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Direcția de> ' 
sănătate 
publică a 
județului 

Hunedoara- 
Deva

Cu ocazia Zilei 
Mondiale a Sănătății - 7 
aprilie - conducerea 
Direcției de Sănătate 
Publică a județului 
Hunedoara felicită atât 
populația județului
Hunedoara cât și 
medicii, alături de 
întregul corp sanitar, 
dorindu-le o viață lungă 
și sănătate.

Praștie

JORÂMâMTUL

Sâmbătă, 3 aprilie a.c., s-au 
desfășurat în municipiul Orăștie 
festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 149 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei Române. 
Cu această ocazie, cel mai tânăr 
contingent de militari din cadrul 
Centrului de Instrucție Jandarmi, 
precum și cei din cadrul 
Comandamentului Județean de 
Jandarmi Hunedoara, au depus 
jurământul de credință față de țară 
și față de poporul român. Alături 
de jandarmi au depus jurământul 
la Orăștie și tinerii militari 
componenți ai Grupului de 
pompieri “lancu de Hunedoara” 
din Deva.

înființată printr-un "ofis 
domnesc" de către domnitorul 
Alexandru Ghica în data de 3 
aprilie 1850, instituția 
Jandarmeriei a suferit de-a lungul 
timpului numeroase transformări, 
perfecționându-se mereu și 
devenind cea mai importantă 
forță de menținere a liniștii și 
ordinii publice în statul român. 
Din păcate, odată cu instaurarea 
comunismului, această instituție 
de elită a fost desființată, ea fiind 
din nou pusă în drepturi de abia 
după Revoluția din 1989. Acum, 
prin promulgarea Legii 
Jandarmeriei, instituția pornește 
pe un nou drum, ea fiind o 
componentă esențială a statului 
de drept.

IM

Vremea va fi pre-REMEA dominant frumoasă și va 
continua să se în
călzească. Cerul va fi

I 
I
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variabil, mai mult senin în sud. Vântul va sufla slab, 
până la moderat. Temperaturile maxime vor fi 
curpinse între 14 și 24 grade, mai ridicate în vest și 
sud, iar minimele între 2 și 10 grade.

Conștienți de importanța 
sarcinilor ce le revin, jandarmii 
de la Orăștie au înțeles că în 
aceste vremuri tulburi 
importanța armei din care fac 
parte este tot mai mare. Așa după 
cum spunea dl colonel Octavian 
Stratulat, comandantul Centrului 
de Instrucție Jandarmi Orăștie, 
militarii care depun jurământul 
intră de fapt cu drepturi depline 
în rândul oștenilor patriei, țara 
și poporul bizuindu-se pe ei în 
caz de nevoie. Momentele 
înălțătoare ale depunerii 
jurământului militar au fost 
evocate sâmbătă și de către dl. 
prefect Gheorghe Stanca, 
prezent alături de domnul losif 
Blaga, primarul municipiului 
Orăștie, la festivități.

Ceremonia s-a desfășurat în 
piața centrală a municipiului, 
defilarea impecabilă a tinerilor 
jandarmi fiind răsplătită cu 
aplauze repetate de către cei 
prezenți. încă o dată am avut 
ocazia să vedem, alături de 
tinerii jandarmi de la Orăștie, 
ceea ce înseamnă să fii 
profesionist, să fii un adevărat 
militar român.

Ziua s-a încheiat, firește, cu 
plecarea în permisii ale unora 
dintre cei care au intrat cu toate 
drepturile în rândul jandarmilor.

Andrei N/STOR
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Ziua Mondiala a
Sănătății dedicată 

vârstnicilor
Dacă anumite diferențe între bărbați și femei sunt date 

de caracteristici biologice, altele țin de rolurile și 
responsabilitățile care le sunt atribuite de societate, 
distincții și roluri specifice.

Istoric vorbind, femeile nu au trăit tot timpul mai mult 
decât bărbații. în Europa și America de Nord, diferența a 
apărut odată cu dezvoltarea economică și schimbările 
sociale care au eliminat principalele riscuri pentru femei.

Bărbații au trăit întotdeauna periculos. Ei au tendința 
de a fuma mai mult decât femeile, fapt pentru care decesele 
prin cancer pulmonar sunt mai frecvente.

Factorii legați de modul de viață ajutați de riscurile 
profesionale au favorizat creșterea numărului de decese 
premature la bărbați mai ales în societățile industrializate.

Impactul discriminării îndreptate 
împotriva femeilor

în anumite societăți, avantajul biologic al femeilor este văzut ca 
handicap social. Superioritatea naturală a femeilor în planul speranței 
de viață este sensibil redus în societățile unde mortalitatea infantilă 
feminină este mai ridicată și acolo unde este exersată o discriminare 
împotriva fetelor.

Dezavantajele sociale și economice au de asemenea serioase 
repercusiuni în numeroase alte domenii. în toate țările de exemplu

Spre disperarea populației din Kosovo

Mașina de război a NATO
funcționează din plin

în ciuda protestelor de tot 
felul organizate de o parte a 
populației din numeroase țări 
europene, care cer oprirea 
neîntârziată a actelor de 
barbarie comise de către forțele 
NATO împotriva unui popor 
pașnic și nevinovat - al Iugo
slaviei, iată că bombarda
mentele continuă din plin, 
făcând victime în rândul 
oamenilor, amplificând exodul și 
cauzând distrugeri de mari 
proporții. Pentru a-și justifica 
actele criminale ce le comit la 
acest sfârșit de mileniu, chiar și 
în zilele de’Sfintele Paști, 
capetele înfierbântate ale 
comandanților NATO, care sunt 
abil dirijați de la Casa Albă, 
caută permanent argumente și 
pun condiții inacceptabile, 
manipulează în fel și chip opinia 
publică prin imagini și informații 
care să le servească la 
“motivarea" mârșăviei pe care o 
comit la adresa civilizației și 
păcii.

Atacarea unei țări suverane, 
membră a ONU, chipurile, pentru 
a opri o catastrofă umană, pe 
care în realitate bombarda
mentele NATO asupra regiunii 
Kosovo au sporit-o la 4-5 sute 
de mii de refugiați, a creat un 
precedent periculos, putându- 
se oricând deda la asemenea 
acte barbare. De altfel, cine mai 
ține acum seama de imensele 
suferințe provocate nu numai 
refugiaților din calea mașinii de

(Continuare în pag. 8)

război, dar și populației din 
celelalte zone ale Iugoslaviei 
care sunt bombardate cu o 
cruzime greu de imaginat? Să 
nu mai amintim de 
incalculabilele pierderi cauzate 
țărilor vecine și circulației pe 
Dunăre, care nu se mai știe 
când va fi reluată, refacerea 
podurilor distruse necesitând 
mult timp și cheltuieli enorme. 
După cum afirmă unele surse, 
este posibil ca acțiunile militare 
susținute cu furie oarbă să 
urmărească nu numai 
experimentarea armamentelor 
sofisticate de carp dispune 
mașinăria NATO (care s-a 
acoperit de rușine la împlinirea 
a 50 de ani de existență!), ci și 
plata unei polițe deoarece 
sârbii n-au acceptat un 
împrumut oferit de FMI în 
condiții total dezavantajoase 
pentru Iugoslavia.

Marea durere pentru cei 
implicați în conflict și pentru 
zonele limitrofe este aceea că 
nu se întrezăresc câtuși de 
puțin semnale pozitive în 
privința diminuării dezastrului 
sau încheierii grabnice a 
războiului și reluării 
negocierilor. Din contră, spre 
indignarea și îngrijorarea 
opiniei publice atrocitățile iau 
amploare, locul rațiunii luându- 
I arbitrajul și bunul plac al celor 
ce se cred atotputernici și 
stăpânii lumii.

Nicolae TÎRCOB

Vicepreședinții consiliilor județene din 
Regiunea 5 Vest au discutat despre

Dezvoltarea 
infrastructurii
După cum ne-a informat 

dl ing loan Băda, vice
președinte al Consiliului 
județean Hunedoara, la 
începutul lunii aprilie a.c. la 
Consiliul județean Arad a 
avut loc o întâlnire a 
vicepreședinților consiliilor 
județene: Arad - Romulus 
Tașcă, Timiș - Marius 
Pdpovici, Caraș-Severin - 
Vasile Mânu și Hunedoara 
la care s-au analizat unele 
probleme privind dez
voltarea infrastructurii în 
cadrul Regiunii 5 Vest.

La această discuție s-au 
analizat trei importante 
probleme.

Una dintre acestea a 
vizat folosirea în viitor a 
unei tehnologii moderne 
privind creșterea calitativă a 
lucrărilor de reabilitare a 
sistemelor rutiere prin folo
sirea pudretei de cauciuc la 
mixturile asfaltice. S-a 
convenit ca, prin 
Universitatea Tehnică 
Timișoara, să se stabi- 
lească rețeta ce urmează a 

Casa căsătoriilor
Devo - estetică și 

funcțională
r

Vineri, 2 aprilie a.c., în prezența autorităților județene 
și locale a fost inaugurat sediul Casei căsătoriilor din Deva. 
Locul unde se unesc destinele oamenilor a fost renovat 
și reamenajat de SC Incoprod Construcții SRL, fondurile 
pentru aceste lucrări fiind asigurate prin grija Consiliului 
local Deva. Au fost executate zugrăveli, tencuieli, s-au 
montat pardoseli, tavane false, gresie, au fost puse uși și 
ferestre moderne, s-a reparat trotuarul etc.

Pe lângă aceste schimbări estetice, Casa căsătoriilor a 
câștigat și la capitolul funcționalitate, între noile dotări ale 
instituției aflându-se o cameră de declarații pentru miri, 
două săli de protocol și o arhivă. Astfel, cei care se hotărăsc 
să facă cel mai important pas al vieții au acum ocazia să-l 
celebreze într-o atmosferă deosebită. (C.M.)

în prezenta dlui prefect Nicolae Stanca și a primarului 
Mircia Muntean, loan Avram, director al SC Incoprod 

Construcții SUL, prezintă invitaților schimbările efectuate 
la sediul Casei căsătoriilor Deva.

Foto: Traian MÂNU

fi utilizată, tehnologia și 
procedeele de punere în 
operă. S-a convenit ca 
județele să realizeze 
sectoare experimentale, 
urmând să se obțină 
agrementarea tehnică a 
materialului și a proce
deului.

O altă problemă discu
tată s-a referit la corelarea 
propunerilor județelor 
privind reabilitarea dru
murilor ce urmează a se 
realiza din fonduri ISPA 
(fonduri de preaderare) în 
vederea asigurării legă
turilor interjudețene și 
coridorul 4 European.

De asemenea, avându- 
se în vedere resursele 
financiare limitate din 
acest an, s-a apreciat că, 
pentru menținerea de 
condiții de viabilitate a 
drumurilor, este necesar 
să se pună accent pe 
lucrările de tratamente 
bituminoase cu bitum 
modificat. (N.T.)
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O DIVIZIA A
După egalul din 
Ghencea

Dinamo a
trecut in
fruntea

clasamentului
Derby-ul Steaua - Rapid 

s-a încheiat nedecis (1-1) și 
a dat satisfacție suporterilor și 
spectatorilor doar în repriza a 
doua. în prima repriză, Rapid 
a dominat mai mult, aflându-se 
mereu în terenul advers, însă 
cei care au deschis primii 
scorul au fost militarii, în min. 
26, prin Linear, care a fruc
tificat o centrare de la Baciu. 
Rapidul a egalat în min. 45, la 
o lovitură de colț, Gane relu
ând în plasă de la 6-7 metri. 
Repriza a ll-a a fost superi
oară, fazele “calde" alternând 
de la o poartă la alta, cu multe 
acțiuni în viteză, cu ocazii de a 
marca, dar ratate de ambele 
părți. Scorul nemulțumește pe 
cele două formații, fiecare 
dintre ele dorind să acumuleze 
toate punctele puse în joc. 
Echipa ce a câștigat după 
această partidă a fost Dinamo 
ce a urcat pe primul loc în cla
sament. Schimbări de locuri se 
mai pot produce între aceste 
echipe ce conduc detașat 
fiindcă mai sunt de disputat 
12 etape până la sfârșitul 
campionatului.

