul mamei sale

MĂRIA STOICA
căreia îi aducem um pios omagiu. 
Sincere condoleanțe neconsolatei 
familii. (5205) 

• Salariații Camerei de Comerț 
și Industrie sunt alături de dna 
judecător Goron Maria în suferința 
pricinuită de decesul mamei sale. 
Dumnezeu s-o odihnească. (5203)

• Familia Vălean loan și Viorica 
este alături de Mia și Gil Goron la 
greaua durere pricinuită de dece
sul mamei

MĂRIA STOICA
și transmite sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (5204)

• Colegii din cadrul Serviciului 
Economic al Inspectoratului Jude
țean de Poliție sunt alături de 
colegul lor It.col. Călugăru Dorin în 
momentele dureroase pricinuite de 
moartea fratelui său

dr. CĂLUGĂRU MIRCEA
Totodată transmitem sincerele 

noastre condoleanțe. (5212)

• Conducerea, alături de toți 
salariații Direcției Sanitare a Județului 
Hunedoara, își exprimă profunda 
întristare, pentru dispariția fulge
rătoare din viață a celui care a fost 

dr. MIRCEA VJOREL CĂLUGĂRU 
fiind alături de familia greu încer
cată în aceste momente. Odih- 
nească-se în pace. (5214)

> • Colegii din secția ATI a Spi
talului Județean Deva îndurerați de 
dipariția prematură a colegului

dr. CĂLUGĂRU MIRCEA
transmit sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (5215)

■ Suntem alături de familia 
îndoliată ia marea durere pricinuită 
de trecerea în eternitate a acelui 
nobil suflet care a fost

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
Sincere condoleanțe din partea 

familiilor Albu Nicolae, Albu Mihai 
și Albu Doru. (5217)

• Conducerea Spitalului Munici
pal Hunedoara este alături de fa
milia îndurerată a celui care a fost

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
și-i transmite sincere condoleanțe. 
(6044)

• Colectivul Laboratorului de 
Sănătate Publică Brad anunță cu 
tristețe trecerea în neființă' a

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
căruia îi vor purta o neștearsă 
amintire. Transmitem întreaga 
noastră compasiune familiei îndu
rerate. (8549)

! SC ARTIC SĂ GÂESTl ]
I _________________________ I

■ Depozit și magazin Hațeg
ș Vinde en-gros și en-detail și în rate | 
| frigidere, congelatoare, la cele mai mici | 
| prețuri pentru persoane fizice. |
I Avans minim 10%, 24 de rate I
I Hațeg, str. Progresului, nr. 2, telefon I 
I 770369, între orele 8-17. *
L —_— ____ _______________ ____________ j

S.C. VERONICA - IMPIÎX SRL SEBEȘ '
Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second 
hand, de sezon, calitate deosebită.
Relații: Sebeș - Aibă, b-dui Lucian Biaga, nr. 11, 

tei: 058/731636; 094/661972.
- ---------- -■ ■ ... - --------------------------- *

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:
0 aspiratoare,
H cafetiere,
0 filtre,
0 hote,
0 mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

, . Centrale termice pe gaz și calorifere 
■nrîtfr cu P^ata *n de rate și avans 0,

‘ prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.
ut* 5.C. BANC POST SA

Sucursala Județului Hunedoara — Deva
anunță vânzare prin licitație publică a următorului imobil:
- casă cu 4 (patru) camere, curte și grădină, situate în Simeria, str. 

Libertății, nr. 12, județul Hunedoara
Preț de pornire a licitației 220.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 30.09.1998 la Judecătoria Deva, biroul 
executorilor judecătorești.

Informații suplimentare, la telefon 054/219591 say 054/261555

• S.C.Piscicola SA Sibiu vinde 
zilnic pește proaspăt. Informații la 
tel. 069/229297 (6024)

• Vând chioșc alimentație 
publică, 50 mp, cu sau fără socie
tate, Orăștie, tel. 242760 (5714)

• Rate!!! Centrale termice, 
automatizate pentru apartamente, 
case, vile, scară bloc. 054/242580. 
(5716)

• Vând două elevatoare auto și 
două tuburi oxigen, negociabil. Tel. 
242501 (5717)

• Vând cazan încălzire gaz, 22 
KW. Tel. 219303, după ora 16. 
(8497)

• Vând baracă metalică (6x4), 
izolată termic, pereți dubli. Tel. 
731494 (6043)

