
U. E. va sprijini România 
prin programe de finanțare 

nerambursabilâ
Coordonatorul programelor PHARE pentru România, Simon Mordue, a 

declarat la Cluj, că Uniunea Europeană va sprijini România, începând din 
anul 2000, cu minimum 450 milioane de EURO anual, prin diferite 
programe de finanțare nerambursabilă, transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

Coordonatorul programelor PHARE pentru România, Simon Mordue, a 
prezentat conducerii Regiunii de Nord-Vest, principalele instrumente de 
finanțare nerambursabilă prin care Uniunea Europeană sprijină pregătirea 
României pentru aderare. Potrivit lui Simon Mordue, prin Fondul de pre- 
aderare pentru Infrastructură, Transport și Mediu (ISPA), Uniunea 
Europeană va aloca celor zece țări candidate la aderare 1 miliard de 
EURO, din care România va primi anual, în perioada 2000-2007, între 20- 
26 la sută. Cel de-al doilea Fond de pre-aderare de care va beneficia 
România este cel pentru Dezvoltarea Rurală și Agricultură (SAPARD), din 
care România va primi anual aproximativ 30 la sută, din cele 500 de 
milioane EURO destinate celor zece țări candidate la aderare.

Simon Mordue a afirmat că prin fondurile PHARE, Uniunea Europeană 
va aloca 240 de milioane de EURO anual, din care aproximativ jumătate va 
fi destinată pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională și locală.

Consiliul județean 
Hunedoara s-a întrunit luni, 
31 august a.c, într-o ședință 
ordinară având pe ordinea de 
zi nu mai puțin de 10 puncte. 
Printre ele s-au evidențiat 
aprobarea proiectelor privind 
participarea Consiliului 
județean Hunedoara, în 
calitate de asociat, la 
înființarea Companiei de 
turism Valea Jiului SA, 
stabilirea Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
Direcției Județene a 
Drumurilor RA Deva și 
numirea administratorului 
acestei Direcții, completarea 
Programului de acțiuni 
externe al Consiliului

Corectarea bugetului 
nu rectifică și 

sărăcia lui’
județean Hunedoara pe anul 
în curs, precum și adoptarea 
Regulamentului de organizare 
și funcționare a Regiei 
Autonome a Apei Valea 
Jiului-Petroșani.

Un punct important al 
ședinței l-a reprezentat 
proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consi
liului județean pe anul 1999.

Rectificarea totală a bugetului 
se va face în cuantumul sumei 
de 1,541 miliarde de lei. Sur
sele din care provine surplusul 
bugetar sunt înregistrate la 
venituri în capitolele, “venituri 
nefiscale ”, reprezentând 
restituiri de fonduri din 
finanțarea bugetară locală a 
anilor precedenți - 841.000 mii 
lei - și “venituri cu destinație

specială ”, reprezentând 
donații și sponsorizări - 
700.000 mii lei.

Repartizarea, spre 
cheltuire, a acestor bani 
obținuți la rectificare se va 
face în modul următor: 
autorităților publice locale 
li se alocă 265 de milioane 
de lei, din care 90 de 
milioane lei reprezintă 
cheltuieli materiale și 
servicii, iar 175 de milioane 
de lei cheltuieli de capital 
(investiții). Cultura va primi 
125 de milioane de lei, 65
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In municipiul Brad - zonă minieră defavorizată

Trioul GBH l-a supus 
pe Avram lancu

In municipiul Brad sunt mai 
multe societăți pe acțiuni cu 

profil comercial: alimentar, indus
trial, alimentație publică etc.Una 
și poate cea mai mare și mai 
importantă dintre ele este SC 
Avram lancu SA. La sfârșitul 
anului 1998, trei persoane de 
profesii diferite, dar cu ceva 
“cheag" - un inginer (Laurian 
Gârbea), un medic (Viorel Băda) 
și un preot (loan Hărăguș), 
constituiți în SC GBH Exim SRL 
Brad, și-au deschis pungile și au 
cumpărat pachetul majoritar de 
acțiuni al SC Avram lancu SA. 
Cei trei alcătuiesc azi consiliul 
de conducere al noii societăți 
privatizate, fiind acționarii săi 
principali, cu o posesie de peste 
60 la sută din capitalul social al 
acesteia. Alte 930 de persoane 
dețin câte una sau două acțiuni.

Ca și cei 53 de angajați ai 
societății.

Dl loan Hărăguș ne face și 
un inventar al activelor societății: 
cinci unități de alimentație publică 
(plus restaurantul “Central”, 
laboratorul de patiserie și trei 
cofetării - două în Brad și una 
recent deschisă în Câmpeni), 
cinci magazine alimentare, câte 
unul de ferometal, de mercerie 
și produse electronice, o unitate 
auto-moto, una de articole 
sanitare și una de papetărie, 
toate bine amplasate în spațiu, 
conferind societății o forță 
comercială apreciabilă.

- Și totuși, stimate die loan 
Hărăguș, după cum ne scrie o 
familie din Crișcior (Rozalia, Iosif 
și Agafia Cotișel) nu ați dat nici 
un leu dividend celor peste 900 
de acționari pentru anul 1998.

- Așa este, însă n-a fost de 
unde. Am preluat societatea, în 
decembrie 1998, cu multe unități 
aflate într-o stare precară de 
existență și cu un deficit de 170 
de milioane de lei. Imediat am 
trecut la reorganizarea 
activității, modernizarea 
unităților, aducerea lor la un nivel 
optim de funcționare - de 
aprovizionare și desfacere a 
mărfurilor și produselor. Sigur, 
spațiul construit al firmei este 
destul de mare - de 5.000 mp, la 
care am adăugat 140 mp spații 
nou cumpărate. El deja ne 
prisosește și vrem să închiriem 
unele perimetre, îndeosebi în 
Gurabarza, pretabile chiar 
pentru activități de producție.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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x la 30 de zile - 
55% /an 

prin capitalizară - 
71,2%/an 

x la 90 de zile - 
57% /an 

prin capitalizare - 
70,4%/an 

< ________ /

Ca în fiecare an, la ediția a 
Vl-a de la Baia de Criș 
consacrată revigorării rasei de 
taurine Pinzgau acordarea a 
numeroase premii pfentru 
crescătorii de animale care au 
prezentat cele mai valoroase 
exemplare în cadrul expoziției a 
fost posibilă datorită sponsorilor, 
care au venit cu materiale de 
construcție, în special ciment, 
cu furaje combinate, cu 
susținere financiară sau cu 
realizarea de asigurări în caz de 
daune. Fără o asemenea 
susținere, evident că nu se pot 
organiza astfel de manifestări, 
care asigură progresul 
nemijlocit al zootehniei 
hunedorene. Pentru gestul 
deosebit pe care îl fac în 
fiecare an sponsorii, 
organizatorii expoziției de 
taurine de la Baia de Criș, 
respectiv Asociația județeană a 
crescătorilor de păsări și 
animale, Direcția generală 
pentru agricultură și industrie 
alimentară și Oficiul județean 
pentru selecția și reproducția 
animalelor - ca și crescătorii de 
animale beneficiari ai premiilor 
acordate le aduc mulțumiri de 
suflet, nădăjduind că și pentru 
edițiile viitoare se vor bucura de 
un sprijin la fel de substanțial ca 
și până acum.

Un consecvent și 
remarcabil sponsor în acest an, 
ca la fiecare ediție de altfel, a 
fost administratorul firmei SC 
Agro Company SRL Deva, dl 
Wilhelm Ghergheli, care este 
totodată și președinte al 

Asociației județene a 
crescătorilor de păsări și 
animale. Firma respectivă are 
ca obiect de activitate 
creșterea, achiziționarea și 
sacrificarea animalelor, 
realizarea de preparate și 
comercializarea acestora, 
având deci o legătură 
nemijlocită cu crescătorii de 
animale.

între sponsorii de nădejde 
ai expoziției s-a numărat și 
SC Casial Deva, unitate care 
a acordat diferite cantități de 
ciment, produs necesar 
pentru repararea
adăposturilor de animale. 
Discutând cu dl director 
general Vasile Deac, 
interlocutorul spunea că se 
bucură nespus că unitatea 
pe care o reprezintă a fost 
solicitată să vină în sprijinul 
crescătorilor de animale, ca 
fiu de țăran cunoscând bine 
necazurile cu care se 
confruntă agricultorii.

Dîn lunga listă a 
sponsorilor am mai notat 
aportul deosebit al SC 
Combor Orăștie, SC Suinprod 
Orăștie, SC Avicola Deva, SC 
Gutenberg Deva, firmele 
Almoconstruct Deva, 
Agrotehnica Romos, Macon și 
Decebal Deva, Agrolact 
Hamei Aurel Vlaicu, 
RomTelecom Deva, Marișca 
Deva, Comexim Lupeni, ASIT 
Deva, Agras Agropaloma

________Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)

Societatea comercială “Leconfex" Deva

La nivelul standardelor occidentale
Societatea comercială 

“Leconfex” SRL Deva 
(patroni soții Lucia și loan 
Popa) funcționează din au
gust 1990, când începuse cu 
o secție de producții 
lenjerie în localitatea Păuliș. 
încă din primele luni de 
activitate, secția avea 
rezultate bune, menținute 
în timp, ceea ce a permis 
proprietarilor să-și diversi
fice activitatea, orientându- 
se și spre desfacerea de 
mărfuri. "în prezent, atât 
producția cât și comerțul 
merg excepțional” - afirma 
dna Lucia Popa.

Lucrează, în atelierul de 
producție de la Păuliș, un 
colectiv de lenjerese din 
Deva și din împrejurimi, 
articole de lenjerie de pat și 
de corp, societatea având 
încheiate contracte cu 
unități spitalicești. Calitatea 
lucrului și promptitudinea 
sunt pentru lenjeresele

Rodica Jurgiu, Maria Lazăr, 
Carmen Male, Zoița Jic, 
Rodica Bode, Maria Mita și 
Maria Cojocaru nu doar 
devize înscrise undeva pe 
un colț de pânză, ci reguli 
stabilite de la care nu se 
abat, asumate conștient, 
câștigurile lor fiind sensibil 
influențate de cum șl cât 
muncesc.

în timp, societatea s-a 
dezvoltat, investiția într-un 
spațiu cu bun vad 
permițându-le practicarea 
comerțului. Dar nu un 
comerț oarecare și în orice 
condiții, ci un comerț 
civilizat, răspunzând celor 
mai exigente cerințe.

Complexul comercial 
adăpostește două magazine 
elegante (unul pentru 
produse alimentare, iar 
celălalt pentru articole 
industriale), care comunică 
între ele, dotate cu mobilier 
adecvat, cu cântare electro

nice și două feliatoare, cu 
vitrine frigorifice. Aprovizio
narea cu produse ali
mentare și industriale se 
face prin furnizori din Alba 
lulia, Salonta, Sibiu, prin SC 
Sava Exim SRL Deva, Metro 
Timișoara, Teba Arad, se 
aduc mărfuri de la București, 
Baia Mare, Câmpina, Azuga.

Servirea? De excepție. 
Mai bine nu se poate. Activi

tatea nu este întreruptă în 
orele în care se primește 
și se face recepția 
mărfurilor. De aceea se și 
explică rulajul mare, cât și 
faptul că cei care conduc 
societatea nu s-au 
zgârcit la angajarea unui 
număr corespunzător de

Estera SÎNA
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Poate facilitățile acordate prin 
Legea zonelor defavorizate - 
Bradul fiind una importantă dintre 
ele - să ne aducă ceva clienți. Și 
patrimoniul societății este 
apreciabil, de peste 10 miliarde 
de lei, însă eficiența nu se 
situează încă la nivelul scontat 
de noi. De la 1 ianuarie a.c. și 
până astăzi am investit mai mult 
de 300 de milioane de lei în 
reamenajări și dotări, din care 
100 de milioane de lei numai la 
restaurantul “Central". Acum nici 
nu se compară cu ceea ce a fost. 
Din păcate, numărul mare de 
șomeri din Brad, în special în urma 
disponibilizărilor din sectorul 
minier, gradul accentuat de 
sărăcie a populației, în rândul 
căreia sunt mulți pensionari, cu 
venituri sub limita existenței, se 
reflectă negativ și în activitatea 
societății noastre.