Etapa a 22-a s-a dovedit 
a fi una a gazdelor, până și 
Foresta câștigând în fața lui 
FC Național. Un singur rezultat 
de egalitate s-a mai înregistrat 
la Constanța, elevii lui Roșea 
de ta CSM Reșița avându-l în 
apărare pe Vali Ștefan au re
ușit să smulgă Farului un 
punct prețios, scorul fiind 0-0. 
Victorii categorice au realizat 
Dinamo - 5-0 cu Olimpia, Oțelul 
Galați 4-0 cu Univ. Craiova și 
Ceahlăul 5-1 în fața studen
ților din Cluj.

în etapa viitoare, prima par- 
tidă-ce se dispută vineri, 9 apri
lie, va fi CSM Reșița - Steaua. 
Restul meciurilor din etapa a 
23-a se vor desfășura sâm
bătă, 10 aprilie, de la ora 11!

C. SANDU
__________________/
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VEGA EEVA
ARC C-LUNG 2-3

Așa cum am prevăzut, devenii au umplut tribuna 
stadionului “Cetate" la meciul favoriților lor cu ARO C- 
lung, o echipă puternică ce ocupă, în prezent, locul 2 în 
clasament, la 6 puncte diferență de ocupanta locului trei, 
UTA. Din păcate, meciul-nu s-a ridicat la un nivel tehnic și 
spectacular așteptat de publicul spectator, de poziția în 
clasament a celor două formații și în ultimă instanță de 
rezultatele bune obținute de deveni în ultimele trei etape.

Partida a început promițător. Faza petrecută în min. 3, 
când Chiliman a fost forțat aproape de a deschide scorul, 
a dat speranțe în tribună. A venit însă dușul rece al oas
peților în min.6: la un atac la poarta lui Maria, Butaru și 
Bălan se află la originea unei faze rapide încheiate cu 2 
șuturi, portarul devenilor respinge cu piciorul și Bălan 
șutează cu sete din colțul careului mic, lângă bară, 0-1. 
Gazdele resimt șocul, dar nu sunt în stare să revigoreze 
jocul, deși ei încearcă și în câteva rânduri reușesc să-și 
creeze ocazii bune în careul oaspeților (min. 9, Luca a 
reluat balonul cu capul, de puțin peste transversala porții 
lui Rinder) și cum s-a întâmplat și în minutele 15 (Popa), 
20 (Costăchescu), 28 (Răican). E drept că asistentul 
Corneliu Fecioru (București) a reușit să scoată din sărite 
în câteva rânduri pe spectatorii din tribună, banca tehnică 
a gazdelor și pe jucători, trecând cu vederea 2 ofsaiduri 
ale oaspeților, dar nu trebuie să omitem nici slăbiciunile 
manifestate de gazde, fiindcă în minutele 13 și 33, ARO a 
fost foarte aproape de a mai înscrie.

Ne așteptam ca în repriza a ll-a devenii vor fi stimulați 
să atace cu mai mult aplomb și discernământ poarta 
oaspeților, să evite gafele, greșelile din apărare. Numai 
că nu a fost așa. ARO nu s-a baricadat în apărare, vârfu
rile, Butaru, Bălan și Bucuroaia, rapide, mereu “înfipte” în 
linia apărătorilor de la Vega, au reușit să mai înge
nuncheze de două ori pe gazde. în min. 50, ca de obicei, 
când a avut prilejul, Bucuroaia insistă la minge, pasează 
lui Butaru, trece de Tănasă, iese în întâmpinare și Maria, 
însă nu poate intercepta balonul și Butaru ridică scorul la 
0-2. Devenii efectuează schimbări de jucători de bun 
augur și au rev.enit în atac, Popa remarcându-se în min. 
54 și 57 când oaspeții scot balonul miraculos de sub 
bară! Și totuși cei care punctează sunt tot piteștenii: 
Butaru nu poate fi oprit din cursă și pătrunde singur în 
careu și scorul devine 0-3! în min. 78, Chira (proaspăt 
intrat pe teren) execută foarte bine o lovitură de colț și 
Răican reduce din handicap 1-3. Devenii, impulsionați de 
suporteri, dau drumul la joc (cum ar fi trebuit să proce
deze de la început) și în min. 81, tot la o lovitură de colț 
executată și de această dată de Chira, Popovici izbutește 
golul a doilea al gazdelor. La 2-3, tribuna cere cu insis
tență egalarea, rămânând în final cu regretul că era cu 
totul altul rezultatul dacă devenii ar fi abordat acest meci 
cu ardoarea cu care au evoluat în ultimele minute de joc.

A arbitrat la centru C-tin Ene (Buc.).
VEGA: Maria, Bordeian, Tănasă, Zanc (50 Popovici), 

Naniu, Popa, Chezan, Luca, Costăchescu (58 Preda), 
Chiliman (74 Chira), Răican.

Sabin CERBU
_____________

ȘCORJ-UJVIU

MINERUL CERTEJ - 
MINERUL BERBEȘTI 

6-0 T2-0J
Dacă în sezonul trecut, Minerul Certej a 

câștigat trofeul Fair-play, jucătorii din Berbești 
și-au cucerit renumele de duri ai stadioanelor, 
principalul lor argument în acest sens fiind jocul 

^aspru la intimidare practicat în special pe teren 
propriu. Dar cum Federația și arbitrii au stat cu 
sancțiunile, respectiv cu cartonașele, pe ei, 
jucătorii oaspeți au devenit pașnici ca niște 
mielușei. în aceste condiții, jocul de sâmbătă de 
la Certej s-a desfășurat în limitele regulamen
tului, iar cum oaspeții n-au mai putut apela la 
durități, partida a fost la discreția jucătorilor 
pregătiți de loan Petcu.

Debutul primei reprize a fost relativ echili
brat. Oaspeții s-au dovedit a fi bine organizați în 
apărare astfel că minerii s-au apropiat destul de 
greu de poarta lui Todeci. Totuși, pe măsura 
trecerii timpului, acțiunile inițiate de Hanganu & 
Co. au câștigat în viteză și inventivitate și și-au 
sporit gradul de periculozitate. Astfel, în minutul 
35, în urma unei acțiuni derulate pe traseul 
Bozga - Hanganu - Polvrea, ultimul a pătruns în 
careu și a șutat din unghi deschizând scorul; 1- 
0. După gol, gazdele s-au dezlănțuit, Dragnea 
(min. 39) și Tăgârță (min. 41) trecând de puțin 
pe lângă majorarea scorului. Desprinderea 
minerilor avea să vină cu un minut înaintea 
fluierului final al primei reprize, atunci când 
Fartușnic a transformat cu precizie un penalty 
obținut de Hanganu și 2-0.

în repriza secundă, aspectul jocului s-a 
schimbat radical. După ce în minutul 56 Rădos a 
majorat diferența la 3-0, oaspeții și-au dat sea
ma că nu mai au ce pierde și au ieșit la joc, 
renunțând la apărarea supraaglomerată pe 
care o practicaseră în prima repriză. Acest 
lucru a convenit de minune jucătorilor din Certej 
care au avut acum mult mai mult spațiu de 
manevră în jumătatea adversă. în vreme ce 

| oaspeții alergau cu disperare după golul de 
onoare, minerii au profitat și au realizat scorul 
etapei. în minutul 64, Dragnea a slalomat pe 
banda stângă, a centrat excelent în careu, iar 
Ocolișan a reluat cu latul urcând scorul la 4-0. 
Trei minute mai târziu, în urma unei surprin
zătoare combinații Hanganu - Tăgârță, ultimul a 
înscris golul de 5-0. Tabela a fost închisă de 
același Tăgârță care în minutul 80 a reluat în 
plasă o centrare de pe dreapta a lui Fartușnic.

MINERUL CERTEJ: Dobre - Fartușnic, 
Răducănescu, Filip, Bozga, Polvrea (68 
Banc), Drăgoi, Dragnea, Hanganu - Bolfoși (3 
Tăgârță), Rădos (56 Ocolișan). Antrenor: loan 
Petcu.

MINERUL BERBEȘTI: Todeci (65 Monea) - 
Grigore, Bărbuț, Cumpănescu, Amati - llinca, 
Petre Bogdan, Popa, Palade - Ghiță, Nica. 
Antrenor: Coca Laurențiu.

DEFICIENTE LA FINALIZARE

DACIA ORĂȘHE- 
MINERUL GHELARI 
2-0 (1-0)

întrucât stadionul propriu din Orăștie este 
suspendat, jucătorii de la Dacia Orăștie au fost 
nevoiți să-și dispute-prima partidă din acest 
retur de campionat pe teren neutru. Astfel, 
duminică, 4 aprilie, stadionul din Simeria a fost 
gazda întâlnirii contând pentru etapa a Xlll-a a 
Diviziei D, între aspiranta la promovare Dacia 
Orăștie și echipa lipsită de griji, Minerul Ghelari. 
Chiar dacă partida a opus două echipe străine 
orașului Simeria, vremea bună i-a determinat pe 
destui spectatori să ia loc în tribunele sta
dionului CFR Marmosim.

Partida a fost controlată cu autoritate de 
echipa pregătită de Carol Gal, astfel că nici un 
moment nu s-a pus problema învingătoarei, 
singura necunoscută fiind proporția scorului, 
întărită în perioada dg iarnă cu doi jucători foști 
la Vega Deva (Dan Gabriel și Berindei), echipa 
din Orăștie a arătat un joc matur, bine orga
nizat, suferind însă la capitolele viteză și efica
citate. Țesătura de pase a orăștienilor a făcut 
ca mingea să fie în 80 la sută din timp în pose
sia Daciei. Prin urmare, careul celor din Ghelari 
a fost asediat aproape continuu, oaspeții tre
când rareori de mijlocul terenului. Și totuși, în 
ciuda acestei dominări teritoriale, jucătorii de la 
Dacia au reușit doar câte un gol pe repriză.

După patru ocazii uriașe semnate de Berindei 
(min. 5 - bară), Eșanu (min. 7), Szidorak (min. 17) 
și Marin (min. 19), în minutul 25, gazdele au reușit 
deschiderea scorului. în urma unei faze prelungite 
de atac în care mingea a circulat-ca la handbal, 
Toth și-a luat inima în dinți și a șutat sec de la 
marginea careului surprinzându-l pe Grădinaru și: 
1-0. Golul n-a adus descătușarea așteptată de 
conducătorii clubului din Orăștie, mijlocașii și mai 
ales vârfurile evoluând în continuare șters, fără 
imaginație și fără eficacitate. în repriza secundă 
oaspeții au prins mai mult curaj, inițiind acțiuni mai 
decise spre poarta celor din Orăștie și lăsăndu- 
se mai descoperiți în apărare. Totuși, jucătorii de la 
Dacia nu au știut profita de aceste spații, vârfurile 
Eșanu, Szidorak și Baciu ratând în continuare cu 
nonșalanță. Astfel, golul de 2-0 a venit în minutul 
66 , tot în urma unui șut de la distanță, respins în 
față de Grădinaru și reluat în plasă de Szidorak.

Partida a fost arbitrată de Nicu Lixandru 
(Petroșani), asistat la cele două linii de D. 
Dudaș (Petroșani) și S. Corpadi (Lupeni). 
Observator A.j.F. - Sever Bogdan.

DACIA: Opric - Ștefan (46 Cornea), Dan 
Gabriel (46 Baciu), Moldovan, Costea, Firu, 
Marin, Toth (75 Hrișcu), Berindei - Eșanu (75), 
Szidorak.

MINERUL: Grădinaru - Vâlcea, Andrei, 
Tămaș, Croitoru (65 Păsat), Pribeagu (20 
Vîrlan), Nedeloiu, Sârbu, Kutyfalvi, Crăciun, 
Selagea.

Ciprian MARiNUȚ

---------- ' -------- \ > - -------- ' - ----------- \

Q DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 22-a: Ceahlăul P.N. - 

“U” Cluj 5-1; Petrolul - FC Argeș 3-1; FCM Bacău 
- FC Onești 2-1; Foresta - FC Național 1-0; 
Dinamo - Olimpia S.M. 5-0; Gloria Bistrița - Astra 
Ploiești 1-0; Oțelul Galați - U Craiova 4-0; FC 
Farul C-ța - CSM Reșița 0-0; Steaua - Rapid 1-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (10 aprilie): Astra PI. - 
Dinamo; Olimpia - Foresta; FC Național - FC Farul; 
Univ. Craiova - Gl. Reșița; FC Argeș - Ceahlăul 
P.N.; “U” Cluj - Oțelul Gl.; FC Onești - Petrolul; 

L Rapid - FCM Bacău; CSM Reșița - Steaua.