• Vând calorifere din fontă, preț 
negociabil. Informații tel. 770190, 
Hațeg. (5818)

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

COMAT DEVA SA
Informații suplimentare vă sunt oferite la 

sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 
5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

ÎNCHIRIERI

■ Ofer de închiriat restaurant 
cu terasă, complet utilat sau vând 
dotare completă în stare excep
țională pentru restaurant. Telefon 
092/341479. (5213)

S.C. EMITEX S.R.L.
Dealer autorizat diâiOQ
A venit toamna!... și odată cu ea, oferta specială ‘«ajoa

De aceea vă așteptăm la standul nostru pentru:
• Conectare gratuită pentru tipurile de abonament;
• Minute gratuite în plus, pentru primele două luni de abonament;
• Telefoane GSM cu plata în rate.

Adresa noastră este Deva, Str. 1 Decembrie nr. 11A 
Tel/Fax: 213222

Societatea Comercială 
CEPROMIN S.A.

Cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr.37 A
Organizează licitație publică cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și Normelor 
metodologice privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.55/1998, pentru vânzarea cu plata 
integrală a următorului activ:_________________________________
Denumirea activului Obiectivul de activitate Adresa activului Prețul de pornire
Stație pilot Teliuc Prelucrare marmură Str. Minei, nr.l, Teliuc 570.000.000 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 15 octombrie 1998, ora 10, la sediul societății, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință 

a licitației pe data de 23 octombrie 1998.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la 

sediul societății comerciale, între orele 10-14.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se obțin la tel: 214892.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în 

ziua licitației, ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și 
dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.

Participanfii la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 
251100902020509 deschis la BRD Deva taxa de participare de 6.000.000 lei 
și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a 
garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire.
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LXIVEKSITATEA DE VEST
“VASILIÎ (JOLDIS” ARAD

Organizează in 26.09.1998 
concurs de admitere la:

^Facultatea de medicină, singura autorizată din țară prin 
HG 294/1997

^Facultatea de Drept (Acreditată definitiv)
^Facultatea de Stomatologie
>Facultatea de Marketing - Management - Informatică 
^Facultatea de Științe Umanist Creștine
>Facultatea de Educație Fizică și Sport
^■Colegiul Universitar Pedagogic
'^Colegiul de Birotică, Contabilitate și Informatică de gestiune
^-Colegiul de Marketing in turism și activități hoteliere 
^Colegiul de Tehnică dentară, toate autorizate prin -

HG 294/1997
^Școala Postliceală de Ghizi in Turism
>Școala Postliceală de Contabiiitate-lnformatică

Pentru Școlile Postliceale se pot inscrle și absolvenți fără 
Diplomă de Bacalaureat.

înscrierile pentru concursul de admitere se fac la > 
secretariatele facultăților șl colegiilor până la data de 23 
septembrie, zilnic intre orele 8-16. La Facultatea de Educație 
Fizică și Sport și la Colegiul Universitar Pedagogic, probele 
eliminatorii se vor desfășura in datele de 24 și 25 septembrie, 
înscrierile pentru Școlile Postliceale se fac in Campusul 
Universitar, str. Feleacului nr.la, imobil P-4, sala 8.

Informații suplimentare la tel: 256391/lnt 18 - Biroul Relații cu 
Publicul.S-------------------------- -------------------------------------------------  s

CEC va înființa o Casă de 
Economii destinată 

construcțiilor de locuințe
CEC va înființa, începând 

cu anul 1999, după modelul 
german, o Casă de Economii 
pentru construcțiile de locuințe, 
a declarat Camenco Petrovici, 
președintele CEC. CEC și 
Fundația Caselor de Economii 
pentru Cooperare Interna
țională din Germania au 
încheiat un acord destinat 
consultanței de specialitate.

Petrovici susține că pro
iectul CEC, care va beneficia 
de un sprijin de 30 milioane de 
mărci din partea Fundației 
germane, se bucură de acordul 
Guvernului și și-a exprimat 
certitudinea că “ până anul 
viitor, vom avea și fraza 
legislativă care să ne permită 
derularea proiectului “.

Cetățenii care își vor de

pune, timp de cinci ani, econo
miile la CEC, vor beneficia 
pentru construcția unei locuin
țe, la sfârșitul acestei 
perioade, de un credit având 
ca valoare dublul sumei 
depuse și de o subvenție de 
10% din partea statului.