Ceea ce îi conferă stabilitate 
și perspectivă sus-numitei firme 
brădene este strădania celor trei 
“GBH" de a aproviziona perma
nent unitățile cu o paletă bogată 

^și variată de mărfuri, atât cu cele

La nivelul standardelor 
occidentale

(Urmare din pag. 1)

personal (13 la magazinul 
alimentar și 5 la cel ce 
desface articole indus
triale). “Toate salariatele - 
afirma patroana societății - 
sunt persoane foarte 
pricepută în activitatea pe 
care o fac. Nu aș putea să 
exemplific, deoarece atât 
Maria Bălan, Voichița Popov, 
Lucreția Hocman, Eugenia 
Nelega, Dorina Pisano, 
Marioara Ciun, Eleonora 
Balint, Felicia Popescu, 
Mihaela Savu, Angela Gabor, 
Suzana Poenar, Georgeta 
Onete, Mărioara Sas (de la 
sectorul alimentar), cât și

Joi
2 septembrie 

TVR I
9.30 Matineu de vacantă 

11.00 TVR Cluj-Napoca 12 05 
TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Lumea
bărbaților (r) 15.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
16.00 Conviețuiri (mag.) 17.30 
O familie ciudată (s, ep.55)
18.10 Mistere și minuni (do. 
ep. 20) 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 522) 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Miracole (s, 
ep. 15) 23.00 Jurnalul de 
noapte. Sport 23.20 Patrula 
(f.a. SUA ’91)

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d a.)

10.15 Limbi străine. Germană 
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (r) 12.00 
Un cântec pentru fiecare
13.10 Dragostea contează 
(s, ep. 9) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.00 Rebelul 
(s, ep. 128) 16.00 Grecia (s,

GBH...
trei mijloace proprii de trans
port, dar și cu ale unor 
parteneri, din județ și din țară, 
dea presta un comerț civilizat 
ji de a-și achita datoriile către 
stat și furnizori. Așa se face 
că firma nu înregistrează datorii 
la bugetul statului, doar la bănci, 
de unde a luat câteva credite, 
cu salariile personalului este “la 
zi”, în schimb are de încasat 
importante sume de la unități 
cărora le-a livrat mărfuri pe... 
încredere. Eforturile conducerii 
societății sunt mari în 
continuare, orientate spre 
modernizare și dezvoltare - 
după cum sublinia. în încheierea 
discuției noastre, cel care a 
înlocuit sutana cu halatul de 
comerciant, dl loan Hărăguș-, 
însă mulțimea și dimensiunea 
impozitelor și taxelor și 
diminuarea puterii de 
cumpărare a populației nu le 
dau speranțe acționarilor 
principali ai SC Avram lancu SA 
Brad că foarte curând vor 
înregistra profituri apreciabile, 
încât să-i mulțumească și numai 
parțial și pe sutele de acționari 
răzleți ai firmei.

vânzătoarele de la industrial 
- Gabriela Oprean, Sidonia 
Luca, Artemiza Olteanu, 
Maria Toader sau Daniela 
Omotă -, sunt receptive, 
atente, respectuoase față 
de cumpărători.” Majorita
tea au experiență 
îndelungată în comerț, nu- 
și pierd răbdarea nici în fața 
celui mai nehotărât și 
capricios client, dialogul 
vânzător - potențial 
cumpărător purtându-se în 
limitele bunei cuviințe.

De activitatea lor zilnică 
ține și efectuarea și 
păstrarea igienei perfecte. 
Conștiente că s-a investit 
aici mult pentru condiții de 

ep. 142) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 958) 17.30 Impact 
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 6) 
20.00 Aceasta este marea 
(co.Anglia 1995) 21.40 Față 
în față cu autorul 23.25 
Cultura în lume

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8;00 Cutia cu jucării 
10.50 Știri 11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s) 
12.00 Tropical Heat (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00
Esmeralda (s, ep. 100) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 109) 16.00 
Zodiac 16.10 Luz Maria (s, 
ep. 75) 17.00 Știri 17.25 
Elena, viața mea (s, ep. 28, 
29) 19.00 Observator 20.00 
Armă supremă (f.a. SUA 
1997) 21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator 23.15 
Superpolițiștii din Miami (f.a. 
SUA ’85)

pro rv
7.00 Bună dimineața, PRO

Corectarea 
bugetului

(Urmare din pag. 1)

de milioane fiind repartizate 
Centrului județean de 
conservare și valorificare a 
tradiției și creației populare, 
iar 60 de milioane Teatrului 
de revistă din Deva. La 
capitolul “alte acțiuni” sunt 
alocați suplimentar 40 de 
milioane de lei Centrului 
militar județean, iar alte 382 
de milioane vor fi repartizate 
Inspectoratului județean 
pentru protecție civilă. 700 de 
milioane de lei se vor cheltui 
suplimentar pentru necesarul 
de materiale și servicii 
aferente unor centre 
maternale. Singurul bugetar 
la care rectificarea se face cu 
minus este compartimentul de 
servicii și dezvoltare publică 
și locuințe, la care, prin 
renunțarea la un studiu 
destinat stabilirii zonelor de 
riscuri naturale din județul 
Hunedoara, s-au tăiat 175 de 
milioane de lei.

excepție (aer condiționat, 
faianță și gresie, vestiare 
corespunzătoare), fac totul 
pentru a întreține aceste 
dotări, pentru a menține o 
ordine desăvârșită. Ținuta 
lor profesională începe cu 
grija pentru aceea 
vestimentară, care are un 
croi și un colorit uniform, 
dar plăcut, de bun gust.

"De fapt, comerțul îl fac 
vânzătoarele - cum aprecia 
patroana firmei - prin 
modul în care știu să 
prezinte marfa și s-o 
vândă. Iar la noi întregul 
colectiv este foarte bun.”

Nu-i deci de mirare că 
cifra totală de afaceri a 
societății este de un 
miliard de lei lunar, 
magazinul ca și atelierul de 
producție având clientela 
formată.

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 în numele 
fiului (r) 12.30 News Radio 
(s) 13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Sweet Liberty (r) 15.00 
Ștrengărița (s, ep. 93) 16.10 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 824) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 81)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
87) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 141)
21.30 Mercenarii (s, ep. 31) 
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 84) 23.00 
Millennium (s, ep. 43)

ACASĂ

7.00-12.45 Filme și seriale 
(reluări) 13.15 Maria (s/r) 
14.00 Hoțul invitat la cină (f/ 
r) 16.00 Preciosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30_Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.05 Concursul 
,.Acasă!” 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 53) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Perry Mason: 
Spiritul Malefic (f. p. SUA 
1987)

Mulțumiri
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Simeria, Aromams Peștenița, 
Hunedoara, Zootehnica Bîrcea 
Mare, Agromicia Vețel, SCPP 
Geoagiu, Inser Prod Brad, Euro 
Otto Deva, Uzo Balcan Deva, 
Netto Romnex Deva, Sorilact 
Ribița, Sansere Sîntandrei, 
Lorialba Brad, Amiral Prod Com 
Lupeni, Tracia Trans Exim 
Lupeni, Flaviu Brad, Hațegana 
Hațeg, Impo Mihai Călan, Sercom 
Renaldo Călan, Moraru Liviu 
Hațeg, Gurmand
Sarmizegetusa, Nova Impex 
Petroșani, Zona D Petroșani, 
Pave"lonesc Petroșani, Cofetăria 
Sportul Petroșani, Galaxy 
Comexim Lupeni, Evita Imperio 
Petrila, Albalux Brad, Socom 
Unirea Petroșani, Matei Vața, 
Corn Agroselena Brad, 
Hortimex Hațeg, Horticola 
Sîntandrei, Serv Agra Deva, 
Dim Agra Deva, Fapper Vulcan, 
Braicu Comp Lupeni, Melinda 
Company Petros, Pan Aur Brad, 
Flavia Sălașu de Sus, Bentix 
Deva, Dorex Consulting Deva,

PRIMA TV

l China a donat Ministerului Industriei i 
i echipamentele necesare realizării 
! rețelei informatice de comerț exterior |
i * ’IGuvernul chinez a donat Ministerului Industriei și
| Comerțului calculatoare, imprimante și instalații în |
■ valoare de 600.000 de dolari, în vederea realizării ■ 
1 sistemului informatic de comerț exterior al ministerului. 1

Echipamentele au sosit în România în două tranșe, în |
■ luna octombrie 1997 și în august în acest an.
! “Este o donație modestă, dar oglindește sentimentul 1 
| de prietenie pentru poporul român", a arătat | 
i ambasadorul Chinei în România, Liu Guchang, cu ocazia ■ 
1 semnării, împreună cu ministrul Industriei și Comerțului 1 
| a documentului de donație.
( "Relația cu Republica Populară Chineză este una ■ 
1 dintre cel mai importante, deoarece între cele două țări ■ 
| existau bune relații comerciale, pe care acum ne străduim | 
Isă le reluăm", a declarat ministrul Industriei, Radu ■ 

Berceanu. El a arătat că, în vederea creșterii relațiilor • 
| economice cu China, Guvernul a aprobat recent exportul | 
Ia 1.000 de autoturisme Dacia Nova și se are în vedere și ■ 

exportarea unui număr de autoturisme ARO.
j Cei doi oficiali au precizat că este important ca in | I această toamnă să apară și primele investiții românești în ■

China. '
I_______ _________ ——————————J

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF)

9.00 Dimineața cu PRIMA 
13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă (s) 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 19.00 Tiberiu 
& Tibanu 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Film artistic 21.30 
Apel de urgență 22.00 Tiberiu 
& Tibanu

10.00 Mame și fii (dramă 
SUA 1996) 11.45 Franklin (s)
12.15 Trainspotting; Din viață 
scapă cine poate (dramă 
SUA 1996) 13.45 A doua 
carte a junglei (f.copii SUA 
1997) 15.15 Băieții
domnișoarei Evers (dramă 
SUA '97) 17.15 Totul despre 
sex (s) 17.45 Ultima aventură 
(f.a. SUA '93) 20.00 Foamea 
(s) 20.30 Categoria grea (co 
SUA '95) 22.15 Diavolul în 
rochie albastră (f. suspans 
SUA ’95) 0.00 Specialitatea 
casei: Roșii verzi prăjite 
(dramă SUA 1992)

Crolux Deva, Amipan Hațeg, 
Cristy Andy Corn Brad, 
Sarmipex Petroșani,
Prosecom Petroșani,
Romadaliv Brad, Danis Deva, 
Pomicola Aurel Vlaicu, 
Ciprynus Aurel Vlaicu, Lica & 
Moni Exim Crișcior, Man 
Impex Hunedoara, Alex Duo 
Lupeni, Rimei Pil. Corn Vulcan, 
Metacom Lupeni, Proseco 
Vulcan, Crișana Vața, 
Enculescu Lupeni, Elvila 
Impex Deva, Ivănescu 
Beniamin Hațeg, Socom 
Unirea Unit 49 Aninoasa, 
Ștefania Sav Lupeni, Straja 
Vulcan, Buncilă Uricani, 
Triumf Lupehi, Intim Gurmand 
Petroșani, La Taverneta 
Vulcan, Pol loan Vulcan, 
Discobar Uricani, Sercom 
Trans Lupeni, Sun Vața, 
Hanul La răscruce Vața.

De menționat că în rândul 
sponsorilor s-a încris și SC 
Casa de Presă și Editură 
“Cuvântul liber” Deva.