1. DINAMO 22 18 2 2 73-20 56
2. RAPID 22 17 4 1 47-13 55
3. STEAUA 22 12 5 4 40-20 44
4. FCM BACĂU 22 12 8 2 31-18 44
5. OȚELUL GL. 22 13 1 8 35-22 40
6. FC ARGEȘ 22 12 2 8 38-28 38
7. PETROLUL ■ 22 11 4 7 36-28 37
8. FC NAȚIONAL 22 12 0 10 42-31 36
9. CEAHLĂUL 22 10 3 9 34-35 33
10. ASTRA PL. 22 8 5 8 25-23 29
11. GL. BISTRIȚA 22 7 4 11 33-41 25
12. FC ONEȘTI 22 7 3 12 31-44 24
13. FARUL 22 7 3 12 23-26 24
14. U CRAIOVA 22 5 5 12 23-36 20
15. CSM REȘIȚA 22 4 7 11 17-41 19
16. FORESTA 22 3 4 15 23-44 13
17. OLIMPIA 22 3 4 15 14-42 13
18. “U” CLUJ 22 2 4 16 12-55 10

©■ DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 22-a: Extensiv 

Craiova - Drobeta Tr. S. 7-0; Inter Sibiu - Jiul 
Petroșani 3-2;; FC Baia Mare - Apulum A.l. 3-0; 
Chimica Târnăveni - Min. Motru 3-1; UT Arad - 
Corvinul Hd. 3-1; Unirea Dej - Poli Timișoara 1-0; 
Dacia Pitești - FC Bihor 1-1; ASA Tg. M - Gaz 
Metan 2-1; Vega Deva - ARO C-lung 2-3.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Poli Timiș. - UTA; Corvinul - 
Chimica; M. Motru -ASATG. M; FC Bihor - Un. Dej; 
Jiul - Extensiv; Drobeta Tr.S - Dacia; Apulum - 

(iute» ARO • FC Baia M Giz Metan - Ve<ja Deva.

1. EXTENSIV 22 15 3 4 62-20 48
2. ARO C-LUNG 22 14 2 6 43-27 44
3. UT ARAD 22 11 5 6 41-27 38
4. FC BIHOR 22 11 4 7 24-21 37
5. POLI TIMIȘ. 22 11 3 8 41-27 36
6. INTER SIBIU 22 11 2 9 36-30 35
7. GAZ METAN 22 10 4 8 34-28 34
8. ASA TG. M. 22 11 1 10 28-28 34
9. CORVINUL 22 9 3 10 35-40 30
10. VEGA DEVA 22 8 4 10 22-36 28
11. BAIA MARE 22 7 6 9 28-31 27
12. JIUL 22 8 2 12 23-39 26
13. DACIA PITEȘTI 22 7 4 11 29-35 25
14. M. MOTRU 22 7 4 11 28-36 25
15. APULUM A.l. 22 7 4 11 26-35 25
16. DROBETA TR.S. 22 7 3 12 26-37 24
17. UN. DEJ 22 7 3 12 26-39 24
18. CHIMICA 22 7 3 12 24-40 24

O DIVIZIA C3
Rezultatele etapei: Aluminiu Slatina - Electro 

1-2; Petr. Țideni - Gloria Reșița 1-2; Șoimii Sibiu - 
Record Mediaș 5-0; Constr. Craiova - FI. Vâlcea 4- 
2; Min. Uricani - Petr. Drăgășani 6-3; Min. Certej - 
Min. Berbești 6-0; Min. Lupeni - Pandurii Tg. J. 1-0; 
Min. Mătăsari - Aurul Brad 0-1; Forestierul Stâlpeni 
- Petr. Stoina 3-0; FI. Moreni - Progr. Caracal 4-0.

CLASAMENTUL
1. ELECTRO 24 17 6 1 54-12 57
2. FL. VÂLCEA 24 16 3 5 65-31 51
3. ȘOIMII 24 14 8 2 56-20 50
4. GL. REȘIȚA 24 13 5 6 46-23 44
5. M. CERTEJ 24 12 6 6 52-36 42
6. PANDURII TG. J. 24 13 2 9 38-25 41
7. M. URICANI 24 12 0 12 48-47 36
8. AL. SLATINA 24 11 3 10 29-30 36
9. FL. MORENI 24 9 6 9 45-40 33
10. PETR. STOINA 24 10 2 12 39-42 32
11. PETR.TICLENI 24 10 2 12 36-55 32
12. CONSTR. CR. 24 10 1 13 43-43 31
13. AURUL BRAD 24 9 4 11 37-38 31
14. M. MĂTĂSARI 24 9 3 12 26-29 30
15. FORESTIERUL 24 9 1 14 36-53 28
16. M. LUPENI 24 8 3 13 32-56 27
17. PETR. DRAGAȘ. 24 8 1 15 26-45 25
18. M. BERBEȘTI 24 6 5 13 33-57 23
19. RECORD M. 24 5 5 14 32-57 20
20. PROGRESUL 24 4 4 16 23-57 16

Etapa viitoare (miercuri, 7 aprilie): Petr. 
Drăgășani - Min. Certej; M. Berbești-Constr. 
Craiova; FI. Horezu - M. Lupeni; Pandurii-Petr. 
Țideni; Gl. Reșița - M. Mătăsari; Aurul - Al. Slatina; 
Electro - Șoimii, Record Mediaș - Forestierul; Petr. 

^Stoina - FI. Moreni; Progresul - M. Uricani.

DIVIZIA
Rezultatele etapei nr. 15 din 4 aprilie:

FC Dacia Orăștie - Minerul Ghelari 2-0; 
Minerul Teliuc-Parângul Lonea 2-5; 
FC Paroșeni-Vulcan-Metalul Crișcior 2-1; 
Constr. Hd.-Min. Aninoasa 0-1;
Vict. Călan-Minerul Bărbăteni 4-0.

CLASAMENTUL
1. PARÂNGUL 13 12 0 1 38-11 36
2. VICT. CĂLAN 
*3. DACIA OR.

13 9 2 2 34-7 29
12 10 0 2 25-5 29

4. CFR MARMOSIM 12 6 2 4 25-14 20
5. M. BĂRBĂTENI 13 6 1 6 17-26 19
6. M. ANINOASA 13 5 1 7 18-18 16
7. M. GHELARI 13 5 1 7 22-25 16
8. PAROȘENI-V. 13 4 3 6 16-21 15
9. M. TELIUC 13 3 3 7 19-27 12
10. METALUL 13 3 1 9 15-29 10
11. CIF ALIMAN 12 3 1 8 10-37 10
12. CONSTR. HD. 12 2 1 9 11-30 7

Echipă penalizată cu un pu net
Etapa viitoare de joi, 8 aprilie: 

Parângul Lonea - FC Dacia Orăștie: 
Metalul Crișcior - Minerul Teliuc; 
Minerul Aninoasa - CFR Marmosim; 
Minerul Bărbăteni - Construct. Hd.; 
CIF Aliman Brad - Victoria Călan. 
FC Paroșeni - Vulcan și Min. Ghelari stau
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l^ixîfesotml Clemente 
Constatului, la 65 de ani

în ciclul “Personalități 
hunedorene”, Biblioteca 
Județeană “Ovid Densu- 

i sianu” (autor prof. Maria 
I Razba) a pregătit și tipărit 

o biobibliografie dedicată 
cunoscutului om de cul
tură Constandin Clemen
te. Nici că se putea un ca
dou mai frumos pentru 
profesorul care astăzi, 
marți, 6 aprilie a.c., împli
nește 65 de ani. Este util 
să reamintim că nu număr 
însemnnat de ani 
Constandin Clemente a 
condus cultura, mișcarea 
artistică hunedoreană 
scoțând la lumină și valo
rificând creația populară 
cu neasemuitele sale 
nestemate care ne fac 
mai cunoscuți și mai bo- 
gați în plan spiritual în 
concertul spiritual națio
nal și mondial. Și Hune
doara este în acest sens 
un depozitar inestimabil.

O parte din munca sa 
s-a văzut concretizată în 

i cărți publicate dintre care 
i biobibliografia specifică: 

“Tinerețe fără bătrânețe”, 
“Folclor din regiunea Hu- 

I nedoara”, “Fluieraș mân- 
dru-nflorit”, “Strigături din 

! Hunedoara”, “Pe câmpul 
cu florile”, “Lada cu zes- 

! tre” ș.a. A semnat nume
roase colaborări la cu- 

; legeri de folcor, articole.
Remarcabile sunt gân

durile sale în legătură cu 
spiritualitatea acestei zo

ne, a poporului român în 
general. Amintim în acest 
sens:

“Există o tulburătoare 
unitate a manifestărilor 
spirituale ale poporului ro
mân, ceea ce demon
strează unitatea însăși a 
românilor de pretutindeni 
și care imprimă “Variante 
ardelenești ale paparu
delor” (“Sargeția”,' voi 
16-17);

“Romana”, compo
nentă a tezaurului spiri
tualității românești, armă 
de luptă pentru afirmarea 
ființei naționale, la mijlo
cul secolului trecut, tre
buie integrată cu sfințenie 
și păstrată drept mărturie 
pentru generații viitoare, 
într-un Pantheon imaginar 
al culturii naționale. Ală
turi de “Miorița” și “Meș
terul Manole”, de “Tine
rețe fără bătrânețe și via
ță fără de moarte” și de 
“Prâslea cel voinic și me
rele de aur”. Aceasta 
pentru a rămâne noi și a 
nu deveni... alții”. (“Opinii 
culturale”, 1997).

Joi, 8 aprilie a.c., ora 
17, profesorul Constandin 
Clemente va fi sărbătorit 
de Biblioteca Județeană 
și Inspectoratul Județean 
pentru Cultură la Casa de 
cultură din Deva. La mulți 
ani, die Constandin 
Clemente!

Mine! BODEA

Prieteni din 
Germania la 

Hațeg
La Hațeg a sosit recent o 

nouă delegație a Crucii Roșii 
din Germania. A fost condusă 
de Fred Thelen.

De la dna Steluța Rădoni, 
președintele subfilialei de 
Cruce Roșie Hațeg, am aflat 
câteva chestiuni legate de 
această prezență a domnilor 
din orașul Badsăckingen ca
re, de mai mulți ani, vin la Ha
țeg sprijinind efortul autorită
ților locale în mai multe dome
nii ale asigurării sănătății 
oamenilor.

Foarte pe scurt, subfiliala 
din Hațeg a realizat un parte- 
neriat cu Crucea Roșie din 
localitatea amintită încă din 
anul 1996. 9e preconizează 
ca legătura stabilită să dureze 
cel puțin până în anul 2000. 
Se apreciază că, practic, le
găturile sunt frățești, iar sco
pul acestora a fost și este 
sprijinirea oamenilor săraci, a1 
șomerilor, nevoiașilor, handi- 
capaților. Din partea Crucii 
Roșii din Badsăckingen, Ha
țegul a beneficiat de un sprijin 
consistent în ceea ce privește 
dotarea sediului subfilialei. S-a 
primit sprijin atât în bani, cât și 
în obiecte. "După părerea 
noastră, fără a fi apreciați ca 
lipsiți de modestie, credem că 
suntem unul dintre cele mai 
dotate și mai frumoase centre 
de subfiliale din țară”, mai spu
nea dna Rădoni.

Valentin NEAGU
■

Gluma zilei
Caut post la o 

întreprindere cu capital 
majoritar de stat 

degeaba.

■ ■■ ------ ■ \
Despre starea jalnică a unor 
pășuni..

în lipsa unei 
legi pastorale...

De câțiva ani buni se tot discută, uneori 
cu înverșunare, dar practic fără nici un efect, 
despre o posibilă lege a zootehniei și a fon
dului pastoral. Altele se vede însă că sunt 
acum problemele arzătoare ale țării, din 
moment ce se tot tărăgănează dezbaterea și 
adoptarea unor astfel de legi, care'ar duce 
fără îndoială la relansarea agriculturii.