Președintele CEC susține 
că noua Casă de Economii nu 
va concura Agenția Națională 
de Locuințe, pe care MLPAT 
intenționează să o înființeze 
în luna octombrie. “ Nu intrăm 
în concurență cu Agenția 
Națională, deoarece aceasta 
va căuta doar resurse pentru a 
pune în practică operațiunea 
de acordare-a creditelor și nu 
se va implica efectiv ca 
activitate ", a spus Camenco 
Petrovici.

TÂRGUL INTERNATIONAL DE 
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, 

TELECOMUNICAȚII ȘI 
RIROTICĂ’

Agenții economici pot 
plăti în rate datoriile 

ia sănătate
Ministrul Sănătății, Hajdu 

Gabor, a hotărât ca datoriile la 
fondul special pentru sănătate 
să poată fi plătite eșalonat de 
către agenții economici, aceasta 
pentru a evita procedura, extrem 
de anevoioasă, a executării 
silite, a declarat Teodor Negru, 
director general buget în 
Ministerul Sănătății. Astfel, 
datoriile sub un miliard de lei vor 
fi încasate de către direcțiile 
sanitare județene, respectiv a 
Municipiului București, iar cele 
de peste un miliard de către 
Ministerul Sănătății, a mai spus 
directorul Negru. “Sigur că 
aceste eșalonări nu-i vor scuti 
pe datornici de plata dobânzilor 
aferente sumelor restante’’, a 
adăugat directorul general.

Potrivit statisticilor 
Ministerului Sănătății, situația 
Fondului Special pentru 
Sănătate, reprezentând cota de 
2 la sută, este următoarea: la 31

decembrie 1997, debitele 
restante depășeau 374 de 
miliarde de lei.

Din analiza făcută de 
Direcția Generală a Bugetului 
din MS pe semestrul întâi al 
anului 1998, rezulta că în 
primele luni s-au încasat 
aproape 34 la sută din restanțe, 
dar datoriile agenților 
economici continuă să rămână 
foarte mari. Aceasta deoarece 
fondul special de 2 la sută a 
devenit, potrivit Legii asigu
rărilor sociale de sănătate 
aplicabil de la 1 ianuarie 1998, 
de 5 la sută. Cele mai mari 
sume restante, la data de 30 
iunie 1998, le aveau județele 
Hunedoara - 45,6 miliarde de 
lei, Municipiul București - 45,5 
miliarde de lei, Galați - 34,09 
miliarde, Gorj - 29,4 miliarde, 
Vaslui - 27,6 miliarde, Brașov - 
22,1 miliarde de lei, a mai 
precizat directorul Negru.

SCHERING - PLOUGH
is looking for:

MEDICAL REPRESENTATIVES
The candidates will have the following qualifications and qualities: 
=> university, degree in Medicine, Pharmacy, Biology, Biochemistry 
or Chemistry, from a public or private higher-education institution; 
=> residency in Deva;
=> age under 35;
=> good command of English;
=> communication and public relation skills;
=> current driving licence;
=> availability for extensive traveling;

If you feel you are the right person for this job, please send 
whitin October 1-th 1998, your curriculum vitae, a recent photograph 
and a telephone number where we can contact you, to the address: 

Schering-Plough Central East AG , 
Human Resources Department

Strada Luterana 2-4, scara D2, etaj 5, apartament 13, sector 1, 
Bucharest

Simeria, str. Cărpiniș, nr.l
Angajează de urgentă: 

prelucrători marmură (calificați și 
necalificați);

^electricieni (min. categ.3);
^mecanici mașini și utilaje; 
^muncitori - prelucrarea lemnului. 
Informații la sediul firmei sau la tel: 

231143

S.C. METfîLOTEX 
S.fî. Deva

Cu sediul în Deva, str. 88 Decembrie, bl.4, parter 
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 
la sediul societății, în data de 06.10.1998, ora 

18,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Comisiei de Cenzori;
2. Analiza contractelor de închiriere, 

locație de gestiune și asociere;
3. Lista mijloacelor fixe propuse la 

vânzare;
4. Aprobarea vânzării activului Baza de 

producție Orăștie și încheierea prin novație a 
contractului de leasing imobiliar al activului 
Depozit Orăștie;

5. Aprobarea organigramei;
6. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut 

în statut, data'următoarei adunări va fi în 
data de 13.10.1998, ora 12,00, cu aceeași 
ordine de zi.