9.00 Știrile locale (r) 9.15 La 
izvorul dorului (r) 9.45 Matinal 
Info 10.30 Dintre sute de ziare 
(r) 15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Linia întâi 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 23.20-23.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 
in programele posturilor TV.

netesce»
Joi, 2 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Tranzacțiile financiare nu 
sunt indicate. Puteți face 
planuri dar atenție la 
amănunte. Stați rău cu banii 
din cauza începerii școlii, 
dar vor veni alții.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Azi trebuie să decideți ce 
veți mai întreprinde în acest 
an. Să nu vă apucați de 
ceva care vă depășește 
puterile renunțând la timpul 
liber.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Vă așteaptă investiții 
riscante, eventual schim
barea serviciului. Norocoși în 
profesie sunt cei născuți în a 
doua decadă.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Cunoștințele vă scot din 
pepeni, vă vine să vă luați 
lumea în cap Ajutorul vă 
vine de la cine nu vă 
așteptați.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Acordați atenție
zvonurilor; unele vă pot ajuta 
în carieră ori sentimental. Nu 
vă implicați în cearta altora.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Renunțați la tendința de a 
exagera. Analizați-vă 
nervozitatea, schimbați 
deciziile dacă vedeți că sunt 
greșite.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Sunteți prea sensibili și nu 
puteți trece peste jigniri. 
Uneori a uita e mai important 
decât a ierta. Părerile 
partenerului nu sunt 
răuvoitoare.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Relațiile cu ceilalți pot fi 
confllctuale acasă și la 
serviciu. Stați bine în schimb 
cu banii.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Cu precauție puteți 
achiziționa lucruri plăcute. în 
plan sentimental lucrurile 
sunt complicate.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Partenerul sau prietenii vă 
pot atrage în aventuri 
negândite. Evitați ofertele 
financiare neclare,
chestiunile juridice.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Pentru doamne ziua nu-i 
prea norocoasă. Dacă vi se 
propune o afacere suspect 
de profitabilă fiți prudenți.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Feriți-vă de promisiuni 
deșarte și cuvinte goale, 
verificați totul pentru a evita 
ulterior surprizele neplăcute.
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Cine suntem și ce vrem

ASOCIAȚIA INDEPENDENTĂ A 
VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR 

SPORTIVI “GODEANU” ORĂȘTIE
9

AIVPS “Godeanu" Orăștie este o organizație nonprofit, cu 
personalitate juridică, care are patrimoniu privat, autonomie 
funcțională și organizatorică, este constituită în baza Legii nr.21/ 
1924, pe principiul liberei asocieri a membrilor vânători și pescari 
și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea 103/1996.

Asociația are ca principal scop gospodărirea, în 
conformitate cu legea și reglementările emise în acest scop, a 
fondurilor de vânătoare și pescuit primite în gestiune, pentru 
asigurarea posibilităților de practicare a vânătorii și pescuitului 
sportiv cu caracter recreativ, sportiv, ca modalități de petrecere 
a timpului liber. Avem dorința de a readuce vânătoarea la statutul 
de plăcere, de petrecere plăcută a timpului liber și de a-i desființa 
caracterul de corvoadă costisitoare pe care-l căpătase de o 
bună bucată de vreme.

Asociația își propune asigurarea posibilității de practicare a 
vânătorii și pescuitului sportiv - unele din puținele plăceri care 
ne-au mai rămas în aceste vremuri - pentru TOȚI membrii ei, 
căutând modalități prin care se pot reduce cotizațiile membrilor la 
limite suportabile pentru toate categoriile sociale.

Noi considerăm că a trecut vremea când vânătorii și pescarii 
aveau două principale "drepturi" - să tacă și să plătească 
cotizațiile usturătoare stabilite la nivel central, când nu aveau 
dreptul să se pronunțe în nici un fel asupra deciziilor luate de 
conducerea asociației, când adunările generale se desfășurau 
cu participarea reprezentanților lor (așa cum în nu prea 
îndepărtata "eră socialistă" clasa muncitoare se distra prin 
reprezentanții săi) și că a sosit vremea în care El ÎNȘIȘI să 
hotărască ce se va întâmpla cu banii lor și câți le vor pleca din 
buzunare spre această plăcere.

Pentru informații și înscrieri apelați la unul din numerele de 
telefon: 242048; 646182; 646129.
Consiliul de administrație ai AIVPS “Godeanu” Orăștie 

Președinte, 
ing. Popa Doru

Datornici la Fondul Special al 
Drumurilor Publice

Un număr de 33 de societăți comerciale au la Fondul Special 
al Drufnurilor Publice datorii care însumează peste 315 miliarde 
de lei; dar o parte dintre acestea au început să achite sumele 
datorate după ce Ministerul Transporturilor a aplicat procedura 
de executare Silită, care constă, într-o primă etapă, în blocarea 
conturilor respectivelor societăți.

"La toate aceste societăți a început executarea silită, au 
fost blocate conturile, iar în cazul în care în acest mod nu vom 
recupera sumele datorate, vom trece la sechestru asupra 
bunurilor, conform procedurilor legale”, a declarat agenției 
MEDIAFAX loan Tătar, directorul general al Autorității Rutiere 
Române.

între principalii datornici la Fondul Drumurilor se află Rafo 
Onești -150 miliarde de lei, Dacia Automobile Pitești -44 miliarde 
de lei, Aro Cîmpulung - 27 miliarde de lei, Rocar București - 25 
miliarde de lei, Roman Brașov - 15 miliarde de lei, Rafinăria 
Dărmănești -10 miliarde de lei, Metalcar Sibiu - 5 miliarde de lei.

Multe dintre societăți au început să-și achite datoriile după ce 
Ministerul Transporturilor a anunțat că vajua măsuri severe 
împotriva rău-platnicilor, măsuri care vor merge până la 
instituirea sechestrului asupra bunurilor respectivelor societăți. 
Una dintre societățile vizate, LUKoil Romania, a plătit integral o 
datorie care însumează 83,3 miliarde de lei, fiind ștearsă din lista 
datornicilor la Fondul Drumurilor.

De asemenea, până ta 20 august, Rafo Onești a plătit 
aproape 30 miliarde de lei, Dacia Automobile - circa 19,2 miliarde 
de lei, Rafinăria Dărmănești - 9,7 miliarde de lei, Roman Brașov - 
3,6 miliarde de lei.

Apa la Deva este 
potabilă

Târnosirea Bisericii Ortodoxe 
din Uibărești f

întâlnirea de la Primăria 
Deva, de luni, a factorilor de 
răspundere ce vizează ali
mentarea cu apă a muni
cipiului, precum și calitatea 
acesteia, Primăria Deva, 
Apaterm și Inspectoratul de 
Sănătate Publică, a scos în 
evidență faptul că în toată 
perioada problemelor di
ficile rezultate în urma inun
dațiilor din această vară 
apa în Deva, Simeria, Că- 
lan și Hațeg a fost potabilă.

Reprezentantul Inspec
toratului de Sănătate Pu
blică, doamna Otilia Sfetcu, 
a apreciat că deși turbidi- 
tatea a fost crescută, dato
rită viiturilor de apă care au 
depășit cu mult capacitatea 
de filtrare a stațiilor de la 
Sântămăria Orlea și Batiz, 
apa nu a prezentat riscul 
unor boli transmisibile. Pen
tru orice eventualitate, po
pulației i s-a recomandat 
fierberea acesteia. Din 
punct de vedere sanitar, s-a 
mai apreciat că apa a fost 
hiperclorinată, situație în ca
re s-a evitat îmbolnăvirea 
populației din zonele care 
sunt alimentate cu apă din 
Râu Mare Retezat.

în toată această perioa
dă când sistemele de filtra
re a apei au fost afectate se
rios, costurile pentru trata
rea apei au crescut cu 
peste 600 milioane de lei, 
fapt ce a grevat cu mult cos-

apă din conducta de ali
mentare de la Râu Mare 
Retezat.

Dacă în prezent există 
probleme ce vizează nece
sarul de apă pentru loca
litățile Hațeg, Călan, Sime
ria și Deva prin dublarea 
capacităților de prelucrare 
din actualele stații de fil
trare și finalizarea lucrărilor 
de investiții, în anul viitor 
acest deficit va fi eliminat, s- 
a mai apreciat de către pri
marul Devei, Mircia Mun
tean și conducerea Apaterm 
Deva la întâlnirea de luni de 
la sediul Primăriei.

Deși s-au purtat nume
roase discuții și pe tema li
vrării apei calde în muni
cipiul Deva, nu s-a putut 
desprinde o concluzie foar
te clară când se va produce 
acest eveniment, întrucât 
există mari datorii către 
Termocentrala Mintia, de
bite ce însumează cu pena
lizări circa 30 de miliarde de 
lei. Din acestea aproximativ 
8 miliarde sunt în asociațiile 
de locatari, iar o bună parte 
reprezintă unități bugetare și 
societățile comerciale.

în acest sens Primăria 
Deva a făcut un apel către 
asociațiile de locatari și uni
tățile debitoare să-și achite 
datoriile către Apaterm, iar 
cei care mai au restanțe la 
impozite și taxe să facă efor
turi pentru plata integrală a 
acestora.

Duminică, 5 septembrie 
a.c., începând cu ora 8,00, 
la Uibărești (comuna Ri- 
bița) va avea loc slujba de 
târnosire a Bisericii Orto
doxe purtând hramul “Sf. 
Ierarh Nicolae”, care va fi 
săvârșită de Prea Sfințitul 
Părinte Dr.Timotei Sevi- 
ciu, Episcop al Aradului, 
împreună cu un sobor de 
preoți. Ceremonialul reli
gios va fi urmat de o 
agapă creștinească, oferită 
de locuitorii satului în cin
stea oaspeților.

în numele consiliului și 
comitetului parohial ale Paro
hiei Ortodoxe Române Uibă
rești, preotul paroh Traian 
Cioară-Trif adresează invitația 
tuturor cetățenilor, credincio
șilor creștini și preoților, oficia
lităților politico-administrative 
să participe la acest important 
eveniment din viața localității. 
Cei care nu dispun de mijloace 
de transport pot ajunge la 
Uibărești cu microbuzele care 
vor pleca duminică din Au
togara Brad, începând cu ora 
8,00. (GB.)

Al XVIII-lea simpozion 
național de istorie și 
retrologie agrară a 

României

tul acesteia, dar a pus la 
adăpost cei peste 200.000 
de oameni ce consumă Corne! POENAR

Flori frumoase In Piafn Devei
Foto: Tralan MÂNU

A devenit o tradiție ca în 
fiecare an, la sfârșitul lunii au
gust, să se desfășoare sim
pozionul național de istorie și 
retrologie agrară. Anul acesta, 
Filiala Olt a fost gazda noastră, 
la Caracal, în perioada 25-27 
august 1999.

în prima zi, după-amiaza, a 
avut loc cea de-a lll-a Confe
rință Națională SIRAR în cadrul 
căreia s-a analizat activitatea 
desfășurată de la ultima, con
ferință până în prezent și a 
fost ales noul Consiliu de con
ducere. în timpul lucrărilor s-a 
comemorat trecerea în neființă 
a fondatorului societății, dr. ing. 
Eugen Constantin Mewes 
(1927 - 1999), distinsă perso
nalitate a vieții științifice din 
România, precum și a regre
tatului prof. univ. dr. Constantin 
Anderca (1927 - 1999), pre
ședintele Filialei Timiș a SIRAR. 
Conferința a evidențiat o acti
vitate științifică rodnică în ca
drul filialelor, punând accent pe 
evidențierea în viitor a laturii 
pragmatice a acestei activități, 
în urma alegerilor a fost de
semnat noul Consiliu de con
ducere, care cuprinde din 
partea filialei hunedorene pe 
subsemnatul și pe dr. Eugen 
Cernelea, vicepreședintele ei. 
Noul consiliu l-a ales ca pre

ședinte pe dr. Petre Săbădea- 
nu, directorul Institutului de 
Economie Agrară.