Cum în lipsa unei legi lucrurile merg 
anapoda, în virtutea inerției, iată că nici 
aici nu se face excepție. Doar așa se poate 
explica, credem, starea actuală jalnică a 
unor pășuni pe care cu ani în urmă s-au 
făcut lucrări complexe de îmbunătățire. 
Situația lor actuală atfege implicit după 
sine imposibilitatea redresării situației 
zootehniei locale. Nu numai faptul că se 
practică un pășunat abuziv, până toamna 
târziu și de primăvara din vreme, imediat 
ce se duce zăpada, dar se constată că s-a 
uitat complet de măsurile simple - ce să 
mai spunem despre cele complexe ? - de 
îngrijire a pășunilor. Ca urmare, în raza 
comunelor Băcia, Turdaș și în multe alte 
zone ale județului se pot vedea sute și mii 
de ha de pășuni invadate de mușuroaie și 
de vegetație dăunătoare, fără ca cineva 
să-și pună problema - în mod deosebit 
autoritățile locale și crescătorii de animale 
- că potențialul productiv al suprafețelor 
respective nu este nici pe departe folosit.

Nu este cazul să insistăm asupra rolului 
lucrărilor de curățare, fertilizare sau însă
mânțate a pajiștilor naturale asupra stării 
de producție a pășunilor și ameliorării situa
ției zootehniei, ci este important să reflectăm 
cu seriozitate la măsurile practice ce trebuie 
întreprinse în fiecare localitate pentru a ieși 
din impasul actual, chiar dacă n-a fost încă 

j adoptată o lege în acest sens. (N.T.)

(TrB )■••2__________

ÎN SCOPUL RIDICĂRII 

NIVELULUI URBANISTIC
Banii și la Călan sunt foarte puțini, iar 

cei care au existat și există se folosesc, 
firesc, în interesul obștii, ridicării nivelului 
de urbanism și a standardului de viață. 
Cu această apreciere rostită de inter
locutor a început discuția ce am avut-o cu 
dl Gheorghe Roșu, de la Serviciul de in
vestiții al Primăriei. Obiectivele se împart, 
în principal, în două categorii. Prima ar fi 
aceea a celor începute mai de mult și se 
află deci în continuare. Printre acestea se 
numără îmbunătățirea agentului termic la 
blocurile vechi, modernizarea și reteh- 
nologizarea punctelor termice nr. 3 și 4 
realizarea unei capele și împrejmuirea 
cimitirului nou, extinderea rețelei de dis
tribuție a gazelor naturale în Strei, Călanul 
Mic și Nădăștia de Jos. A doua categorie 
ar enumera lucrările noi, adică cele ce vor 
începe în anul în curs. între acestea se 

înscrie, deocamdată doar extinderea 
instalației de gaz metan în Batiz, Nădăștia 
de Sus, Sâncrai și Sântămăria de Piatră.

PROFITAȚI,
CA OFERTA
ZBOARĂ!
CONNEX GO! vă aduce-n zbor o nouă veste: până la

15 mai, aveți cel mai mic preț de până acum pentru

pachetul cu telefon - 149$ , un preț special pentru

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar

gratuit de 10$ .în plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă

nu o prindeți, zboară. Și,

credeți-ne, nu se mai întoarce.

CONNEX *

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATĂ.
lva|i cartofa CONNEX GOI (dând sau primind primul S
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■•BOȘOROD - ÎN APRILIE 1999->
Boșorodul,' localitate așezată la 

mică distanță de orașul Căian, 
face parte dintre comunele de mărime 

medie aie județului, având, ia ora actuală, 
în jur de 2.340 de locuitori. Comuna este 
alcătuită din 9 sate - Boșorod, Chitid, 
Bobaia, Alun, Cioclovina, Luncani, 
Prihodiște, Urs ici și Târsa. Dintre acestea 
primele două, ia care se ajunge pe o 
șosea asfaltată, sunt așezări frumoase, 
bogate, rostuite cu multă grijă și hărnicie, 
cu oameni sinceri și deschiși ia gând și 
drepți în fapte. îți sar imediat în privire 
casele mândre, făloase chiar, cu ogrăzile 
largi, multe betonate sau pietruite, 
acoperite cu viță de vie întinsă pe 
spalierele de lemn.

Bogăția celor două localități și a 
oamenilor ior are ia bază hărnicia 
oamenilor dovedită în agricultură, dar și 
în aite ramuri aie economiei. Aproape toți 
bărbații Boșoroduiui și Chitiduiui au 

^lucrat și unii lucrează încă la Hunedoara,

Căian și în alte orașe ale județului. în 
vremea din urmă, numeroși dintre ei au 
fost disponibiiizați. Treaba asta i-a 
supărat pe muiți aducăndu-ie tristețe în 
suflete. Un om cu părui aib din Boșorod, 
di loan F, pe care-i cunosc de muiți ani, 
zicea:

- Treaba asta are două urmări. Prima: 
oamenii rămân pe drumuri. A doua: se 
întorc ia pământ. Ceea ce nu-i rău deloc, 
dimpotrivă.

Celelalte sate aie comunei sunt 
așezate în zonă de munte și ia unele 
dintre eie - Urs ici și Prihodiște ș.a., nu 
se ajunge decât pe poteci. La Urșici 
pâinea - cumpărată de ia Boșorod - este 
urcată cu măgarTil. Tot acolo se află 
peștera Cioclovina, minele cetății Piatra 
Roșie - cetate dacică - ce face parte din 
lanțul de apărare din munții Orăștiei. Vara 
vin muiți oameni și ie vizitează, dar nu 
se poate ajunge acolo decât pe jos.

Reforma sanitară se
aplica cu dificultate

Pentru oamenii de la țară ______________________________ de la Primărie la Centrul de

Pământul este sărac și 
veniturile mici

reforma sistemului sanitar 
contează doar în plan concret. 
Pentru ei nu e important ce 
sistem legislativ se aplică, cum 
vor fi plătiți medicii sau pe ce prin- 
cipii se stabilește lista 
medicamentelor compensate. 
Important este ca medicul să le 
fie aproape, să fie priceput și să 
fie omenos. Discuția purtată re
cent cu dna. dr. Geta Bălășel la 
dispensarul din Boșorod a atins 
însă și aspecte ale reformei 
sistemului sanitar preconizată a 
avea loc începând cu 1 aprilie 
a.c.

- Cum este organizată 
asistența medicală la nivelul 
comunei?

- Comuna are nouă sate iar 
câteva dintre ele sunt situate pe 
dealuri, unde accesul este foarte 
greu.In ciuda acestei "geografii 
problematice" în nici un sat nu 
există punct sanitar, toate 
consultațiile desfășurându-se la 
dispensarul din centrul de 
comună. încercăm să 
compensăm aceste minusuri 
prin deplasări periodice pe teren 
în special la sugari și vârstnici. 
Din păcate nu avem mijloc de

^transport astfel că circulăm fie

Dr. Geta Bălășel, medic la 
Dispensarul uman din 

comuna Boșorod.

cu căruța dispensarului fie pe jos.
- Dacă tot ați adus vorba de 

dotări,spuneți-ne care este 
situația dispensarului din acest 
punct de vedere.

- Ni s-a promis că 
dispensarul va fi modernizat cu 
fonduri primite prin programul 
PHARE. Dar...am rămas cu 
promisiunile. De când am trecut 

sănătate Căian nu s-a mai 
făcut nimic. Abia s-au găsit 
bani pentru asigurarea 
lemnelor în perioada iejnii.

- Aveți numeroși pacienți 
(peste 1400) înscriși pe lista 
medicului de familie. Credeți 
că odată cu 1 aprilie a.c. dată 
de la care se va lucra în sfârșit 
după acest sistem situația 
dispensarului se va 
îmbunătăți?

- Personal voi face toate 
eforturile în acest sens. Insă 
în comună există foarte muiți 
oameni fără nici un fel de venit 
care ar trebui să-și plătească 
din mână contribuția la casa de 
asigurări (șapte la sută din 
salariul minim pe economie). 
Nu'știu dacă oamenii se vor 
descurca sau dacă vor 
accepta acest lucru. Anul 
trecut când s-a sistat 
eliberarea rețetelor compen
sate a scăzut simțitor numărul 
pacienților, oamenii tratându- 
se singuri cu leacuri 
băbești.Nu știu ce se va 
întâmpla acum când oamenii 
vor trebui să plătească pe 
lângă medicamente și 
consultația....

Boșorodul are puțin teren 
ce se poate cultiva. în plus, 
pământul produce slab. De 
aceea, dl Petru Murgoi, 
primarul localității, susține că 
din lucrarea pământului nu.se 
obțin cine tștie ce producții și 
venituri. L-am întrebat pe inter
locutor în ce stadiu se află, la 
ora actuală, aplicarea Legii 
fondului funciar. Ne-a răspuns:

- Am avut doar două sate 
cooperativizate - Boșorod și 
Chitid. La Chitid măsurătorile s- 
au terminat și se lucrează la 
întocmirea documentelor 
pentru punerea în posesie a 
terenului. în prezent se 
măsoară pământul din satul de 
reședință a comunei.

- Ce probleme se ridică în 
acest domeniu?

- Nu foarte rrjari, doar că 
suprafața arabilă șe 
fărâmițează foarte tare. La 
Boșorod cele 1.200 ha 
cultivabile s-au împărțit în circa 
8.000 de parceluțe. în această 
situație, pământul se lucrează 
cu multă dificultate.

- Se lucrează, totuși?
- Sigur că da. Nu rămâne 

nici un petic de pământ 
cultivabil neînsămânțat.

izAgroturismul este “sabotat” de drumuri '
■ Imediat după ’89 s-a prognozat că una dintre șansele de relansare economică a României ar ■
* fi atragerea de capital străin prin dezvoltarea turismului. Apoi, când în ciuda pitorescului țării [ 

I acest vis frumos și perfect realizabil a devenit un coșmar, s-a spus că eșecul ar avea la bază I 
| imaginea negativă a României în lume. De parcă lipsa unor dotări corespunzătoare ori a unor |
* servicii bine puse la punct nici nu ar fi contat.

Dar, dacă la câștigarea pariului cu agricultura (lucru care presupune muncă) s-a cam renunțat, I 
| la relansarea economică prin înflorirea turismului, guvernanții încă mai visează. Astfel, la începutul |
■ acestui an, Guvernul a elaborat o strategie națională prin care speră să dea o lovitură financiară ■
* și de imagine turistică cu ocazia eclipsei de soare din vara acestui an.I Totuși, până la eclipsă... se pare că dezvoltarea turismului e amânată și de starea dezastruoasă |
| a infrastructurii. Spre exemplu, dl Petru Murgoi, primarul comunei Boșorod, aprecia că “dezvoltarea | 
. agroturismului în zonă e sabotată de starea drumurilor. "Frumusețile naturale deosebite și , 
I obiectivele istorice existente pe raza comunei sunt adevărate atracții turistice. în plus, în satul I 
| Târsa - situat la cota 900 - sunt câteva gospodării foarte bine puse la punct care s-ar preta |
■ practicării agroturismului. Dar din cauza drumurilor care efectiv împiedică accesul mijloacelor ■
' de transport în zonă nu avem turiști" - relata dl Petru Murgoi. '

- Cu ce își lucrează 
oamenii pământul?

- Cu tractoarele. în 
Boșorod sunt, în prezent, circa 
100 de tractoare. Oamenii au 
și alte mașini agricole.

- în Boșorod funcționau 
- anii trecuți - două asociații 
agricole. Una în satul de 
reședință, alta în Chitid.

- Nu mai există nici una. S- 
au desființat. Oamenii nu s-au 
înțeles.

- Oamenii din Boșorod 
lucrează la Căian, la 
Hunedoara ș.a.

- Da, dar numărul celor 
angajați în unități economice 
din afara comunei scade 
mereu, așa că pământul este 
la ora actuală singura sursă de 
trai.

- Pământul și animalele.
- Da. Și animalele. Iar în 

comună sunt multe animale. 
Cei din satele de munte - 
Luncani, Tîrsa, Urșici, Bobaia 
ș.a. trăiesc aproape exclusiv 
pe seama creșterii animalelor.

- Sunt multe animale în 
Boșorod?

- în prezent circa 1100 de 
bovine, vreo 6000 de oi, 1500 
de porci ș.a. Oamenii merg cu 

lapte la piață.
- La Căian?
- Nu, cei mai muiți merg 

la Hunedoara, că-i piață mai 
sigură și cererea mai mare.