A cincea ediție a Târgului 
Internațional de Tehnologie a 
Informației, Telecomunicații 
și Birotică, IFABO *98, se va 
desfășura în perioada 29 
septembrie - 3 octombrie, la 
Palatul Parlamentului, în 
organizarea Export Consult, 
reprezentant oficial în 
România al Messe Wien 
(Târgul Viena).

IFABO '98 va reuni peste 
150 companii importante din 
domeniul tehnologiei infor
mației, telecomunicațiilor și 
biroticii.’

Simpozioanele organizate 
în cadrul Forumului IFABO în 
perioada 30 septembrie - 2 
octombrie vor aborda 
temele: soluții bancare, baze 
de date de dimensiuni mari, 
sisteme de tarifare și 
facturare, furnizarea de 
servicii Internet, infra

structuri de comunicații, 
presa de specialitate.

în cadrul Conferinței de 
presă din 23 septembrie, 
organizată la Crown Piaza, 
la ora 11.00, firmele 
participante sunt invitate 
să își prezinte noutățile și 
diferite alte evenimente 
care vor avea loc cu ocazia 
IFABO '98. Firma Nokia va fi 
reprezentată la Conferința 
de presă prin Arja 
Souminen. Vicepreședinte 
Nokia Telecommunications 
și Perttu Laakso, Country 

* Manager Romania.
Va fi prezent, de 

asemenea, ambasadorul 
Finlandei în România, 

. Mikko Heikinheimo, care în 
cadrul intervenției sale va 
anunța deschiderea oficială 
a biroului Nokia în 
România.

Bardoline
Șindrile 
bituminoase pentru 
acoperișuri pe bază 
defibră de sticlă

Elastice și flexibile 
Rezistente la apă, 
coroziune, rugină
Se montează ușor, fără 
scule speciale 
Dimensiuni: benzi <le 
1 m lungime x 0,34 ni 
lățime

Membrane de 
hidroizolație din 
bitumuri aditivate 
cuAPPsau SBS

Rezistență mărită la 
razele ultraviolete și la 
îmbătrânire
Flexibilitate btniă la 
temperaturi scăzute 
Aplicare nepoluantă. 
mo n o s t r a f sau 
multistrat
Dimensiuni: suluri de 
10 m lungime x 1 m 
lățime

Ondulane
Plăci ondulate din 
fibre organice 
impregnate cu 
bitum, pentru 
acoperișuri și pereți 
exteriori

Ușoare, elastice, 
rezistente
Se montează simplu și 
rapid
Nu conțin azbest
Dimensiuni: 2 m 
lungime x 0,95 m lățime

Distribuitor autorizatz

BOBSTAR PROD
Hunedoara

Str. Laminatorului, nr. 3/35, bl. 20 
____________ Tel/Fax: (054) - 711.701___________ _

Onduline Materiale de Construcții S.R.L.
Bd. I.C.Brătianu nr. 44, Sc. C, Et.2, Ap. 17-18, Sector 3

Tel: (01) - 310.1275; 310.1328; 311.0563; Fax: (01) - 311.0353
_ _ _  București

| S-a încheiat [ 
i Conferința j 
Rectorilor Danubienii

Lucrările Conferinței 
1 Rectorilor Danubieni s-au 
1* 1 - • i -»t - '“,.X 1-,
| Universitatea Babeș Bolyai din 
i Cluj Napoca, transmite 

corespondentul MEDIAFAX. 
I Rectorii și prorectorii celor 19 
| universități din Europa 
| Centrală și de Est afiliate la 
1 Conferința Rectorilor 
I Danubieni au discutat, pe tot 
| parcursul celor două zile de 
I lucrări, despre stadiul actual al 
! reformei învățământului supe- 
I rior din țările dunărene, despre 
| finanțarea și dinamica acestor 
| universități.
, Președintele Conferinței 
i Rectorilor Danubieni, profesor 
| doctor Ludvik Toplak, rectorul 
| Universității din Maribor 
. (Slovenia), a declarat la finalul 
1 lucrărilor că preocuparea 
I principală a rectorilor 
| univesităților danubiene este 
■ introducerea pe scară cât mai 
[ largă a autonomiei 
I universitare. Rectorul 
| Universității din Maribor a 
I afirmat că autonomia 
• universitară este importantă nu 
I numai pentru universitatea 
| respectivă, ci și pentru 
i economia țării respective, 
! pentru societatea civilă și, nu 
I în ultimul rând, pentru clasa 
| politică. Ludvik Toplak a 
i precizat că autonomia 
. universitară trebuie extinsă la 
I nivel academic, organizatoric 
| și financiar. El a recunoscut că

fiecare universitate membră ■ 
a Conferinței Rectorilor 1 
" -hir-- , I
specifice, însă, in iimi mari, | 
ele pot fi rezolvate prin ■ 
dobândirea unei autonomii j 
cât mai mari față de diferite I 
structuri și instituții. j