Simpozionul s-a desfășu
rat pe secțiuni: Știința și prac
tica agricolă în arealul româ
nesc; Istoria agriculturii, a viti
culturii și procesele de pro
ducție agricolă; Instituțiile și 
ideologiile agrare; Aspectele 
vieții rurale; Abordarea retro
spectivă a problemelor actuale; 
Istoria apiculturii și serici
culturii.

întreaga manifestare a evi
dențiat încă o dată că istoria și 
retrologia agrară, ca sinteze 
interdisciplinare, își mențin vir
tuțile. Referatele și comuni
cările, în majoritatea lor covâr
șitoare, sunt contribuții semni
ficative în plan științific. Ele au 
fost publicate într-un volum 
editat prin grija colegilor de la 
Filiala Olt.

Știind că retrologia agrară 
este știință care cercetează 
experiența trecută și o valorică 
pențru prezent și viitor, atunci 
putem constata cu bucurie că 
activitatea de trei decenii a so
cietății, începând cu anul 1969, 
este una mai mult decât fruc
tuoasă.

Dr. Gheorghe FIRCZAK
Președintele SIRAR, 

Filiala Hunedoara

NOTE® INFORMA JUOPINII Câini... și câini

Se întorc sătenii 
acasă v * _____ J

Dl Nicolae Bîrcean, pri
marul comunei Mărtinești, 
ne semnala prezența și în 
această localitate a unui 
fenomen și anume că oa
menii care au plecat cu ani 
în urmă din Mărtinești, Jele- 
dinți, Tămășasa, Dâncu 
Mare și Dâncu Mic se întorc 
în satele unde au văzut lu
mina zilei. Deocamdată .fe
nomenul este încă timid, 
dar se întărește din ce în 
ce. Cum procedează, con
cret, oamenii despre care 
scriem? Nu-și vând aparta
mentele sau casele ce le 
dețin în Orăștie, Deva ș.a., 
ci le lasă copiilor. După ce 
revin în sat, uneori înainte,

DIN MĂRTINEȘTI 
renovează casa părintească 
și se mută în ea.

Scăldătoare Pentru
oi_____ ______y

în fiecare an oile sunt 
scăldate într-o soluție pentru 
combaterea paraziților ce 
sălășluiesc în blana lor. 
întrucât vechea scăldătoare 
nu se mai poate folosi, în 
satul Dâncu Mic se constru
iește o fântână și o scăldă
toare nouă. Și aici se folo
sește cu succes munca lo
calnicilor.

întrajutorare

Dna Edita Zudor lucrea
ză nu numai pământul dum

neaei, ci și al altor oameni 
din Jeledinți, în acest an 
având cultivate cu grâu de 
pildă 14 ha. De altfel, în 
satul respectiv practica lu
crului în parte este foarte 
puternică. Tocmai de 
aceea, așa cum ziarul nos
tru a consemnat, aici pă
mântul arabil este lucrat în 
întregime.

întuneric i
V______________________ )

De o bună bucată de 
vreme iluminatul public s-a 
întrerupt în cele șase sate 
ale comunei. De ce? Fiind
că Primăria nu are bani să 
plătească consumul. Astfel 
că noaptea Mărtineștiul se 
cufundă în beznă.

Traian BONDOR

Haitele de câini vagabonzi 
parcă au împânzit orașul mai 
mult decât oricând. îi vezi peste 
tot, prin cartierele mărginașe, 
centrul orașului, parcuri, în fața 
unor instituții unde mai primesc 
câte ceva de mâncare. Despre 
coexistența locuitorilor munici
piului Deva cu câinii comunitari 
(vagabonzi) s-a mai scris și 
încă se va scrie.

Majoritatea oamenilor iu
besc animalele indiferent de 
gen, rasă ori număr de picioa
re, însă totul are o anumită 
limită. Atunci când un animal îți 
provoacă disconfort, stres, 
durere nu mai este dragoste, 
ci ură. în mod sigur marea ma
joritate a celor 203 persoane 
mușcate de câini până acum 
are acest sentiment.

Dintr-o convorbire telefo
nică cu dna dr. Maria Dăn- 
cescu, din cadrul Spitalului Ju
dețean, am aflat că peste 80 la 
sută din cele 203 persoane 
mușcate de câini au fost obli

  

gate să urmeze un tratament an- 
tirabic care costă peste 200.000 
de lei pentru un pacient (11 
fiole), fără a mai pune la soco
teală seringile, tratamentul me
dical, drumurile la spital, trata
ment care se întinde pe durata a 
6 luni de zile. Dar pe lângă in
jecții pacientul trebuie să țină un 
regim alimentar foarte strict, fără 
sare, și pentru bărbați mai ales 
fără alcool.

Aceste patrupede provoacă 
și disconfort. După cum ne scrie 
dna T. Kutner, din cartierul 
Gojdu, câinii vagabonzi con
turbă liniștea noaptea, fac mi
zerie și au prostul obicei de a 
alerga după bicicliști și mașini, 
lătrând de zor, indiferent de oră.

Câinii vagabonzi poartă cu 
ei și împrăștie boli cum ar fi ra- 
bia, adică turbarea, care este și 
cea mai periculoasă, parazitoze 
intestinale (limbrici, oxiuri), că
pușe, râie, afecțiuni dermatolo
gice. De ^ceste boli și paraziți 
ne lovim în fiecare zi. .

Primăria municipiului Deva 
a anunțat de foarte multe ori 
că va lua măsuri contra câi
nilor vagabonzi. S-a făcut 
foarte puțin, aproape deloc. 
Poate că banii care s-au chel
tuit cu șușaneaua de pe Ce
tate, în ziua eclipsei din 11 au
gust, o sumă destul de apre
ciabilă din câte am auzit, erau 
mai bine folosiți pentru inte
resul cetățenilor și al câinilor 
comunitari.

Cred că primează concep
ția omului despre protecția ani
malelor. Pe noi, locuitorii aces
tui oraș, cine ne protejează de 
acești câini vagabonzi? Cine 
ne protejează copiii mușcați de 
câini? Cine ne protejează de 
durere, stres și cheltuieli 
inutile? Până acum nimeni.

P.S. Și eu, semnatarul 
acestui articol, iubesc ani
malele. Am chiar și un câine 
de apartament, dar cu mai- 
danezii nu mă împac.

Traian MÂNU
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Luni 6 septembrie
12.00 TVR Info
12.05 Ivanhoe
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Tradiții
15.30 Ecoturism
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Mistere și minuni (do, ep. 12)
18.00 TVR Info
19.10 Sunset Beach (s, ep.524)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Preotul și cârciumărița (s, ep. 16)
21.45 Teatru TV prezintă: “Jocul ielelor" (partea 

a ll-a)
22.45 Ordinea publică
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.15 Planeta Cinema (r)

Marți 7 septembrie
7.00 Matinal Național
9.30 Viață de câine
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lăși
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 Mistere și minuni (do,

ep. 13)
19.00 TVR Info
19.10 Sunset Beach (s, ep. 525)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Balu^dramă Fr./ It./ Germania 1983)
22.50 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 8 septembrie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Concerte Golden Brâu (r)
16.00 Pro Patria
17.30 O familie ciudată (s, ep. 60)
18.10 Mistere și minuni (do, ep. 14)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 526)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Fotbal Preliminariile CE: România - 

Portugalia
23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Videoteca de Aur. Mircea Ciobanu

Joi 9 septembrie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Integrale (r)
15.30 Tribuna partidelor parlamentare
16.00 Conviețuiri (mag.)
17.30 O familie ciudată (s, ep.61) 
18.00 Mistere și minuni (do. ep. 15)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 527) 
20.00 Jurnal. Meteo
20.45 Camera misterelor
21.00 Miracole (s, ep. 16)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.20 Cursa blestemată (f.a. SUA ’90)

Vineri IO septembrie
7.00 Matinal Național
10.00 Povești de adormit copiii (s, ep. 44,45) 
11.00 TVR Cluj-Napoca

12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 TVR Craiova
15.30 Em. în limba germană 
17.00 De la lume adunate... 
18.00 Divertisment
19.10 Sunset Beach (s, ep.

528)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Constanza (f.a., partea II, 1998)
23.25 Jurnal de noapte. Sport

UpjoSjrrta Baibara

Luni 6 septembrie
12.00 Sensul tranziției (r)
13.00 TVR Info
13,10 Dragostea contează (s. Turcia, ep. 11)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Rebelul (s, ep. 130)
15.45 Filmele săptămânii
16.00 Grecia (s, ep. 146)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 962)
17:30 Pelerinaje
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 7)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Felix și Otilia (dramă, România 72)
22.05 Axis Mundi

Marți 7 septembrie
8.00 Sailor Moon (d.a/r)
8.50 Tip-Top, Mini-Top (r)
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (r)
13.00 TVR Info
13.10 Dragostea contează (s, ep. 11)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s’, ep. 130)
15.50 Țara carnavalului: Brazilia
16.00 Grecia (s, ep. 147)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 963)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 8)
19.00 Muzică ușoară cu George Rotaru
19.30 Balkano
22.00 Credo
23.45 In memoriam

Miercuri 8 septembrie
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (r)
12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Dragostea contează (s, ep 
14.00 Epiisiune în limba maghiară 
15.00 Rebelul (s, ep. 131) 
16.00 Grecia (s, ep. 148)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 964)
17.30 Medicina pentru toți (r)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 9)
18.45 Știri bancare și bursiere 
19.00 Tinere talente
19.30 Sună clopoțelul I Em. pt. 

persoanele cu handicap
20.00 Hambone și Hillie (f.a SUA 1983)

.12)

Joi 9 septembrie
8.00 Sailor Moon (d.a.)
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)

11.10 Stăpânul lumii (r)
12.00 Un cântec pentru fiecare
13.10 Dragostea contează (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 132)
16.00 Grecia (s, ep. 149)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 965)
17.30 Impact

18.00 Nimic sfânt (s, ep. 10)
19.00 Pentru dv. doamnă!
20.00 Coasta lui Adam (f. URSS ’90)
21.30 Față în față cu autorul
22.30 Time Out (mag. sportiv.)
23.20 Cultura în lume

Vineri IO septembrie
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.00 TVR Info
13.15 Dragostea contează (s)
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.05 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s, ep. 150)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.00 Cu ochii'n 4 (r)
21.00 Vânare de vânt
22.40 Tom Jones fs. ep. 5)

antena 1

Luni 6 septembrie
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Documentar
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 111)
16.10 Luz Maria (s, ep. 77)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 34, 35)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 44)
20.50 Two (s, ep. 1)
21.45 Burlacul (s)
22.15 Observator
22.45 Film

Marți 7 septembrie
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s) 
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Documentar
11.30 Aventuri în junglă (s) 
12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s) 
14.00 Esmeralda (s) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 112)
16.10 Luz Maria (s, ep. 78) 
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 36, 37) 
19.00 Observator
20.00 Mai iute ca moartea (w. SUA ’95) 
21.45 Fără obligații (s)
22.15 Observator
22.50 Film

Miercuri 8 septembrie
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Documentar
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 103)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 108)
16.10 Luz Maria (s, ep. 74)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 38, 39)
19.00 Observator
20.00 Un samurai american (f.a. SUA ’98)
22.00 Observator
22.45 Sahara (dramă SUA 1943)

Joi 9 septembrie
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 104)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 114)
16.00 Zodiac
16.10 Luz Maria (s, ep. 80)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 40,41)
19.00 Observator
20.00 V.I.R (s.a. SUA 1998, ep.1)
20.50 Air America (s. ep. 1)
21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator

Vineri IO septembrie
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
8.00 Cutia cu jucării
10.50 Știri
11.00 Film de aventuri
Î3.00 Știrile amiezii

13.15 Film pentru tineret
15.00 Ape liniștite (s, ep. 115)
16.00 Luz Maria
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 

42)
19.00 Observator
20.00 Fifty - fifty (f.a. SUA

1993)
22.00 Observator

22.30 Baywatch Nights (s, ep. 44)
23.30 Adevărul despre sex (f.er. Franța, p. II)

PRO TV
Luni 6 septembrie

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Propunere 

indecentă (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Ani de liceu (s, ep.