- în satul Luncani trăiește 
- ziarul nostru a mai scris pe 
această temă de mai multe 
ori - familia Drângă ce are 
șapte copii, cea mai mică 
fiind Isaura. Ce mai face?

- După câte știm, bine. 
Părinții muncesc pe la 
oamenii din comună, copiii 
merg la școală.

- Știm că un domn din 
Austria și SC Turism Corn 
Pușcaș SRL din Căian au 
ajutat familia Drângă să-și 
facă o casă mai încăpătoare.

- Casa, în exterior, este 
terminată. Sooietatea din 
Căian asigură familiei pâinea 
zilnică în mod gratuit.

- Ce fac acum locuitorii 
Boșoroduiui?

- Oamenii așteaptă 
încălzirea vremii pentru a putea 
ieși în câmp la lucru. Sperăm 
într-un an agricol bun care să 
scoată localnicii din necazul 
acestei perioade foarte grele 
pentru oameni și pentru țară.

Gospodării și 
gospodari 
imediat ce se intră în 

satul de reședință a 
comunei dinspre Chitid se 
face o stradă ia stânga 
căreia i se zice neoficial 
București. De ce ? Fiindcă 
aici există case foarte 
frumoase, cu acareturi 
multe, curți betonate ș.a., 
cu ogrăzi bogate în 
animale. Printre ceie mai 
frumoase gospodării de 
aici se numără ceie aie 
dior Remus Vlad, Petrișor 
Savu, Petru Perța ș.a.

îmbunătățirea♦ 
pășunilor
Dl Gruiță Șerbănescu, 

membru în consiliul local, 
s-a situat din proprie 
inițiativă în fruntea acțiunii 
de sporire a producției de 
iarbă pe pășuni. Dumnealui 
s-a ocupat de mobilizarea 
gemenilor ia tăierea

lăstărișului, împrăștierea 
mușuroaielor ș.a.. Di G.Ș. a 
lucrat efectiv la punerea la 
punct a pășunilor pe care 
vor ieși în curând la păscut 
vitele, oile, caii.

Crescători 
de oi

în satul Urșici sunt, în 
prezent, peste 1800 de oi. 
Familiile Nechifor Toncea 
și loan Pârău au peste 100 
de oi fiecare. în plus, 
primul dintre cei doi crește 
și berbeci de toată 
frumusețea. Este aproape 
vremea vânzării mieilor de 
Paști și oierii din Urșici 
speră că vor obține bani 
frumoși.

Speranțe în 
recoltă

ing. Petrescu Poenar 
de ia Consiliul local ne 

spunea că în toamnă s-au 
semănat cu grâu 115 ha. în 
primăvara aceasta, se 
însămânțează 60 ha cu 
orzoaică, 50 ha cu ovăz, 
620 ha cu porumb și se vor 
planta 70 ha cu cartofi. 
Oamenii speră într-un an 
agricol bun. Să dea bunul 
Dumnezeu să // se 
împlinească speranța!

Vrednicie
Remus Perța din 

Chitid, Adam Grec, Onu 
Jujan și Arion Jujan din 
Tîrsa, Adam Tătuiea și 
loan Grecu din Aiunu, loan 
Buciumau, Petru Dănicoi 
și Gruiță Șerbănescu din 
Boșorod ș.a. au multe 
animale în gospodării, 
numărăndu-se printre cei 
mai vrednici gospodari ai 
comunei.

Purcei 
ieftini

Di Titus Draia, inginer 
zootehnist, ne spunea că 
în această primăvară în 
târguri purceii sunt 
foarte ieftini. La târgui 
din Căian un purcei de 3 
luni s-a vândut cu 
300.000 iei.

Societăți 
comerciale 

în prezent în Boșorod 
funcționează 14 societăți 
comerciale cu răs
pundere limitată și trei 
societăți familiale. Toate, 
fără nici o excepție, 
desfășoară activități de 
comerț. Ce activitate au 
acestea? Nu contează, 
dar nici oamenii din 
Boșorod nu prea au 
bani.

f'~"... . ............. >
La magazinul cooperației:

GESTIONAR NOU - 
SUFLU NOU

Deși este cel mai mare din sat și are un vad comercial 
foarte bun, magazinul cooperației din Boșorod a fost închis 
pentru o perioadă destul de îndelungată. Motivul? Cei care 
se ocupau de magazin au fost găsiți cu lipsă in gestiune. 
Prin urmare, conducerea Cooperației Bretea Română, 
proprietara magazinului, a hotărât schimbarea gestionarilor.

în scurt timp, dna Viorica Peșterean, noua gestionară a 
magazinului, a reușit să dea un suflu nou activității comerciale 
de aici. Am întrebat-o care este secretul schimbării, iar dânsa 
ne-a spus: “înainte magazinul era deficitar din punctul de 
vedere al aprovizionării. Acum pe lângă marfa pe care o 
aduce Cooperativa, achiziționăm produse și de la alți furnizori 
particulari. Astfel că suntem aprovizionați cu de toate și 
reușim să facem față concurenței acerbe a magazinelor 
particulare. Cel mai bine se vând alimentele, dulciurile și 
băuturile alcoolice, pentru obiectele de folosință îndelungată 
(îmbrăcăminte, încălțăminte etc) oamenii având bani doar la 
ocazii. La ora actuală suntem cel mai ieftin magazin din 
Boșorod. Spre exemplu, oamenii preferă-să cumpere berea 
de la noi, la un preț foarte mic, decât să meargă la birt. în 
ciuda greutăților financiare cu care se confruntă oamenii, 
avem zilnic vânzări de peste un milion de lei. Astfel că noi 
suntem mulțumiți de cum merg vânzările și sperăm ca 
magazinul să redevină cel mai bun din sat."
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Consiliul local al municipiului Deva
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în ve

derea concesionării terenurilor pentru con
strucții, situate în intravilanul municipiului 
Deva, pentru realizarea obiectivelor prevă
zute în documentațiile de urbanism apro
bate în condițiile Legii 69/ 91, republicată, 
art. 84; a Legii nr. 219/ 98, art.10 și a Legii nr. 
50/91 republicată, art. 10-14, astfel:

1. Amplasament situat în Deva, Bd. I. Maniu (fostul bulevard 
Libertății), în spatele blocurilor B, B1, C și C1 în suprafață 
totală de 196,00 mp în vederea realizării a 10 garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

La licitație pot participa locatarii apartamentelor blocurilor D1, 
C, C1, B, D6, care dețin autoturisme în proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat cu hotărârea Consiliului 
local nr. 26/16.02.1999.

2. Amplasament situat în Deva, Aleea Romanilor, în spatele 
blocului 23A, în suprafață totală de 21,00 mp în vederea 
realizării unui garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

Pot participa la licitație locatarii blocului 23 A care dețin 
autoturisme în proprietate._____________________________________

3. Amplasament situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în 
spatele blocurilor 29 și 30, în suprafață totală de 126,00 mp în 
vederea realizării a 6 (șase) garaje înșiruite.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

Pot participa la licitație locatarii blocurilor 29 și 30 și care dețin 
autoturisme în proprietate.

4. Amplasament situat în Deva, DN 7 - Calea Zarandului, în 
spatele lirei magistralei de termoficare dintre blocurile A2 și C2, 
în suprafață totală de 39,00 mp în vederea realizării unui garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

5. Amplasament situat în Deva, str. A. lancu, în spatele 
blocurilor H3, H4 și H5, în suprafață totală de 63,00 mp în 
vederea realizării a 3 (trei) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este
de 25.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.______________________________ .___________________________

6. Amplasament situat în Deva, Aleea Cioclovina, în spatele 
blocurilor 20 și 32, în suprafață totală de 84,00 mp în vederea 
realizării a 4 (patru) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

7. Amplasament situat în Deva, str. Minerului, în spatele 
blocurilor 23 și 28, în suprafață totală de 30,00 mp în vederea 
realizării unui garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

8. Amplasament situat în Deva, -Bdul Bălcescu, la capătul 
blocului 2, în suprafață totală de 21,00 mp în vederea realizării 
unui garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

9. Amplasament situat în Deva, Aleea Streiului, în fața 
blocurilor 79, 81 și 86, în suprafață totală de 147,00 mp în 
vederea realizării a 7 (șapte) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 15.000 lei/ mp/ an (zona IV); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

10. Amplasament situat în Deva, Aleea Streiului - Bejan, la 
capătul vestic al blocului 79, în suprafață totală de 38,00 mp în 
vederea realizării a 2 (două) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este
de 15.000 lei/ mp/ an (zona IV); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani,_____________ ____________________________________________

11. Amplasament situat în Deva, str. Liliacului, în spatele 
blocului 21 - spre punctul termic, în suprafață totală de 42,00 
mp în vederea realizării a 2 (două) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

12. Amplasament situat în Deva, Aleea Păcii, în spatele 
blocului A5, în suprafață de 21,00 mp în vederea realizării unui 
garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este de 
20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de ani.

13. Amplasament situat în Deva. str. Minerului, la capătul 
blocului 36, în suprafață de 42,00 mp în vederea realizării a 2 
(două) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este de 
20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de ani.

14. Amplasament situat în Deva, Aleea Teilor, in spatele 
blocului 74, în suprafață de 21,00 mp în vederea realizării unui 
garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 15.000 lei/ mp/ an (zona IV); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

15. Amplasament situat în Deva, Aleea Armatei, lângă 
punctul termic nr. 14, în suprafață de 176,00 mp în vederea 
realizării a 11 (unsprezece) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de
ani.

16. Amplasament situat în Deva, Aleea Viitorului, în spatele 
blocului E6, în suprafață de 21,00 mp în vederea realizării unui 
garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de
anj.

17. Amplasament situat în Deva, str. Mihai Viteazu, în 
spatele blocurilor 44, 47, în suprafață de 42,00 mp în vederea 
realizării a 2 (două) garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III);

- Durata concesiunii este de 20 de ani,
- Pot participa la licitație locatarii blocului 44 și care dețin 

autoturisme în proprietate.
18. Amplasament situat în Deva.Bd 22 Decembrie - zona 

Spital, în spatele blocului D3 și punctului temic - împăratul 
Traian, în suprafață de 42,00 mp în vederea realizării a 2 (două) 
garaje.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ ari (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

19. Amplasament situat în Deva, str. Carpați, între blocurile 
30 și 60g - Condor SA, în suprafață de 21,00 mp în vederea 
realizării unui garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 25.000 lei/ mp/ an (zona II); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

20. Amplasament situat în Deva, Aleea Păcii, între imobilul 
cu nr. 5 și Complex comercial, în suprafață de 24,00 mp în 
vederea realizării unui garaj.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani.

21. Amplasament situat în Deva, Aleea Armatei, în spatele 
blocului A - zona postului Trafo, în suprafață de 252,00 mp în 
vederea realizării a 14 (patrusprezece) garaje înșiruite.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 20.000 lei/ mp/ an (zona III); - Durata concesiunii este de 20 de 
ani. , I

22. Amplasament situat în Deva, str. Dragoș Vodă, 
intersecție cu 22 Decembrie, la capătul blocului D1, în 
suprafață de 7,00 mp în vederea realizării unui spațiu comercial 
cu profil ABC - alimentar.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 225.000 lei/ mp/ an (zona II);

- Durata concesiunii este de 20 de ani.
Amplasamentele de la pct. 2 + 22 au fost aprobate cu 

Hotărârea Consiliului local nr. 36/ 1997, completată prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 61/1997.

- Redevențele de adjudecare a licitațiilor pentru 
amplasamentele menționate la pct. 2+ 22 vor fi echivalate în dolari 
USA la cursul de referință al Băncii Naționale din ziua în care s- 
au desfășurat licitațiile.

23. Amplasament situat în Deva, Aleea Romanilor, între 
complexul comercial și blocul 16, în suprafață de 150,00 mp în 
vederea realizării unui atelier de prestări servicii (cioplitorie).

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 30.000 lei/ mp/ an;

- Durata concesiunii este de 20 de ani.

24. Amplasament situat în Deva, Aleea Crinilor, între blocul 
E9, punctul termic și sediul CONDOR SA, în suprafață de 
73,78 mp în vederea realizării unui spațiu comercial cu profil de 
alimentație publică.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 100.000 lei/ mp/ an ;

- Durata concesiunii este de 20 de an:

25. Amplasament situat în Deva, str. M. Eminescu, 
intersecție cu Aleea Scărișoara, lângă blocul 13, în suprafață 
de 12,00 mp în vederea realizării unui spațiu comercial cu pTofil 
ABC alimentar.