Rectorul Universității i 
Catolice din Eichstatt ] 
(Germania), profesor doctor ' 
Ruprecht Wimmer, a | 
declarat că toți participant | 
la Conferința Rectorilor. 
Danubieni desfășurată la 1 
Cluj au apreciat structura I 
multicultural a Universității | 
Babeș Bolyai. Rectorii | 
danubieni consideră că . 
modelul universității clujene ' 
este unul care poate fi un | 
model de înțelegere | 
reciprocă în regiunea i 
dunăreană. Ei au precizat că, 1 
în cadrul lucrărilor, nu a fost I 
abordată propunerea | 
ministrului Educației | 
Naționale, Andrei Marga, . 
privind crearea unei ' 
Universități Danubiene, iar I 
Conferința Rectorilor | 
Danubieni nu este un for i 
care poate decide înființarea ! 
unor astfel de instituții. 1

Țările din care provin | 
universitățile danubiene | 
sunt: Austria, Bulgaria, ■ 
Cehia, Croația, Germania, J 
Polonia, Slovacia, Slovenia, I 
Ungaria și România. |,

J
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Asistența socială acordată 
de stat persoanelor vârstnice va 
fi îmbunătățită, în baza unei legi al 
cărei proiect a fost aprobat de 
Guvern, în ședința de joi, a 
anunțat consilierul de stat 
Petrișor Peiu.

Asistența socială acordată 
vârstnicilor, atât la domiciliu, cât și 
în cămine și spitale, va fi 
diversificată și adaptată nevoilor 
fiecărei persoane, adăugându-se 
serviciilor deja existente 
(asigurări sociale de stat sau 
pentru agricultori). Noua lege 
urmărește să elimine incoerențele 
din funcționarea sistemului actual 
de asistență socială insti- 
tuționalizată bătrânilor și să 
stabilească modul în care vor fi 
plătite contribuțiile de întreținere a 
acestora.

De noile servicii vor beneficia 
persoanele în vârstă de cel puțin 
60 de ani, care îndeplinesc 
anumite condiții: nu au familie ori 
susținători legali, nu au locuință și 
nici posibilități materiale să își 
asigure condițiile de locuit, nu au 
venituri proprii ori Suficiențe 
pentru a se autogospodări, sunt 
prea bătrâni sau prea bolnavi 
pentru a se descurca singuri sau 
au nevoie de îngrijire specializată.

Nevoile acestor persoane vor 
fi stabilite prin anchetă socială, 
care va analiza afecțiunile de 
care suferă, Veniturile și condițiile 
de locuit, precum și necesarul 
minim de îngrijire. Pe baza datelor 

obținute, vârstnicii care își pierd, 
total sau parțial autonomia (care 
poate fi medicală, socio-medicală 
sau psiho-afectivă) vor fi 
încadrați în grupe de 
dependență, incluse într-o grilă 
națională de evaluare.

Proiectul de lege prevede și 
tipurile de servicii care pot fi 
acordate persoanelor în vârstă, 
precum și competențele admi
nistrațiilor locale în acest sens.

PERSOANELE VÂRSTNICE 
VOR BENEFICIA DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
SUPLIMENTARĂ

Bătrânii pot beneficia, la 
domiciliu, de îngrijire și ajutor în 
gospodărie sau pentru plata 
obligațiilor curente, precum și de 
consiliere juridică și sprijin, în 
scopul reintegrării sociale. De 
asemenea, ei pot fi ajutați să își 
întrețină igiena personală și să își 
adapteze locuința și obiectele din 
dotare, în cazul în care nu se pot 
descurca singuri, atât la domiciliu, 
cît și în azile ori alte instituții 
specializate. Aceste două categorii 
de servicii pot fi acordate gratuit 
doar bătrânilor care au venituri de 
cinci ori mai mici decât venitul 
mediu net lunar luat în calcul la 
stabilirea ajutorului social.