1)
14.30 The Wonder Years 

(s, ep. 1)
15.10 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit 

(s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 1)
18.30 Ihimă de țigancă (s, ep. 89)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Indiscreție periculoasă (thriller er. SUA

1994)
22.25 Știrile PRO TV
00.00 Criminaliștii (s)

Marți 7 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
12.00 Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Babylon 5 (r)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 2)
14.30 The Wonder Years (s, ep. 2)
15.10 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 2)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 90)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 142)
21.30 Mercenarii (s, ep. 32)
22.25 Știrile PRO TV

Miercuri 8 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Melrose Place (s) 
12.00 Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Babylon 5 (r)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 3)
14.30 The Wonder Years (s, ep. 3)
15.10 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 3)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 91)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Police Academy 2 (co SUA 1985)
22.25 Știrile PRO TV

Joi 9 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Police Academy 2 (r)
12.00 Adevărul gol-goluț (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Babylon 5 (r)
14.30 The Wonder Years (s, ep. 4)
15.10 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 4)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 92)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s)
21.30 Frankie & Johnny (dramă SUA 1991)
22.25 Știrile PRO TV

Vineri IO septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.00 Adevărul gol-goluț (r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Babylon 5 (r)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 5)
14.30 The Wonder Years (s, ep. 5)
15.10 Aripile pasiunii (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit

(s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 5)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 89)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, seria

6, ep.2)
21.30 Profiler (s, ep. 2)
22.25 Știrile PRO TV

j O.JO OowHf X
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Luni 6 septembrie
9.00 Dimineața la PRIMA
12.00 Nadine Show
13.00 Show-ul de noapte (r)
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
20.15 Dosarele Y
21.00 Film
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.45 Revista presei
23.30 Politica de mâine
1.00 Taxiul din Los Angeles (f.a. SUA 1970)

Marți 7 septembrie
9.00 Dimineața cu PRIMA
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața Indirect
16.00 Telenovelă (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.45 Revista presei
23.30 Politica de mâine

Miercuri 8 septembrie
9.00 Dimineața cu PRIMA 

12.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața Indirect
16.00 Telenovelă (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show

20.15 Comisarul Rex (s)
21.00 Film serial 
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.45 Revista presei
23.30 Politica de mâine

Luni 6 septembrie
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
14.30 Schimbări (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor

19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

57)
22.10 Milady (s)
23.00 Vieți disperate (dramă

SUA 1984)

Marți 7 septembrie
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
12.45 Milady (s)
13.30 Maria (s)
14 15 Vieți disperate (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 58)
22.10 Milady (s)
23.00 Viața lui El Greco (f. biogr. Franța/ Italia 

1966)

Miercuri 8 septembrie
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Viața lui El Greco (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsi noveștilor
19.30 Viațt lastră (s)
20.15 înge^ ilbatic (s)

21.05 Conc irsul „Acasă!”
21.15 Lanțv e iubirii (s, ep. 59)
22.10 Milady (s)
23.00 Batman (f.fant. SUA 1966)

Luni 6 septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Forța destinului (r)
13.00 Ora unu a venit (r) 
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 7 septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7
21.00 Dintre sute de catarge
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 8 septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar

48.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19,00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7
21.00 Dintre sute de catarge
22.30 Aventuri în aer liber

Luni 6 septembrie
10.00 Jerry Maguire (drarryă SUA ’96)

12.45 Cu cărțile pe față (thriller SUA 1998)

14.15 Lone Star (dramă SUA 1996)

16.30 Foamea (s)

17.00 Ultimele zile ale lui Frankie zis Musca (co. 

SUA 1996)

18.45 Rol principal (dramă SUA ’97)

20.30 Don King: Numai în America (f. biogr. SUA 

’97)

22.30 Totul despre sex (s)

23.00 Și mai morocănoși (co SUA 1995)

0.45 Viața în sălbăticie (f.a. SUA 1995)

Marți 7 septembrie
10.00 întoarcerea acasă (dramă SUA 1997)

11.30 Frontiera roșie (f. suspans SUA 1997)

13.15 Acea pisică blestemată (co. SUA 1997)

15.15 Cetățeanul X (dramă SUA ’95)

17.00 La înălțime (f.a. SUA 1997)

18.45 Rapsodie în roz (f. ro

mantic SUA 1995)

20.30 Regina frumuseții

(mister SUA 1997)

22.00 L.A. Confidential

(dramă SUA 1997)

0.15 Un tată în plus (co. SUA

1997)

Miercuri 8 septembrie
10.00 Politicianul (dramă SUA 1998)

11.45 Bătăușul (co. SUA 1996)

13.15 Franklin (s)

13.45 Fiul cel bun (thriller SUA ’93)

15.15 Flash (dramă SUA 1998)

16.45 Războinicii stelari (s)

17.15 Jurat de profesie (co SUA 1995)

18.45 Asasinul din rețea (horror SUA 1993)

20.30 Tom și Huck (f.a. SUA ’97)

22.00 Lexx (s)

22.45 Batman și Robin (s. SF SUA ’97)

0.45 între două lumi (f. SF SUA ’97)

00.15 Un tata in plus

Joi 9 septembrie
Joi 9 septembrie

9.00 Dimineața cu PRIMA 
13.00 Nadine Show 
14.00 Karaoke Show (r) 
IS.OCViața în direct 
16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgență 
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.45 Revista presei
23.30 Politica de mâine

Vineri IO septembrie
9.00 Dimineața cu PRIMA
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.45 Revista presei
23.30 Politica de mâine

Joi 9 septembrie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s/r)
14.00 Batman (f/r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 60)
22.10 Sânge din sângele meu (s, ep. 1)
23.00 Perry Mason: Frauda bancară (f. p. SUA 

1987)

Vineri IO septembrie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)

13.30 Maria (s)

14.15 Perry Mason: Frauda 

bancară (r)

16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)

17.30 Dragoste și putere (s)

18.45 Căsuța'poveștilor

19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.05 Concursul „Acasă!”

21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 61)

22.10 Sânge din sângele meu (s)

23.00 Vremea țiganilor (dramă Iugoslavia 1989, 

P-1)

7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
13.15 Drumuri printre 

amintiri (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar (s) 

18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7 
21.00 Dintre sute de catarge
22.00 Linia întâi

Vineri IO septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 îți mai aduci aminte, Doamnă? (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7
21.00 Dintrerisute de catarge
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Joi 9 septembrie
10.00 Martor mut (thriller SUA 1995)

11.30 O vară printre prieteni (f.a. SUA ’97)

13.15 Franklin (s)

13.45 După 15 ani (co. SUA 1997)

15.30 Contact (dramă SF

SUA ’97)

18.00 Totul despre sex (s)

18.30 întâlnire cu fiica 

președintelui (co SUA ’98)

20.00 Foamea (s)

20.30 Anaconda (thriller

SUA’97) 

22.00 I.Q. (dramă romantică SUA ’94)

23.45 Coliziunea (thriller SUA 1997)

1.15 Cărările gloriei (dramă SUA 1986)

18.30 întâlnire cu fiica

Vineryo septembrie
10.00 Trancers (SF SUA ’88)
11.30 Unde-s doi (co. romantică SUA 1995)

13.15 Gangsteri... la feminin (f.a. SUA ’96)

15.15 A doua carte a junglei (f. pt. copii SUA’97

16.45 Avalanșa (thriller SUA 1998)
18.30 Don King: Numai în America (dramă SU/ 

’97)
20.30 Jack Fulgerătorul (w. Australia/ SUA 1994

22.15 Freejack (SF SUA 1992)

0.00 Jurnalul Pantofului Roșu.(s.er.)

0.30 Star Trek: Primul contact (SF SUA ’96)
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Soluții impuse de
•*

Peste tot, prin toate unitățile 
școlare, indiferent că sunt li
cee, școli generale sau gră
dinițe, că se găsesc în mediul 
urban sau rural, întâlnești mo
bilier și material didactic vechi. 
Pe alocuri își mai fac simțită 
prezența și cele mai noi, mai 
ales în liceele care-și confec
ționează singure mobilier. Dar 
chiar și în aceste situații feri
cite noul coexistă cu vechi
turile întrucât școlile sunt să
race și nu-și pot permite să 
arunce la gunoi ceva ce mai 
poate fi folosit.

Situațiile cele mai drama
tice din acest punct de vedere 
se întâlnesc mai ales în școlile 
din sate, cu copii puțini și pă
rinți săraci. Acolo poți vedea 
bănci de zeci de ani în uz și 
normal uzate. Ba chiar rezistă 
mai bine cele mai vechi din 
lemn decât altele apărute după 
ele dar făcute din plăci aglo
merate sau melamină. O soluție 
ingenioasă pentru ca mobilierul 
să fie cât mai bine conservat 
am întâlnit la Școala Generală 
Teliucu Inferior (și cu siguran
ță că ea se aplică și în alte 
locuri). De la dna directoare 
Elena Teodorescu și de la co
legele dumneaei Maria Popes
cu, Terezia Pleșa și Maria Her- 
ban, profesoare, am înțeles că 
fiecare diriginte sau profesor 
responsabil de cabinet ori la
borator supraveghează nemij
locit elevii până părăsesc 
acest spațiu, unii chiar le dau 
în primire, ca să-i facă respon
sabili, banca și scaunul ocupat. 
Doar în cazuri extreme se 
ajunge la înlocuirea tăbliei prea 
deteriorate a unui scaun. Și b '

PROCEDEE DE ÎNLĂTURARE A
RjumaioR

Pentru a împiedica pătrunderea furnicilor în locuință, 
deci în scop preventiv: a) se presară coji de lămâie stoar
să, acoperite cu zaț de cafea; se va spăla mobila de 
bucătărie - în interior și exterior - cu un decoct concentrat 
de frunze de nuc.

Altă metodă: ungerea lemnăriilor cu gaz lampant.
în recipientele cu orez, fasole, paste făinoase intro

ducem sare grunjoasă, pentru prevenirea “atacului” 
furnicilor.

Dacă au pătruns în locuință, pot fi stârpite astfel: 
așezăm pe mese și în dulapuri bureți stropiți cu sirop de 
zahăr, care vor fi imediat invadați de furnici. Când sunt 
plini de furnici, se opăresc cu un jet de apă fierbinte sau 
se pun într-un lighean cu apă fiartă și 2 linguri de oțet.

Alt procedeu: punem pe masă o farfurie întinsă, unsă 
bine cu slănină. Grăsimea le atrage și le reține, după 
care farfuria se curăță. Se repetă procedeul până când 
scăpăm de toate furnicile.

Dacă am expedia o scri
soare la Baia de Criș men
ționând pe plic doar cele 
două cuvinte din titlu, scri
soarea ar ajunge la des
tinație fără dificultate. Pen
tru că localnicii o cunosc 
bine pe cea care răspunde, 
de peste 30 de ani, la 
această sintagmă.

Stăm de vorbă cu dna 
Eugenia Bărăștean, asiș-.’ șefă”. Cum ați reușit să oco- 
tentă medicală la Spitalul 
din Baia de Criș. E ziua în 
care și-a scos halatul alb, 
intrând în rândul pen
sionarilor.

- Cum vi se pare clipa?
- încărcată de emoții 

care mă copleșesc. E și 
bucuria datoriei împlinite, 
e și nostalgie. Noroc că nu 
sunt singură.

- Da, sunt aici peste 40 
de cadre medico-sanitare,<

asta pentru că nu există re
surse financiare pentru a dota 
școala cu mobilier nou.