- Redevența anuală minimă de la care pornește licitația este 
de 565.600 lei/ mp/ an;

- Durata concesiunii este de 20 de ani.
Amplasamentele la punctele 23 + 25 au fost aprobate 

cu Hotărârea Consiliului local nr. 36/1997, completată prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 61/1997.

Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de la 
sediul Primăriei municipiului Deva, camera 36, începând 
cu data de 7 aprilie 1999.

Ofertele se depun până la data de 27 aprilie 1999, ora 
15,00, la sediul Primăriei municipiului Deva - camera 36.

Licitația va avea loc în data de 28 aprilie 1999, la sediul 
Primăriei municipiului Deva, din Piața Unirii nr. 4, în sala 
de ședințe a Consiliului local.

Grupul de pompieri 
"lancu de Hunedoara"

Potrivit prevederilor art. 48, alin. 1 din Ordonanța 
Guvernului nr.60/1997, aprobată prin Legea nr. 212/1997, 
GRUPUL DE POMPIERI "IANCU DE HUNEDOARA” al județului 
Hunedoara organizează în perioadă 27-28.04.1999 cursul de 
atestare a cadrelor tehnice din administrația publică locală și 
a personalului tehnic al agenților economici și instituțiilor, cu 
atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcării 
legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Condiții de participare și documente ce trebuie depuse 
la înscriere:

* cerere de înscriere - se completează la înscriere;
* adeverință de salariat din care să rezulte că solicitantul 

este numit să îndeplinească atribuții de control, îndrumare 
p.s.i.;

* copie legalizată după diploma de absolvire a unei 
forme de învățământ (minim studii postliceale)

* taxa aferentă cursului de atestare este de 320.000 lei 
și se achită la înscriere la casieria Grupului de pompieri.

BANCA DACIA FELIX SA
Cluj -Napoca 

Organizează 
CONCURS

în data de 22 aprilie 1999 ora IO1" 
la sediul sucursalei din Timișoara, str.doetlie ttr.2, 

pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ DIRECTOR ■ DIRECTOR
SUCURSALĂ ECONOMIC

pentru sucursala DEVA
Cerințe: - pentru DIRECTOR SUCURSALĂ

• studii superioare;
• experiență bancară;
• minim 5 ani vechime în domeniul financiar-bancar;
• preferabil cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
• abilități manageriale.

Cerințe: pentru DIRECTOR ECONOMIC •
• studii superioare în economie;
• minim 5 ani vechime în domeniul financiar-bancar;
• abilități manageriale.

Cererile însoțite de un CV + foto și cazier judiciar 
se vor trimite până la data de 16 aprilie 1999 la 

sediul BĂNCII DACIA FELIX Cluj-Napoca. 
str.Memorandumului nr.28, 3400 Cluj-Napoca, sau 
prin fax la nr. 064/ 194433 int.201 Persoană de 

contact: Oana Comeșanu, tel. 064/ 194433 ini. 214.

BANCA DACIA FELIX SA
Cluj-Napoca

Organizează
CONCURS

în data de 23 aprilie 1999 ora 10“°
la sediul sucursalei din Timișoara. str.doethe itr.2, 

pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ JURISCONSULT ■ INGINER
/ CONSILIER JURIDIC SISTEM

pentru sucursala DEVA
Cerințe: - pentru JURISCONSULT / CONSILIER JURIDIC

• studii superioare juridice;
• minim 3 ani experiență în domeniul juridic

Cerințe: - penlm INGINER SISTEM
• experiență în domeniu: min. 12 luni;
• absolvent Automatizări Calculatoare sau Informatică;
• vârsta maximă 30 ani;
• cunoștințe tehnice necesare:

- rețele de calculatoare, gestiune baze de date;
- Windows NT, SQL Server.

• cunoștințele contabile de bază constituie un avantaj.

Cererile însoțite de un CV + loto și cazier judiciar se 
vor trimite până la data de 16 aprilie 1999 la sediul 

BĂNCII DACIA Fiii ÎX Cluj-Napoca, 
str.Memoranduniului nr.28, 3400 Cluj-Napoca, sau prin 
fax la nr. 064/ 194433 int.201. Persoană de contact:

Oana Corneșanu, tel. 064/ 194433 ini. 214.

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(în clădirea Fundației pentru tineret), 

oferă persoanelor disponibilizate in baza Ordonanțelor 9 sau 22 

Consultanță Gratuită 
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu
Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)



ANUNȚ PUBLICITAR
f

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H G. 55/98, 
modificată și completată; 72,918% din acțiunile Societății Comerciale „TERMOREP” SA, cu sediul 
în HUNEDOARA, str. Ștefan cel Mare, nr.1, județul Hunedoara, cod fiscal R 2124234, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/19/1991, având:

Obiectul principal de activitate: lucrări de instalații sanitare și de încălzire centrală, de montaj 
echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și alte lucrări inginerești.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 
2.415.900 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/sem I): 4.522.783 mii lei.
Pierderea în semestrul I 1998: 714.062 mii lei.
Structura acționariatului la data de 26.11.1998 este:

Acționar
F.P.S.

Nr. acțiuni
70.465 72,918

S.I.F 6.064 6,275
P.P.M. 20.107 20,807
Manager 
Total 96.636 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.761.625.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, 
inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 52.848.750 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/strâine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 20.04.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la'data de 

27.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile în USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României 
la data achitării acestora.

Pentru participarea la .licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

SC NIRVANA SRL HAȚEG
_______________________V_________

Vinde, inclusiv pe cupoane agricole:

RANCA GENERALĂ DE CREDIT TRAGEREA 
LOTO SPECIAL

SI PROMOVARE SA 6/49
din 04.04.1999AGENȚIA I1ATEG

Vinde la licitație publică: casă, curte și 11 -31 -35-18-7-22

grădină, situată în comuna Cristur, str. Coloniei,
nr. 139 A bis. TRAGEREA

Preț pornire: 42.000.000 lei NOROC
Licitația va avea loc in data de 09.04.1999, din 04.04.1999

ora 10, la Judecătoria Municipiului Hunedoara, 0 - 5 - 5 - 3 - 0 - 8 - 4
biroul executorului judecătoresc.

■- •

Cumpără un televizor color din magazinele ANA 
ELECTRONIC până pe 10 aprilie și vei primi un cupon de 
participare la TOMBOLA SAMSUNG. Poți câștiga una 
dintre cele 50 de combine audio Samsung I

Nu pierde această ocazie !

Mai bine cu noi
- cartofi de sămânță certificată;
- îngrășăminte chimice;
■ pesticide.
La solicitare, cartofii se pot aduce, prin centrele agricole, la nivel de 

comună.
Informații la sediul societății de la SC Agromec Câmești sau la telefon 

094602257.

ELECTRONIC
QUASAR B-dul Decebal, bl. R, parter, Deva; Tel: 054/222999
QUASAR B-dul Dacia nr. 37, bl. 47, parter, Hunedoara; Tel: 054/740647

PIONEER
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

OFERĂ CULTIVATORILOR o gamă variată de hibrizi de porumb din grupe de 
maturitate diferite, cu următoarele caracteristici:

■ Potențial ridicat de producție
■ Adaptabilitate la recoltarea mecanizată

■ Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării
■ Rezistență sporită la secetă, boli și cădere

PORUMB
Hibridul Grupa de 

maturitate FAO Producții 
(kg/ha)

Elita-X0814B Extratimpuriu 207 7.530-10.400

Natacha X9C34 Extratimpuriu 240 7.380-12.790

Tirabella-X1D31 Extratimpuriu 260 7.690-13.490

Helga-P3902 Timpuriu 300 9.600-13.700

Monessa-P3905 Timpuriu 305 9.460-13.600

Clarica-P3893 Timpuriu 315 10.100-14.300

Raissa-X9033 Timpuriu 315 9.460-13.740

Monalissa-3860 Timpuriu 344 9.720-14.640

Stira-XC277 Semitimpuriu 413 10.160-14.800

Danella-3753 Semitimpuriu 395 9.320-15.080

Distribuitori
SC Alfsim Impex SRL Simeria Veche 
Tel: 054/261.166; 054/219.234

Relații la directorul de zonă 
Zona VII - centrală
Dărăbanț Ion
Tel: 054/233.574; 054/262.038

094/362.703

Tehnologia care produce!

Administratorul 
SC 

“TRANSLOC" 
SA Deva 
județul 

Hunedoara 
Convoacă

Adunarea Gene
rală Extraordinară a 
acționarilor în data 
de 21 aprilie 1999. 
ora 13, la sediul 
societății din Deva, 
str. Depozitelor, nr.2, 
județul Hunedoara, 
pentru toți acționarii 
înregistrați în Regis
trul acționarilor.

Ordinea de zi a 
adunării generale:

1. Raportul admi
nistratorului și ra
portul comisiei de 
cenzori privind acti
vitatea pe anul 1998;

2. Aprobarea bi
lanțului pe anul 
1998;

3. Diverse.
în cazul în care la 

prima convocare nu 
vor fi îndeplinite 
prevederile legale, 
adunarea generală 
se va reprograma în 
același loc, pe data 
de 5 mai 1999.

Informații supli
mentare se pot 
obține la sediul 
șocietății sau la 
telefon 054/223645.

http://www.sof.ro


VANZARI 
CUMPĂRĂRI'

Tel. 211128, 219045. (4004)
• Vând Audi 80, carte de 

identitate, numere noi, preț 
10.000.000, negociabil. 
L.oliș Lazăr, Lunca Moților,

• Vând loc de casă sau 
cabană 100 mp, la 10 m de 
apă minerală și termală. 
Rapolțel, 92, informații tel. 
223311.(2492)

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi și bicicletă 
Pegas, bărbătească, nouă, 
prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

• Vând casă cu grădină. 
Deva, str. Bucovinei, nrÎ7 
(4131)

• Vând casă. Leșnic, 
comuna Vețel. Informații
219088.(2498)

• Vând apartament, str. 
Minerului, 2 camere, deco
mandate, parter, canalizare 
separată, balcon închis, po
sibilități privatizare. Infor
mații tel. 622604, după ora 
16.(4051)

• Vând VW LT 28, fabri
cație 1981, Diesel, stare 
excepțională (dubiță), preț 
excelent. Tel. 233049. (4136)

• Vând tractor U 445, 
stare bună, preț45.000.000 
negociabil. Brîznic, nr.5, 
com. Ilia, tel. 326 A.

• Vând mașină erbicidat 
1200 I, MIG 04, cultivator 
CPU 6. Tel. 715026, Hune
doara. (4145)

• Vând autoturism Cielo 
full options, fabricație 1996, 
60.000 km, la prețul de 
60.000.000 lei. Tel. 094 
633173.(4002)

• Vând urgent 50 oi cu 
miei, ARO 244 D, motor 
Brașov, 13 purcei de 5 luni, 
locuri de casă, posibilități 
racordare gaz. Sîntandrei, 
103, tel. 673160. (4006)

• Vând microbuz Ford 
Tranzit, neînmatriculat, ben
zină, an fabricație 1979,800 
DM. Deva, str. Minerului, 
cămin nr.2 (2496)

• Vând Oltcit Club, fa
bricație 1983. Tel. 621886, 
după ora 17. (4003)

nr. 11, Baia de Criș. (2493)
• Vând Ford Taunus, 1,6, 

fabricație 1980, 800 DM, 
înmatriculat, tel. 054/ 
242417, 094/553013 (9943)

• Vând Dacia 1310, Ber
lină, doi ani, 12.000 km la 
bord, preț 32 milioane, ne
gociabil, tel. 230513, după 
ora 19. (3451)

• Vând tractor 650 M, 
înmatriculat și talon, re
morcă și plug. Informații 
MihăiescVoicu, satHățăgel, 
nr. 39. (9573)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar 
telefoane celulare GSM. 
Tel. 094 859958.(4102)

Vând set 12 lingurițe 
. Deva, tel.

Vând canapea hol și 
Tel.