O altă categorie de servicii, 
acordată în regim plătit, asemeni 
asigurărilor sociale de sănătate, 
o reprezintă consultațiile medicale 
la domiciliu sau la sediul 
instituțiilor de sănătate, 
administrarea de medicamente, 
acordarea materialelor sanitare 
sau a dispozitivelor medicale.

Pentru asigurarea serviciilor 
la domiciliu, necesare 
persoanelor care nu se pot 

deplasa și se încadrează în 
anumite categorii ale grilei 
naționale de evaluare, consiliile 
locale pot angaja personal 
specializat. Membrii familiilor 
(soțul sau rudele apropiate) care 
au în îngrijire vârstnici pot 
beneficia de program de lucru 
redus la jumătate, drepturile 
salariale pentru cealaltă 
jumătate de normă urmând a fi 
plătite din bugetul consiliului 
local.

îngrijirea persoanelor 
vârstnice din cămine, fiind o 
formă de asistență socială, 
poate fi acordată gratuit, în mod 
excepțional, în cazul în care ele 

se regăsesc într-una din 
situațiilb prevăzute de lege. 
Bătrânii vor fi acceptați în 
cămine dacă au nevoie de 
asistență medicală permanentă, 
pe care nu o pot avea la 
domiciliu, nu se pot întreține 
singuri sau nu au venituri, 
locuință ori susținători legali. Cei 
care au venituri proprii, dar 
sunt totuși îngrijiți în cămine 
organizate, vor achita o cotă 
lunară de întreținere, stabilită 
pe baza costului mediu lunar 
de întreținere.

Serviciile prevăzute în noul 
act normativ vor fi finanțate 
atât din bugetul de stat; cât și 
din cele locale. Statul va aloca 
bani pentru asistența socială 
asigurată prin intermediul 
fundațiilor, asociațiilor sau al 
unităților de cult recunoscute, 
pentru investiții și reparații ale 
așezămintelor sociale din 
zonele defavorizate și pentru 
alte cheltuieli prevăzute prin 
legile bugetare anuale. Restul 
cheltuielilor realizate de cămine 
vor fi acoperite din bugetele 
consiliilor locale, care vor 
finanța și serviciile comunitare 
de asistență socială, precum și 
o parte din activitățile 
desfășurate în acest sens de 
fundații, asociații și unități de 
cult. (MEDIAFAX)

partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese dfc schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

^Conexiuni" în 
haină nouă

Buletinul „Conexiuni", 
editat de fundația 
deveană cu același nume, a 

ajuns la numărul 10. în cinstea 
acestui număr rotund de 
apariții „Conexiuni" se prezintă 
cititorilor în haină nouă.

Revista, acum într-o ținută

grafică deosebită, are un cuprins 
bogat. Câteva titluri sunt edificatoare: 
„Copii în suferință" (traducere din limba 
franceză), „Agenția Națională pentru 
Ocupare și Formare Profesională în 
sprijinul șomerilor", „Aurora, casa 
celor smulși din lume", rubrica de 
Curier juridic, „Copilării mutilate", „Pagini 
WEB pentru ONG-uri hunedorene", 
„Câteva sfaturi pentru a deveni 
întreprinzător de succes”, „Viața de 
colegiu în Franța”, „Sărăcie sau 
nepăsare" ș.a.

Pe ultima copertă apare apelul 
Fundației Conexiuni pentru a fi 
sprijinită în susținerea programului 
„Copiii noștri” inițiat „în beneficiul 
copiilor din familiile fără venituri, 
mamelor singure cu mai mulți copii". 
Sprijinul poate fi „în alimente, produse 
pentru curățenie și igienă și 
îmbrăcăminte. Doritorii ne pot contacta 
la tel./fax 054-226254" (V.R.)

E mic, ușor și deștept. îl poți lua și in rate.

MI -,K

încearcă unul. Tine-I în mănâ.Probeaza-I.Simte-l.

Telemobll iți oferă Nokia 540.

Cumpârâ-I și vorbești gratuit o oră întreagă.

", vei fi tentat sa exclami.

NMT vine de la "Nou, Mic și Tentant.

Așa vei constata că, de acum,
Cel mai nou telefon NMT.

Sub 200 de dolari.

Da. Un Nokia 540 sub 200 de dolari.

NOKIA Telemobil
CoNWmsG Pruni

Deva, ALPI SOFT, 054 234 048 și 018 591 449
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