Doamnele profesoare, ne
voite să gestioneze în acest 
mod sărăcia din clase, au to
tuși o satisfacție pentru anul 
școlar 1999 - 2000. Inspec
toratul școlar a dotat școala 
cu mochetă, perdele, scaune și 
aspirator noi. Acum cancelaria 
arată frumos, cadrelor didac
tice le place să-și petreacă aici 
pauzele și “ferestrele”, să-și 
invite oaspeții. Vorbind de do
tări mai trebuie amintite cele 4 
calculatoare (de mâna a doua) 
primite de la o firmă olandeză, 
de la care grădinița a primit și 
ea leagăne, scăunele, mingi de 
tenis și badmington. Se aș
teaptă și alte sponsorizări, 
între care o centrală termică 
proprie de la aceeași firmă. 
Deocamdată doamnele profe
soare și mai ales Zoe Șuștac, 
pedagog, se bucură și de achi
zițiile pentru internat: o mașină 
de spălat, frigider, aragaz, boi
ler și vase, sperând ca în vii
tor să se obțină lenjerie și un 
televizor care să-l înlocuiască 
pe cel vechi și defect. Cât pri
vește mobilierul din clase el 
trebuie în continuare ... menajat 
ca și până acum. Cu bugetele 
de austeritate nimeni nu poate 
ghici când vor fi bani pentru 
înlocuirea lui, câtă vreme 
aceștia nu ajung nici pentru 
repararea acoperișului prin 
care plouă sau pentru plata 
unui paznic de noapte pentru 
ca școala să nu mai fie căl
cată de hoți.

Viorica ROMAN

medici, asistente, colegi cu 
care ați împărțit griji, neca
zuri, bucurii în cei 33 de ani 
munciți în spital.

- Le mulțumesc tuturor 
pentru prezență și mai ales 
pentru omeneasca înțele
gere pe care au avut-o față 
de mine.

- Știm că 31 de ani ați 
răspuns la apelativul “soră 

liți animozitățile care se cre
ează în unele colective?

- Simplu. Eu am fost, 
pentru colegele mele, “șefă” 
în spital, iar în particular am 
fost “Jenica”. Această apro
piere colegială ne-a ajutat 
să ne înțelegem mai bine 
menirea. Nu pot să uit gestul 
prietenesc al colegelor mele 
care, într-o perioadă grea 
din viața mea, mi-au fost 
aproape. Eram grav bolnavă

La Ghișeul poștal Bre
tea Română - activitate fe
brilă. Doar din fugă am re
ușit să reținem câte ceva, 
deoarece “poștărițele” se 
pregăteau să plece în sec
tor. “Oficianta este în con
cediu - spunea Angelica 
Bunta - și colega mea Lu
creția Gîrz face și munca 
dumneaei. Ne grăbim să 
plecăm fiecare în satele ce 
le avem repartizate, să du
cem oamenilor pensiile, 
ziarele, corespondența”.

Una dintre factorii poș
tali, Violeta Ceclea, pleca
se deja spre Bretea Strei, 
Plopi și Măceu, iar dna An
gelica era așteptată de 
pensionari și abonați din 
Bretea Română, Vîlcelele

H

Secrete mici • 
efecte tmatî

tsAspiratorul e bine să 
fie oprit, timp de 10 minute, 
după o utilizare continuă de 
30 de minute.

^Obiectele de argint 
își vor căpăta strălucirea 
inițială dacă le spălăm în 
apa în care s-a fiert spa
nacul, ștergându-le apoi 
cu o cârpă moale și usca
tă; același rezultat îl obți
nem și dacă le frecăm cu 
o felie de cartof crud sau 
cu cenușă.

^Obiectele de marmură 
se curăță prin spălare cu 
apă caldă și săpun, apoi se 

internată în spital la Timi
șoara. Colegele mele au ve
nit, pe rând, nu doar să mă 
viziteze, ci au stat zile și nopți 
lângă patul meu, luându-și 
concediu fără plată sau zile 

din recuperări. Această afec
țiune a fost adevărat factor 
terapeutic. Le mulțumesc 
din inimă.

- Ați lucrat cu mulți me
dici.

- într-adevăr! l-am consi
derat profesorii mei. Le port 
o profundă recunoștință 
dr.Nicolae Florea, cardiolog 
de prestigiu, OM care a dat 
nume și renume spitalului 
nostru, dr. loan Bădău - 
ambii trecuți în lumea um

Bune și Bățălar. “Traseele 
sunt grele, căci distanțele 
între sate sunt mari, le par
curgem pe jos sau cu bici-

"Pentru 
noi timpul 
este foarte

prețios"
cleta - spunea Lucreția Gîrz, 
încercând să termine situa
țiile de birou, pentru a lua 
drumul spre Covragi, Gîn- 
țaga și Vîlcele. în perioada în 
care se achită pensiile acti
vitatea începe dimineața și 

șterg ușor și se lustruiesc cu 
o cârpă uscată și moale.

?>Petele de pe copertele 
cărților pot fi înlăturate prin 
frecarea acestora cu miez 
de pâine cald și umed.

Ș>Un tablou în ulei își re
capătă luciul dacă este șters 
cu o soluție care are în com
poziție un albuș de ou bătut 
cu puțin zahăr și alcool.

î^Tăiați mai ușor pâinea 
proaspătă în felii dacă 
încălziți cuțitul de care vă 
folosiți, la flacără sau în apă 
clocotită.

brelor, nu și a uitării. Timp 
de 20 de ani am lucrat ală
turi de dr. C. Blejan, actualul 
senator.

- L-am auzit acum vorbind 
despre această colaborare, 

subliniind merituoasa dv con
tribuție la prestigiul instituției 
pe care ați slujit-o împreună. 
Frumos v-a conturat persona
litatea și dna dr. Trifan care, 
mai nou, e conducătoarea 
spitalului. Vă aprecia capa
citatea, perseverența, deon
tologia profesională. în Baia 
de Criș v-ați născut, ați copi
lărit, ați muncit în aceeași uni
tate spitalicească peste trei 
decenii. Ce clipe grele vă stă
ruie mai puternic în amintire? 

se termină seara. "Parcur
gem câte 50 de km pe zi - 
spunea A. Bunta. Acum 
este ceva mai simplu că 
timpul este favorabil, dar

t toamna și iarna, când o 
1 luăm pe jos din ușă în ușă, 
I e tare greu”.

Afirmația uneia dintre 
■ “poștărițe" - “pentru noi tim- 
K pul este foarte prețios" am 
I luat-o ca atare și nu ca o 
I invitație la... “lăsați-ne în 
’ pace". Am înțeles că minu

tele le presează, numai nu
mărul pensionarilor din co
mună fiind de peste 2000, 
iar ziua de 28 a lunii - data 
limită la care trebuie să fie 
finalizată distribuirea, cum 
ni s-a spus.

Estera SÎNA

Dna Lenuța Groza, de la 
brutăria Cooperativei de 
Consum Dobra, așază pe 

rafturi pâinea, încă fierbinte, 
ce urmează să "plece " spre 

magazinele de desfacere
Foto: Traian MÂNU

Buna cuviință
■■ ■ y ■ ■

Dacă vă aflațî în spatele 
ghișeelor...

Amintiți-vă că dv sun
teți în serviciul celor care 
vă bat în gemuleț și nu in
vers: munca dv constă în 
a-i servi prompt și amabil 
pe cei care vă solicită chiar 
și numai o informație.

Ghișeul este făcut pen
tru a vă asigura comunica
rea cu cel din fața acestuia 
și nu pentru a vă izola pe

șefă (să 
formula 
moment

- O, multe și grele! în spi
tal de așa ceva ai parte tot 
timpul. Am plâns de multe 
ori când nu puteam ajuta pe 
cineva. Moartea unui pacient 
mă urmărea nu numai în 
spital, ci și acasă...

- Stimată soră 
apelăm și noi la 
consacrată), e un
unic în viața dv. Care e cea 
mai mare bucurie sau îm
plinire a vieții?

- Fiica mea, Pușa, copiii 
mei, adică ea și soțul ei, 
George. Ei reprezintă căl
dura, lumina vieții mele. Lor 
le datorez și această sărbă
toare pe care mi-au pregătit
ei aici, la Motelul Cinciș, 
unde sunt coproprietari.

- Da, e minunat aici! Pei
sajul îți dă viață, iar interiorul 
motelului te uimește prin 
eleganță și confort. Spuneți-

T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

I
I

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

Ziua începe 
mai bine...

...Atunci când vă treziți 
mai devreme de ora fixată. 
Altfel sunteți grăbiți, luați micul 
dejun în picioare și de abia 
dacă aveți timp să schimbați 
câteva cuvinte cu partenerul. 
Dacă vă treziți mai din timp, 
veți putea începe ziua rela
xată, petrecând câteva mi
nute în liniște, sărutându-vă 
partenerul, respirând adânc 
aerul dimineții, acordând aten
ție florilor pe care le întâlniți în 
drum spre serviciu.

Studiile arată că cei care 
se scoală de dimineață sunt | 
mult mai veseli și mai puțin pre- ■ 
dispuși la stres decât cei care j 
preferă să doarmă mai mult. I 
Aceste persoane se trezesc | 
mai ușor, au o atitudine pozitivă . 
și se bucură mai mult de viață. I

Ceri di^pta&e cutai 
bărbat in do cai ft ța

* Un frigider gol, ori 
doar cu resturi de mâncare 
sau băutură.

<4 O sumedenie de că
țeluși sau ursuleți din 
pluș, dând impresia că ea n-a 
ajuns încă la maturitate.

«I Album cu fotografii 
de familie. Nu-I interesează 
persoanele necunoscute și îi 
mărește teama că ea vrea 
să-l prindă pentru căsnicie.

<4 Mileuri, broderii, 
dantele, care îi amintesc de 
bunica. Femeie bună, dar de
modată.

<4 Dezordinea din bu
cătărie (vase nespălate), baia 
murdară.

<4 Multe manuale fe
ministe.

«4 Bazar de medica
mente la vedere.

dv în turnul de... hârtii al 
birocrației.

încercați să schimbați 
formula “vino mâine” cu 
aceea care sună astfel “vă 
servesc imediat, așteptați 
doar o clipă”. Ar fi o victo
rie morală și un semn de 
omenie, nu numai de în
frângere a habitudinilor bi
rocratice.

““““"“
ne, ce vă doriți în conti
nuare?

- Nepoți! Doi - trei ne
poți pe care să-i cresc și 
să-mi umplu zilele bătrâ
neții cu gânguritul, cu neas
tâmpărul fermecător al 
copiilor.

- Să vă dea Dumnezeu 
această bucurie!

Pe o felicitare zărim câ
teva gânduri ale colegilor: 
“Frumoasei și distinsei 
noastre colege Eugenia 
Bărăștean, urarea de a ră
mâne un OM imaculat ca 
halatul pe care l-a purtat cu 
demnitate, cinste și omenie, 
și să se bucure de sănătate 
și liniște mulți, bogați și fru
moși ani!” Semnează “Toți 
cei prezenți și trecători prin 
Spitalul din Baia de Criș.” 

Marioara LUPULESCU, 
Lucia LiCiU -A
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• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, ultra
central, preț convenabil. Deva 
227479. (7017)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter înalt, balcon, 
beci, decomandat, semi- 
mobilat, zonă liniștită, preț 
10.300 DM, discutabil. Tel. 
213045. (7027)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 3, str. Minerului. 
Tel. 211065 (7028)

• Vând casă, patru ca
mere, curte, grădină, garaj, 
toate condițiile, în Simeria, 
preț negociabil, tel. 261088 
(7009)

• Vând două case, vizibile 
Deva, str. E. Văcărescu, nr. 
42. (8263)

• Vând casă, dependințe, 
grădină cu pomi, localitatea 
Cîrnești, nr. 24, tel. inter 20. 
(3147)

• Vând spațiu comercial, 
central, în suprafață de 39 
mp, plus magazie de 15 mp, 
situată în Orăștie. Informații 
tel. 054/247663,094/568975, 
între orele 9-13 sau după ora 
20. (8272)

• Vând apartament 2 ca
mere, preț negociabil. Infor
mații tel. 650221 (3385)

• Vând casă în Hațeg, 
deosebită, formată din două 
corpuri, în stare excepțională, 
curte, grădină, anexe. Tel. 
064/152125(3145)

• Vând Dacia 1307 (pa
puc), an fabricație 1998, în 
stare perfectă. Tel. 092 
790401 sau 242788. (7014)

• Vând motocicletă IJ Ju- 
piter4, cu ataș. Tel. 212463. 
(7009)

• Vând Dacia 1320, per
fectă stare de funcționare, 
preț convenabil. Tel. 214953, 
092777303.