• Vând casetofoane auto 
cu boxe Panasonic, Sony, 
Pioneer și Kenwood, second 
hand. Tel. 092 894555. (4010)

• Vând telefon mobil "Al
catel” și radiocasetofon auto 
Philips. Tel. 094 838948. 
(4127)

• Vând urgent 160 oi cu 
miei, rasa țurcană, preț 
500.000 lei/buc. Tel.’ 
719019,092 518936.(2487)

argint, vechi 
223762. (4407)

•
mașină de spălat.
216343.(4014)

• Vând nutreț - lucerna, 
trifoi. Banpotoc, nr. 63, tel. 
233690.(4013)

• Viagra,. 100 mg, 
180.000. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând cască coafor. 
Hunedoara, str. S.Bărnuțiu,- 
24, tel. 718136(9002)

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, ștr. Doroban
ților, nr. 12, comercializea
ză centrale termice pe gaz, 
țeavă multistrat și fitinguri 
Henco, radiatoare, boilere, 
tel. 092/701072 (9014)

• Vând și montez par
brize. Deva, Dragoș Vodă, 
14. Tel. 225075 (4083)

• Ofertă unică! Praf 
înghețată, arome occi
dentale, prețuri minime, 
S.C. Mercurean SRL 
Orăștie, tel. 247499 
(9931)

• Vând orice telecomandă
pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (2174)__________

• Vând acid citric, za- 
harină, aspartam, Orăș
tie, str. Morii, 30, tel. 
241167(9944)

DIVERSE

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament în 
casă pentru activități private. 
Simeria, tel. 261956. (2495)

IFERTE UE 
SERVICII

• Societate comer
cială angajează agenți 
comerciali pentru dis
tribuție produse alimen
tare. Condiții: experiență 
în domeniu, salariu 
atractiv, în funcție de 
realizări. Tel. 216900, 
223099.(2488)

• SC Lucaciu Comex SRL 
Deva angajează agenți co
merciali și economiste. Tel.
234283.(4001)

• Caut femeie îngrijire 
bolnavă la>pat și activități 
gospodărești la Petreni- 
Băcia. Tel. 225178, după ora
16.(2494)______________

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electri
cieni, constructori, Ca
nada, termen lung. Tel. 
01/8985819. (OP)

• Societate internațio
nală de import. oferă 
imediat locuri de muncă cu 
câștiguri între 700.000- 
1.000.000 lei/săptămână și 
posibilitate de promovare 
rapidă într-un sistem nou 
de lucru, care nu necesită 
experiență. Tel. 627527, 
094/280444 (4096)

• Ești singur de 
Paști? Domnișoare fără 
prejudecăți căutăm băr
bați dispuși la aventuri 
erotice. Rafinamente pe 
viu la domiciliu. Tel. 01/ 
8985323. (OP)

• Doamnă sexi do
resc partener discret și 
senzual. Plătesc eu. 
Tel. 01/8985323. (OP)

• Veteranii de război îm
proprietăriți cu titlu în Lunca 
Mureșului sunt convocați în 
ziua de 15 aprilie, ora 10,1a 
Piața Centrală Deva, intra
rea în hală, pentru probleme 
de arendarea terenului. 
(4005)

• Cu autorizația 16764/99 
emisă de Consiliul Județean 
Hunedoara s-a înființat Aso
ciația Familială Calangiu 
Ruta Lupeni, cu activitate de 
comerț. (4011)

• Cu adâncă durere so
ția și copiii anunță stin
gerea din viață a iubitului 
lor soț și tată

LOGHIN DRĂGOI
înhumarea va avea loc 

la Cimitirul Ortodox din 
Dealu Mare, azi, 6 aprilie 
1999, ora 13. (4016)

• Un ultim omagiu din 
partea familiei Cărmăzan, 
pentru fratele

LOGHIN DRĂGOI
Nu te vom uita 

niciodată! (4016)

Focul nesupravegheat - principala cauză a incendiilor
în trimestrul I 1999, Grupul 

de pompieri "lancu de Hune
doara" a desfășurat o amplă 
activitate concretizată în 307 
controale și acțiuni de preve
nire a incendiilor, în care au fqst 
cuprinse 259 instituții, 661 
agenți economici cu capital de 
stat și privat și 20 de localități.

Au fost constatate 2855 
încălcări ale măsurilor de pre
venire și stingere a incendiilor, 
din care 1141 cauze potențiale 
de incendiu. Din deficiențele 
constatate, 693 au fost solu
ționate pe timpul controalelor. 
Pentru încălcările la normele 
constatate, au fost aplicate 335 
sancțiuni din care 73 amenzi 
contravenționale.

Conform prevederilor le
gale, în perioada de referință 
au fost eliberate 8 avize și auto
rizații de prevenire și stingere a 
incendiilor.

în urma controalelor, au 
fost executate 231 analize ale

activităților de PSI desfășurate 
de către agenții economici și 
instituții la care au participat 
5700 de persoane.

De asemenea, au fost 
efectuate 19 exerciții și aplicații 
cu serviciile civile de pompieri 
publice și private.

în trimestrul I 1999 s-au 
produs 86 de incendii, din care 
45 la locuințe particulare, 13 lă 
instituții publice, 9 la unități 
industriale, 5 la fondul forestier, 
3 în transporturi, 3 în unități 
comerciale, 2 ia unități 
particulare de servicii, 2 la 
unități de alimentație publică, 2 
la societăți agricole, 2 la alte 
tipuri de activități.

Cauzele care au condus la 
producerea incendiilor au fost 
in principal focul deschis, insta
lații electrice defecte, aparate 
electrice sub tensiune, mijloace 
de încălzire nesupravegheate, 
coșuri jle fum defecte, fumatul 
în locuri cu pericol de incendiu,

acțiuni intenționate, sudura, 
instalații electrice improvizate.

Cele mai multe incendii au 
fost provocate de focul deschis 
nesupravegheat și folosirea 
instalațiilor electrice cu de
fecțiuni și improvizații și s-au 
produs pe luni astfel: 16 în 
ianuarie, 21 în februarie și 49 în 
lifria martie. Incendiile au pro
dus pagube de 401835000 lei, 
în luna ianuarie 2105000 lei, 
februarie 139285000 lei și mar
tie 241500000 lei.

Mai trebuie spus că în cursul 
trimestrului I 1999 subunitățile 
grupului de pompieri au acționat 
în 30 de cazuri la lichidarea urmă
rilor inundațiilor produse în județ.

în urma incendiilor, 2 per
soane și-au pierdut viața și una 
a fost rănită.

Au fost salvate 2 persoane 
și bunuri în valoare de peste 29 
miliarde lei.

Cele mai frecvente inter
venții la incendii și inundații au

fost în Deva - 15, Hunedoara - 
11, Brad - 9, Petroșani - 6, 
Orăștie - 3, Ilia - 3.

în trimestrul al ll-lea - 
1999, activitățile de prevenire 
a incendiilor vor fi orientate în 
principal spre verificarea mo
dului de respectare a norme
lor și obligațiilor legale în lă- 
cașe de cult (premergător 
Sărbătorilor de Paște), unități 
solicitate în sezonul estival, 
unități miniere din subordinea 
Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani și Companiei Națio
nale a Cuprului Deva, unități 
de transport și distribuție a 
gazelor naturale, unități de 
construcții de mașini, unități 
din subordinea CONEL și la 
localități conform planului 
anual de control.

Col. Gheorghe Dima, 
comandantul Grupului 
de Pompieri "lancu de 

Hunedoara"

Anunț
r

Forumul Democrat din România, Liga 
pentru Drepturile Omului Ecoforum și 
Fundația "Armonia” a Familiilor Etnic Mixte

Organizează miercuri, 7 aprilie a.c., 
ora 15, în fața Casei de cultură din 
Deva, un miting de solidaritate cu victi
mele războiului din Iugoslavia.

Hidroizolații PLUVITEC* Italia 
prin 

SC AMBIENT CONSTRUCT SRL 
Str. Depozitelor, nr. I (în incinta 

Cooperativei Cauciucul). 
Relații la telefon 092/231946.

Anunț
S.C. BANC POST 5.A.

Agenția BRAD
Cu sediul in Brad, str. Minerului, nr.5 

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 
vânzarea următoarelor bunuri:

I. Abator, carmangerie, magazin desfacere, bar, bucătărie, 
pivniță, in suprafață de 736,54 mp, situate in Brad, str. 
Decebal, nr.97.

II. Utilaje carmangerie: mașină electrică pentru tocat 
carne, șpriț electric cu vacuum, șpriț hidraulic, malaxor.

Licitația va avea loc in data de 08.04.1999, ora IO, la 
sediul Judecătoriei Brad, Biroul executorului judecătoresc.

Relații suplimentare la telefoane 054/233238 țl 054/ 
651735. int.lOl.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 11

maximum 5 zile.
Informații la telefon A 

054/232946. -

Uhlizotori de ormături pentru instalații inferioarei

E simplu Apelați la serviciile societății COMAT 
DEVA S.A., unic REPREZENTANT pentru |udețul 
Hunedoara al societății clujene ARMATURA SA 
producătoare de furnituri pentru instalații interioare. în 
aceasta calitate, vă ofenm orice produs din programul 
de fabricație ol societății ARMĂTURA S.A., la prețul 
producătorului

Informații la tel. 054/223.350, 233.137 sau la 
sediul firmei dm Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOȚI, SERVICII PENTRU FIECARE!

TRAGEREA 
SUPER LOTO 

••5/40” 
din 01.04.1999

TRAGEREA 
EXPRES 

din 01.04.1999

14 - 40-19-18 - 32 - 38 54-16 - 34 - 2 - 32 - 27
x____________________________________________ z



6 APRILIE 1999Cuvântul liber
V ----------- , — ■■ . ...... -■ ■ _

|| Consiliul  Județean Hunedoara-De va
|| de coordonare a! PD

CU GÂNDUL LA 
ALEGERI, DAR Șl LA 

I SITUAȚIA GREA A TĂRII
>

Sâmbăta trecută Casa de cultură din Deva a găzduit întâlnirea 
Consiliului județean de coordonare al PD, prilej cu care au fost 
abordate probleme multiple ale activității proprii, cât și aspecte vizând 
acțiunile de perspectivă în scopul ridicării procentului electoral al 
acestei formațiuni politice, având în vedere chiar și posibilitatea unor 
alegeri anticipate.

Informația prezentată de către dl Gheorghe Barbu, președinte 
al Biroului permanent județean Hunedoara-Deva al PD, rapoartele 
aduse în atenție și dezbaterile purtate în spiritul documentelor 
elaborate de către Consiliul de Coordonare Național al PD au 
reliefat o seamă de rezultate, dar și de direcții de acțiune prioritare, 
o parte dintre ele fiind sintetizate și de către dna deputat Mariana 
Stoica.

Cu privire la starea politică și socială din țară s-a subliniat că 
Partidul Democrat susține cu consecvență programul de 
restructurare și reformă resimțindu-se o puternică dinamizare în ultima 
vreme în domeniul industriei, transporturilor și turismului, unde 
prezența PD are o influență decisivă. In același timp n-au fost ocolite 
nici gravele dificultăți cu care se confruntă acum societatea 
românească, subliniindu-se că sărăcia a cuprins mase largi ale 
populației, fără a se întrezări măsuri clare de redresare într-o 
perioadă scurtă de timp. Doar cu simple acțiuni de protecție socială, 
oricât de bune ar fi acestea, nu este posibil să se iasă din criza 
economică în care se zbate țara.

Urmărind depășirea impasului, s-a reafirmat decizia PD de a 
susține acordurile cu Bancă Mondială și FMI, de a nu ieși într-o 
perioadă critică din coaliția de guvernare, de a fi obturată calea 
pierderilor din economie, totodată încurajând întreprinderile mici și 
mijlocii prin reducerea fiscalității, precum și promovând politici de 
relansare a agriculturii, de creștere a exporturilor și corelarea 
producției cu cerințele economiei de piață. Cu finețe s-au făcut 
referiri la gâlceava existentă în cadrul coaliției, insistăndu-se să fie 
aplanate conflictele ce se resimt și în privința funcționării algoritmului 
ce se regăsesc la nivel județean în cazul postului de conducere de 
la Direcția generală pentru agricultură și alimentație.

De o abordare realistă și critică s-au bucurat și problemele 
referitoare la relațiile organizației județene a PD cu sindicatele și 
ONG, cu categoriile defavorizate ale populației și cu zonele din care 
s-au făcut disponibilizări masive de personal. De asemenea, s-a pus 
accentul pe întărirea rolului organizațiilor de femei și de tineret ale 
PD, subliniindu-se că în Valea Jiului tinerii (peste 800 cuprinși în PD) 
se remarcă prin acțiunile ce le întreprind în susținerea politicii PD.