• Vând Ford Escort neîn
matriculat, avariat față, radia
tor 1989, 600 DM, piese Ford 
Escort 1994, negociabil. Tel. 
217075. (6968)

• Vând tractor U 445, 
Orăștie, str. Progresului, nr. 
63, zilnic, după ora 16. (8270)

-Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 25, Panasonic 
G 520, noi. Decodez GSM. 
092/258121.(6862)

• Vând și montez 
parbrize, Deva, Dragoș 
Vodă, nr. 12 A. Tel. 233246 
(2917)

. • Vând cuptor Matador, cu
5 vetre suprapuse, două 
malaxoare și diferite utilaje 
panificație. Tel. 094/597784 
(8267)

• Vând foarte convenabil 
societate cu nume colectiv, 
actele la zi, tel. 646129 
(8262)

• Vând 5 mc piatră cioplită 
pentru construcții. Tel. 
227624(6966)

s£HTn%ppRI DEi 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere, et. 2, zona gării, str. 
Traian Vuia, cu garsonieră, 
exclus parter, str. Porum- 
bescu, Cocsarilor. Informații 
tel. 712302 (2302)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, mo
bilate. Tel. 212603. (6567)

• închiriez spațiu comercial 
super central. Tel. 218613, 
212585. (7039)

^~qfeAte"de>m>
SERVICII F

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcula
tor. Tel. 620122,092/748580 
(6545)

• AGENȚIE selecțio 
nează și înscrie personal 
calificat în construcții civile 
OFERTĂ, locuri de muncă 
în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321. 
(6894)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700 000-1.000.000 lei/săp- 
tămână, pentru studenți, 
șomeri etc. Tel. 621446 
(6869)

• Pierdut carnet Bancă 
Populară pe numele Laib 
Petru Sorin. îl declar nul. 
(3384)

!=

• Societate comercială 
vinde mașină paste făi
noase. Tel. 054 222596. 
(7011)

• Vând telefoane celu
lare, noi, la cutie, decodez, 
repar pe loc, ieftin. Tel. 094 
859958. (7013)

• Vând pianină veche și 
acordeon 80 B, negociabil. 
Tel. 217782, 092 782300. 
(7023)

• Vând convenabil ma
șini de cusut industriale. 
Deva 213476, 626698 
(7029)

VREMEA
Vremea va fi răcoroasă, 

în general instabilă. Cerul 
va fi mai mult noros. Tem
porar, vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de aversă, 
izolat însoțite de descăr
cări electrice, intensificări 
de vânt și posibil grindină. 
Pe alocuri, cantitățile de 
apă vor fi însemnate. Vântul 
va sufla slab la moderat, 
din sector nord-vestic. Di
mineața se va semnala 
ceață. Temperaturile ma
xime vor oscila între 19 și 
24 de grade, iar minimele 
între 8 și 13 grade Celsius. 
(I. Maier)

CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mal 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA OCTOMBRIE 1999 ESTE DE 
12.500 DE LEI, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 8.500 -------------------------- = '

NU UITAȚI!
ABONAMENTUL
LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au 
posibilitatea să opteze pentru un 
abonament lunar, trimestrial, semestrial 
sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamen
tele se fac la ghișeele oficiilor poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

S.C. FRAȚII OPREAN 
COM S.R.L.

DE LEI PE LUNA! 
REÎNNOIȚI-VĂ 

LA "CUVÂNTUL
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ANUNȚ
Agenția Județeană pentru Ocupare și 

Formare Profesională
Scoate la CONCURS pentru data de 

15.09.1999 un post ȘEF BIROU Constituire 
Fond Șomaj.

Condiții de participare la concurs:
O studii medii de specialitate
O minimum 5 ani vechime in domeniu
Relații privitoare la concurs precum și bibliografia 

se pot obține de la sediul instituției din Deva, Piața 
Unirii, nr.2, etaj.2, camera 3, de la dșoara Crișan 
Daniela sau la tel 054-216151, int.210-225.

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând la agențiile publicitare din:

Uf DEVA- la SEDIUL REDA C TIEI din str 1f
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul de lângă magazinul 
COMTIM;-la chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 
(stația de autobuz ‘‘Orizont');

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel. 
716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la 
sediul S. C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, !a chioșcul de lângă maga- I 
zinul “Palia";

* HA ȚEG, pe str.Progresu/ui, nr. 1 (în spa
țiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

Prin oficii poștale dinjudețul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate 

Ia ziarul
“Cuvântul liber"

La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din 
raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri 
de mica publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adre- 
sându-se oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile 
necesare în acest sens, agenții economici și persoanele fizice 
din orice localitate au posibilitatea să economisească timp și 
bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri apelând la 
serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de 
domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

SC A©R©TRANSP©iT SA HUNEDOARA- 
DEVA

Organizează CONCURS DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI societății
în conformitate cv Normele Metodologice privind încheierea contractelor de 

administrare prin HG 364/1999 și publicate în Monitorul Oficial nr.213/ 
14.05.1999, partea I, se solicită oferte de participare la concursul de selecție a 

administratorului societății.
Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC Agrotransport SA din localitatea 

Deva, str. Portului, nr.2, județul Hunedoara, pănă la data de 07.10.1999, ora 14.
Criterii de selecție:
1. Aptitudini legate de procesul decizional, cunoștințe in domeniul relațiilor 

economice internaționale (testul se susține la Universitatea Tehnici din 
Timișoara);

2. Absolvirea unor cursuri organizute de instituții in domeniul administrării 
ți/sau experiență de conducere intr-o societate comercială sau regie autonomă;

3. Elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare economică, ocupare 
și formare a forței de muncă, precum și de privatizare a societății comerciale SC 
Agrotransport SA, având la bază indicatorii de referință, obiectivele șl criteriile de 

performanți;
4. Pregătire de specialitate și experiență acumulată in activitatea de 

conducere;
5. Elaborarea unor propuneri de strategii de dezvoltare o societății 

comerciale.
Candidații vor depune la sediul societății, in pilc sigilat:
- documentele care să ateste indeplinireo condițiilor minime obligatorii 

prevăzute in Normele Metodologice la art.9, art. 13, lit a), b) și d) sau după caz la 

ort.10;
■ofertă cuprinzând propunerile prevâzute la ort. 13, lit c) și e), din aceleași 

Norme Metodologice.
Documentele prevăzute la art.8 din Normele Metodologice vor fi puse la 

dispoziția candidoților pentru consultare, la sediul societății ■ serviciul contabilitate, 
in zilele lucrătoare, intre orele 8-14, in baza unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidatilor cu plenul comisiei de selecție se va desfășura pe data de 

1S.10.1999, ora 10, la sediul societății.
Informații suplimentare la telefon 054-214341, la dna ec. ITA MARCELA.

_ _ , Vi se oferă avantajos pentru orice tip
t tfmi 9 motor din țară sau din import:

• reparații bloc motor;
V reparații radiator și instalații de răcire; 

țS*/' 7 verificare și reparații la instalația electrică. 
X Căutați-ne cu încredere la SC Agroservice Deva, str. 
Depozitelor, nr. 10, telefoane 224785 și 222195.

C7REMA
'J "PATRIA” - DEVA: 
Teroare neprevăzută (3-6); 
Culoarele timpului (7-9); Vizi
tatorii II (7-9);
V "FLACĂRA” HUNEDOA
RA: Cum să devii newyorkez 
(3-6); Un băiat de treabă (7-9);
V "PARÂNG” PETROȘANI: 
Un băiat de treabă (3-6); 
Capcană pentru părinți (7-9);
V “CULTURAL” LUPENI: 
La cină cu un gogoman (3-5);

tf “DACIA” HAȚEG: Ce 
vrăji mai fac fetele (3-6); 
Stare de asediu (7-9);
V "ZARAND” BRAD: Go
rila Joe (3-6); Nume de cod: 
Mercury (7-9);
U "PATRIA” ORĂȘTIE:
Nume de cod: Mercury (3-6); 
En Grande (7-9);
V “LUCEAFĂRUL” VUL
CAN: N-am uitat ce-ai făcut 
astă vară (3-5);
V “LUMINA” - ILIA: Pa
siune periculoasă (3-5).

SC IMCOMEX SRL 
oferă spre închiriere 
SPATII COMERCIALE 

în DEVA și ORĂȘTIE, zone centrale, vad excelent.
Tel. 247529, 247496, 094/633234.

Active scoase la vânzare
Toți cei interesați de cumpărarea activelor 

fostului complex de vaci cu lapte de la Ilia-Bacea 
pot depune oferte de cumpărare la sediul Primăriei 
Ilia, evitându-se astfel orice speculație în legătură 
cu prețul.
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A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR
Clopoțelul a 

sunat
Mai devreme ca în alți ani, 

ieri, 1 septembrie, clopoțelul i-a 
chemat cu sunetul lui pe elevii 
din toate ciclurile școlare. Din 
fericire județul nostru nu se 
numără printre cele cu epide
mii de meningită virală sau de 
conjunctivită așa că toate șco
lile și-au deschis ieri porțile, 
organizând festivități de întâm
pinare a elevilor în anul care 
aduce atâtea noutăți în învă
țământul românesc.

Liceul Teoretic “Triaian” 
Deva. Deschiderea festivă a 
cursurilor s-a bucurat de pre
zența dlor Iulius Winkler, sub
prefect, și Mircia Muntean, 
primarul Devei, alături de alți 
invitați»Dl subprefect mărtu
risea, înaintea momentului fes
tiv, că “este o plăcere să vii 
într-un loc de unde vin iniția
tive nu doar cereri”. Cea mai 
bună dovadă a spiritului de 
inițiativă o constituie noutățile 
cu care acest liceu reprezen
tativ al municipiului deschide 
anul școlar 1999-2000. în tim

pul vacanței mari s-a moder
nizat baza didactico-materială, 
înființarea celui de al doilea 
laborator de informatică per
mițând tuturor elevilor liceului 
să studieze acest obiect. S-au 
îmbunătățit și condițiile igie- 
nico-sanitarc, s-au înființat noi 
spații și până la sfârșitul anului 
se va asfalta și curtea, după 
afirmațiile dlui primar.

O altă noutate este înfiin- 
L țarca din acest an a Centrului

Taxele percepute la 
vânzarea produselor din 

tutun și a băuturilor 
alcoolice vor fi majorate

Taxele percepute acti
vităților considerate dăună
toare sănătății, cum sunt 
vânzarea produselor din 
tutun și a băuturilor alco
olice, vor fi majorate cu 
1%, respectiv cu 2%, ur
mând ca sumele astfel ob
ținute să fie direcționate 
către constituirea fondului 
special pentru ocrotirea să
nătății, a decis Executivul, 
printr-o Ordonanță.

De asemenea, fondul 
special pentru ocrotirea să
nătății va fi constituit și prin 
reținerea unei cote de 25% 
din amenzile aplicate în 

SC AWTAUNKV SA IIEVA
Conducerea SC METALOTEX SA DEVA con

voacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR în data de 17.09. 199.9, ora 
12,00, la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea criteriilor de selecție a admi-

loarea terenurilor.
6. Diverse

nistratorulul unic; șl ponderea, acordată
acestora;

2. Aprobarea cererii de ofertă;
•3. Aprobarea grilei de evaluare a ofer-

telor;
4. Aprobarea datei Șl locului ' de desfă-

șurare a concursului de seleejie;
5. Majorarea capitalului social cu va-

de Studii al Universității “Ba
natul” Timișoara, care are trei 
facultăți: științe politice și admi
nistrative, limbi străine - relații 
publice și de tehnologia infor
mației (informatică aplicată). 
Toate aceste realizări au fost 
posibile grație sprijinului acor
dat de Primărie și de părinți, 
sponsorizărilor, pentru care 
conducerea liceului - dl. Robert 
Singer, director, și dna Corina 
Dâncan, director adjunct - este 
recunoscătoare.