în context s-a arătat că Valea Jiului este permanent un 
detonator social și nu trebuie ignorate problemele de aici, unde se 
altoiește cu dificultate politica lui Petre Roman pe moșia lui Miron 
Cozma. Totodată s-a spus că este necesar să se vadă mai insistent 
propria activitate decât inactivitatea altor formațiuni politice 
susținându-se că este firească orientarea de la centru care are în 
vedere deplasarea în teritoriu a activităților concrete ce vizează 
câștigarea încrederii electoratului, unde și prăjiturile “Roman" își au 
rostul lor, dar nu pot decide soarta alegerilor.

Abordarea deschisă, curajoasă și realistă a problemelor cu care 
se confruntă județul și țara constituie o premisă importantă pentru 
un câștig de imagine din partea PD, care așteaptă locuri mai bune 
la viitoarele alegeri locale și generale.

Nicofae TfRCOB
Wfe------------------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- ,

COMSER Hunedoara 
se extinde

Vineri, 2.04.1999, s-a deschis la Deva, un magazin COMSER. 
Specializată pe comercializarea produselor din domeniile tehnicii 
de calcul, comunicațiilor și telefoniei mobile, Societatea Comercială 
“COMSER" din Hunedoara a început să-și dezvolte o rețea de 
magazine în principalele localități ale județului. După municipiul de 
“rezidență" al firmei, Hunedoara, iată că societatea “COMSER" își 
deschide un magazin și la Deva. Oferta este extrem de generoasă, 
în nota “casei", comercializându-se calculatoare, aparate 
multifuncționale de tip “Xerox", telefoane mobile, precum și un număr 
variat de consumabile. Ca perspectivă, rețeaua de magazine 
"COMSER" se va întregi curând cu un spațiu comercial în municipiul 
Petro șani.țA.S.)

Marti
6 aprilie 
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 D-na King, agent secret 
(s) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.00 în flagrant 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 34) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 432) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Revista 
de scandal (dramă SUA1985) 
23.15 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
9.00 Ultimul tren (r) 10.00 

Patrimoniu (r) 10.30 Scena 
^politică (r) 11.00 Ferestre

spre lume 11.30 Primul val 
(s/r) 12.15 Documente
culturale (r) 13.10 Rebelul (s, 
ep. 21) 14.00 Conviețuiri 
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
179) 17.00 Baschet feminin 
Final Tour, Brno (d) 18.30 Tri- 
buna partidelor parla
mentare 20.30 D-na King, 
agent secret (s) 21.20 
Sensul tranziției 22.00 Teatru 
liric 23.20 Fotbal Avancronica 
semifinalelor Ligii
Campionilor, UEFA(tur)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.10 
Păstrează visul (s, ep. 4) 
12.00 Odiseea americană 
(do) 13.00 Știrile amiezii 13.30

REDRESAREA 
ROMÂNIEI 

PRESUPUNE 
O ALTFEL DE 

POLITICA 
ECONOMICĂ

în cadrul întâlnirii cu ziariștii 
de vineri dl Sorin Dimitriu, deputat 
PNȚCD de Hunedoara, a făcut o 
scurtă informare în legătură cu 
demersurile domniei sale privind 
necesitatea elaborării unei 
politici naționale unitare în 
domeniul economic, ce să 
permită o redresare rapidă a 
României.

Un loc important l-au 
reprezentat problemele privind 
industria de apărare, cu referiri 
la unitățile ce compun acest 
domeniu din județul nostru.

întărirea capacității de 
apărare a României, în opinia dlui 
Sorin Dimitriu, rămâne una dintre 
prioritățile de bază, întrucât 
starea actuală, dotarea tehnică 
și capacitatea de intervenție a 
armatei sunt extrem de precare. 
O schimbare a situației dotării 
din armată, s-a mai spus de 
către dl Sorin Dimitriu, nu poate 
fi rezolvată mai repede de 4-5 
ani, întrucât posibilitățile 
financiare ale Guvernului sunt 
minime, iar tehnica de apărare 
necesită fonduri foarte mari.

La întâlnirea cu ziariștii au 
mai fost prezentate aspecte ce 
vizează privatizarea societăților 
comerciale, restructurarea 
regiilor autonome pe principii de 
competitivitate, precum și 
necesitatea adoptării unui 
pachet de legi în regim de 
urgență care să creeze interes 
pentru investitorii străini.

Și nu în ultimul rând o 
problemă deosebită a re
prezentat-o noua restructuare 
a siderurgiei hunedorene - de la 
Călan și Hunedoara -, ultima fiind 
în dezbaterea AGA acum 
câteva zile.

Deputatul PNȚCD a mai 
apreciat în context că în viitor 
producția de oțel de la 
Hunedoara nu va depăși 
800.000 - 1.000.000 tone, fapt 
ce nu exclude și o 
disponibilizare de personal, 
precum și identificarea 
activităților rentabile de cele 
nerentabile.

Corne! POENAR

Esmeralda (s, ep. 17) 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.20 Trei destine (s, ep. 120) 
16.05 Ape liniștite (s) 17.00 
Știri 17.25 Camila (s, ep. 2) 
19.00 Observator 20.00 
Terapie periculoasă (thriller, 
1996) 22.15 Observator 22.45 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 My Blue 
Heaven (f/r) 12.30 Dharma și 
Greg (s/r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (s) 14.00 
Xena, prințesa războinică (s) 
14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.00 Dreptul 
la iubire (s) 18.45 Știrile PRO

CEC
CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI

Lansează în perioada 5-9 aprilie 1999

CONTRACT DE DEPOZIT
PE TERMEN DE 2 LUNI CU DOBÂNDĂ DE

65% PE AN.
DEPOZITUL SE CONSTITUIE PENTRU MINIMUM

1.000.000 LEI
SAU MULTIPLI ÎNTREGI Al ACESTEI SUME. 

LICHIDAREA DEPOZITULUI Șl PLATA DOBÂNZII 
SE FAC NUMAI LA UNITĂȚILE CEC LA CARE S-A CONSTITUIT DEPOZITUL.

>

Primarul municipiului 
Deva promite străzi 

mai bunel
întâlnirea cu presa a primarului municipiului Deva, 

dl Mircia Muntean, a adus în prim plan problemele 
edilitar - gospodărești ale municipiului, în special cele 
care vizează curățenia de primăvară.

în ultima perioadă, la nivelul Devei, s-a precizat 
de către dl Mircia Muntean, acțiunea cea mai 
importantă declanșată o reprezintă refacerea 
arterelor de circulație - Kogălniceanu, N. Bălceascu, 
o parte din 22 Decembrie, iar apoi B-dul Decebal, 
până la piața centrală. Dacă în anul trecut Primăria 
locală a alocat o sumă mai mică pentru repararea 
străzilor, în acest an valoarea lucrărilor ce vizează 
reparația străzilor se ridică la 10,4 miliarde de lei, 
sumă ce poate asigura o refacere substanțială a 
tuturor arterelor de circulație din Deva. Primarul Mircia 
Muntean a promis, în conferința de presă de vineri, 
drumuri mai bune locuitorilor municipiului, iar această 
afirmație a fost întărită și de schimbarea firmei care 
va efectua lucrările de reparații, optându-se în final 
pentru Direcția județeană a Drumurilor Hunedoara - 
Deva - firmă care s-a dovedit extrem de serioasă în 
respectarea termenelor și a calității lucrărilor.

De asemenea, s-a mai apreciat că în cadrul 
acțiunii “Luna curățeniei", mulți deveni ai municipiului 
au rămas indiferenți față de felul cum arată zonele 
verzi din imediata apropiere a locuințelor, așteptând 
mereu ca altcineva să le facă curățenie în propria 
“curte".

O veste bună a mai fost dată beneficiarilor 
ajutorului social care vor primi banii în această 
săptămână, având în vedere marea sărbătoare a 

kPaștelui. (C.P.) A

BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A.

Agenția Simeria
Vinde la licitație publică în data de 7 

aprilie 1999, ora 10, la sediul Judecătoriei 
Deva, Birou executor judecătoresc, 
următoarele bunuri imobile:

2 Casă, curte, grădină și teren 
intravilan, în suprafață de 1393 mp, situate 
în Tîmpa, comuna Băcia, nr.11, compusă 
din 7 camere, bucătărie, 2 holuri, baie, 
garaj, magazie depozitare. Prețui de 
pornire a licitației este de 180.000.000 iei.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BCR, Agenția Simeria, tel. 261908 și 
262007, și la sediul Judecătoriei Deva, 
Birou executor judecătoresc.

Ziua Mondială 
a Sănătății

(Urmare din pag. 1)

femeile în vârstă tind să fie mai sărace 
decât bărbații în vârstă din cauza 
inegalităților la care ele au fost victime în 
planul salarizării și al averii de-a lungul 
vieții. Peste tot femeile continuă să câștige 
mai puțin decât bărbații, și ele sunt 
cantonate în profesii mai puțin bine plătite, 
în țările industrializate pensionările și 
prestațiile sociale oferite femeilor sunt 
inferioare bărbaților în vârstă. Sunt 
inferioare pentru că femeile, mai des decât 
bărbații, întrerup o carieră pentru a se 
ocupa de copiii lor sau de alți membri ai 
familiei.

în țările în curs de dezvoltare, unde 
marea majoritate a oamenilor nu 
beneficiază de un sistem public de 
garantare a veniturilor, femeile vârstnice 
sunt cu mici excepții în sarcina familiei.

Femeile trăiesc mult mai mult timp decât 
bărbații, dârele sunt expuse riscului de a 
rămâne văduve, acesta pentru că o mare 
parte din femei se căsătoresc cu bărbați 
mult mai în vârstă decât ele și se pot 
aștepte la văduvie în ultimii ani de viață 
adultă.

în anumite societăți văduvelor le sunt 
impuse restricții de către aceste comunități 
care afectează bunăstarea lor. Drepturile 
legate de succesiune în particular sunt 
rău definite, sau inexistente în practică. 
Femeile vârstnice din țările industrializate 
în marea lor majoritate se adaptează 
văduviei, dar acesta este unul din 
principalii factori de sărăcie, de solitudine 
și de izolare.

Planul de acțiune internațional finalizat 
la recentele conferințe mondiale ale 
Națiunilor Unite încurajează țările să 
revadă cadrul lor juridic pentru a elimina 
toate discriminările dintre bărbați și femei.

Analiza specificității după sexe 
examinează originile diferențelor biologice, 
prejudiciile și inegalitățile între bărbați și 
femei. Obiectul analizei sexospecificității 
este de a ameliora calitatea vieții bărbaților 
și femeilor la bătrânețe.

TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Aventura (s, ep. 8) 21.30 
NYPD Blue (s, ep. 56) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Susan 
(s, ep. 8)

ACASĂ
7.00 - 12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Marimar (s, ep. 58) 15.00 
Surorile (s/r) 16.00
Guadalupe (s, ep.163) 17.00 
Viața noastră (s, ep. 26) 
18.00 Dragoste și putere (s) 
18.45 înger sălbatic (s) 19.30 
Tom și Jerry; Prăjiturică 
(d.a) 20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 52) 21.00 
Minciuna (s, ep.12) 21.45 
Surorile (s, ep. 77) 2.30 
Ocolul pământului în 80 de 
zile (f.a SUA ’56, p. II)

PRIMA TV
7.00 Povești de iubire (r) 

9.00 Prima oră 13.00 Știri 
13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s) 
16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 19)
21.30 Dosarele Y 22.30 Știri

HBG>
10.00 Ultimul samaritean (f.a. 

SUA 1991) 11.45 Ace Ventura 
Detectivu’lu’ pește (co. SUA 
’94) 13.15 Totul despre sex (s) 
13.45 Oțel albastru (dramă SUA 
’90) 15.30 Inimi furate (co. SUA

’96) 17.00 Calea spre extaz''' 

(f. er. SUA ’97) 18.45 Până la 
capăt (co. SUA 1997) 20.30 
Zeus și Roxanne (co. SUA 
1996) 22.15 Batman și Robin 
(f.a. SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e ăl 
tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - "Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aici!” (reluare)

~ Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 

. costurilor TV.
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