Colegiul Național “Dece- 
bal” Deva a fost onorat în prima 
zi de școală de prezența dnilor 
Nicolae Stanca, prefect, și Du
mitru Gîlcescu, viceprimar. Fost 
elev al acestui prestigios liceu și 
având fiica elevă aici, df prefect 
declara după festivitate că emo
ția l-a încercat puternic atunci 
când le-a urat succes în noul an 
școlar dascălilor și celor 1300 de 
copii și tineri, câți numără cole
giul începând cu cele trei grupe

Codruța și Alexandru, doi boboci în cl. I a
Școlii Generale Nr. 2 din Deva, vor descifra împreună 

tainele abecedarului

exercitarea inspecției sani
tare de stat, ca și din sumele 
încasate de unitățile sanitare 
din valorificarea bunurilor 
aflate în dotare, mențio
nează reglementarea.

Ordonanța adoptată 
de Guvern completează 
și modifică Ordonanța 22/ 
1992 privind finanțarea 
ocrotirii sănătății. Regle
mentarea definește fon
dul special pentru sănă
tatea publică, stabilește 
sursele din care acesta 
este constituit, precum și 
modul de colectare, utili
zare și control. 

de grădiniță și încheind cu pa
tru clase de școală posti iceală 
(birotică, contabilitate și finan
țe). De la dl Florin Ilieș, director, 
și dna Viorica Ciucean, director 
adjunct, am reținut că princi
pala noutate și aici este încă un 
laborator de informatică și fap
tul că toți elevii au astfel acces 
la calculator. De asemenea, cu 
ajutorul părinților, sponsorilor, 
Primăriei Deva și Prefecturii, au 
fost amenajate patru săli de 
clasă, un cabinet metodic de lb. 
franceză, s-a podit sala de sport 
și s-a achiziționat mobilier nou 
pentru o sală de clasă.

Părinții să 
aibă bani, 

librăriile au 
ce oferi

Cu o zi înaintea începerii 
școlii te așteptai să fie aglome
rație mare prin librării. Din pă

Foto: Traian MÂNU

Mai multe restricții la f 

adresa femeilor conduc 
la depresie

Aplicarea strictă a codului 
islamic în orașul sacru Qom a 
dus, printre tinerele iraniene, la 
apariția unui număr de cazuri 
de depresie mai mare decât 
cel înregistrat în capitala țării, 
localitate mai liberală, a decla
rat un consilier al președintelui 
iranian, citat de presa locală, 
transmite AFP.

Consilierul Zahra Shojaei, 
responsabilă cu problemele 
femeilor pe lângă președintele 
reformator Mohammad Kha
tami, a subliniat că un recent 
studiu guvernamental a pus în 
evidență că, în orașul sfânt 
Qom, “numărul de depresii ale 
femeilor este mai mare” decât 
în Teheran. Potrivit consilierului, 
această situație este creată 
de “restricțiile sociale cărora 
sunt supuse femeile și de 
greutatea vieții lor”.

Femeile iraniene trebuie să 
facă față unui număr enorm de 

cate nu era așa și de vină nu 
putea fi doar ploaia. La Libră
ria “Ovid Densusianu” Deva 
dna Oana Demian și dra Miha- 
ela Podelean declarau că: oferă 
cumpărătorilor tot ce au ne
voie, doar să dispună de bani; 
caietele au rămas la prețul de 
anul trecut; mulți părinți au 
cumpărat rechizite peste vară și 
așteaptă recomandările dască
lilor așa că aglomerație va fi din 
prima zi de școală și în urmă
toarele; valoarea celor achizi
ționate de o persoană variază 
între 100 și 500 de mii de lei; 
manuale nu prea există, doar de 
limba germană (XII) și de infor
matică (IX-XII).

Librăria “Gheorghe 
Lazăr” Deva, câteva ore mai 
târziu, era ceva mai animată dar 
fără aglomerările de altădată. 
Situația în privința cererii și 
ofertei era similară exceptând 
doar faptul că aici nu există ma
nuale școlare. Dna Mariana 
Abrudean, din Visca, cumpă
rase de 140 000 de lei “strictul 
necesari’ pentru fiica sa (clasa a 
Vll-a) și spunea că pentru bă
iatul din clasa I a dat 180.000 
de lei. Ca să-i poată trimite la 
școală a mai cheltuit câte 
700.000 de lei pentru fiecare și 
se aștepta să mai fie nevoie și 
de alte caiete ori rechizite. Pre
gătirea unui copil pentru școa
lă, chiar și în cazul în care be
neficiază de manuale gratuite, 
presupune costuri destul de ri
dicate față de veniturile multor 
părinți.

Viorica ROMAN

restricții sociale, printre care 
se numără și ținuta islamică, 
care impune purtatul unei 
mantii negre și vălului.

Codul musulman a fost 
impus în Iran după revoluția 
islamică din 1979 și este apli
cat în maniera cea mai 
strictă în localități precum 
Qom, principalul bastion al 
clerului șiit și centru con
servator. La Teheran, femeile 
au mai multe libertăți, se pot 
farda, pot lăsa părul în afara 
vălului. Ele au căpătat din ce 
în ce mai multă libertate după 
ajungerea la putere a pre
ședintelui reformator Moha
mmad Kathami, ales în 1997. 
Președintele și-a manifestat 
de mai multe ori intenția de a 
acorda mai multe drepturi 
femeilor, chemate să ocupe 
un loc mai important în di
verse domenii ale vieții pu
blice iraniene.

Miting de protest la Uzina 
Mecanică Orăștie

Marți, peste 800 de sala- 
riați de la Uzina Mecanică 
Orăștie s-au adunat pe plat
forma din fața unității unde au 
protestat împotriva actualei si
tuații existente în industria de 
apărare.

Acțiunea Sindicatului “Me
canica" s-ji înscris într-o gamă 
mai largă de manifestări de 
protest al tuturor sindicatelor 
din-federația “Avram lancu”, 
urmare a tărăgănării rezolvării 
principalelor revendicări adre
sate Societății Naționale 
ROMARM SA și Guvernului. 
Acțiuni similare s-au mai 
desfășurat în toate localitățile 
unde sunt unități cu specific 
special - Cugir, Plopeni, Bra
șov, Bălcoi, Filiași și Mârșa.

Principalul lucru pe care îl 
imputăm actualului executiv, s- 
a precizat de către sindicaliști, 
este indecizia de care dă do
vadă în ceea ce privește mă
surile concrete în sprijinirea 
restructurării si revitalizării 
sectorului de producție de 
apărare. Imputăm conducerii 
SN ROMARM SA cât și Gu
vernului neimplicarea în asi
gurarea cu comenzi ferme a 
sectoarelor din unitățile noas
tre astfel să se asigure pro
tecția personalului prin muncă.

Imputăm raporturile abe
rante existente la ora actuală 
între MIC și MApN, lucru care 
duce la degradarea sectorului 
producție de apărare. Sunt de 
neacceptat și dăunătoare unele 
afirmații ale liderilor politici care 
din necunoștință au afirmat că 
industria românească este un 
“morman de fier vechi".

Conjunctura actuală nu 
permite nimănui să neglijeze un 
sector ca cel din industria de 
apărare, sector care cu câțiva 
ani în urmă aducea economiei 
naționale un venit important.

Sindicatele din sectorul 
producției de apărare au îna
intat conducerii SN ROMARM 
SA și Guvernului României o 
paletă de revendicări ce vi
zează prelungirea prin Ordo
nanță de Urgență a Legii 78/ 
1995 până la sfârșitul anului, 
finanțarea integrală și imediată 
a programului de restructurare 
și înzestrare, aprobate sau în 
curs de aprobare (HG nr. 253 / 
1999, HG 692/ 1998, OUG nr. 
14/ 1998), aplicarea cu 1 sep

S.C. 5ARMI5MOB S.A. Deva 
Angajează de urgență 

SUDOR ELECTRIC și AUTOGEN 
Informații la sediul societății,str. C.A.

Rosetti, nr.8, Deva, tel. 227886.

Școala Sanitară Postliceală "Carol 
Davila" București - Filiala Călan 

Face înscrieri pentru anul de învățământ 
1999-2000 Ia următoarele specialități: 

> asistent medical generalist;
> asistent social;

> asistent igienă și sănătate publică. 
Informații la telefoane: 054-730601; 730668.

SC PANICOR SA HUNEDOARA
Cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr.l, tel/fax 

713421
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ, in plic sigilat, 

la data de 10 septembrie 1999, ora 12, la sediul 
firmei, în vederea executării lucrărilor de reparații 
și modernizări pentru fabricile de pâine din 
Hunedoara și Hațeg.

Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul 
societății, începând cu data de 4 septembrie 1999.

Ofertele se depun până la data de 10 septembrie 
'1999, ora 10.

tembrie 1999 a OUG nr. 98 
1999 conform fișei sinteza 
semnată de sindicat și repre
zentanții MIC, instituirea unoi 
raporturi de cooperare între 
MApN, MIC, MF și MMPS.

De asemenea sindicatele 
solicită implicarea SN ROMARM 
SA și a Executivului în găsirea 
de piețe externe pentru des
facerea produselor militare ale 
uzinelor din sectorul producției 
de apărare. Acestea au întoc
mit un program de acțiuni cu 
precădere în lunile august și 
septembrie pentru a determina 
implicarea totală a executivului 
României în rezolvarea reven
dicărilor înaintate.

Săptămâna trecută repre
zentanții sindicatelor din sec
torul producției de apărare au 
pichetat timp de două zile se
diul Guvernului fără nici un 
rezultat.

“Anul 1999, mai spun liderii 
de sindicat, ar fi trebuit să re
prezinte anul implementării în 
cadrul unităților noastre a unor 
programe de restructurare 
performante cu finalitate în 
redresarea unităților implicit a 
SN ROMARM.

Toate aceste frumoase in
tenții au rămas doar vise și iată 
că pășim în luna septembrie 
1999, iar măsurile impuse în 
Programul de Restructurare nu 
sunt puse în practică, angajații 
noștri sunt în pericolul de a nu 
mai beneficia de protecția so
cială necesară. Adresăm pe 
această cale un apel actualilor 
guvernanți cât și viitorilor gu
vernanți: treziti-vă! Istoria vă va 
judeca pentru faptul că puneți în 
pericol sistemul producției de 
apărare și supuneți unui stres 
nemeritat oameni care au mun
cit și doresc să muncească în 
această țară.

Vă reamintim, dacă mai este 
nevoie, că prioritățile fiecărei 
națiuni sunt: ARMATA, ÎNVĂ
ȚĂMÂNTUL, SĂNĂTATEA."

Dl Emil Dușa, președintele 
de sindicat de la Mecanica 
Orăștie, ne-a mai precizat că 
demersurile sindicale vor con
tinua la București pe 15 septem
brie unde va avea loc un miting 
de mare amploare menit să re
țină atenția Executivului asupra 
marilor probleme cu care se 
confruntă industria de apărare.

Corne! POENAR

CAi\iui\iTS>
AJVPS Hunedoara anunță membrii vânători că sezonul 

de vânătoare la rațe și alte specii de pasaj s-a deschis.
Obținerea de autorizații se face cu plata cotizației la

S.C. COMSIM S.A.
cu sediul în Simeria, str. Piața Unirii, bl. 18, parter

ÎNCHIRIAZĂ în condiții foarte avantajoase SPAȚII 

COMERCIALE situate in central orașului Simeria.
Informații la telefoane 054/ 261513, 092/356278.


