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Noua listă cu 
medicamente 
compensate

La Ministerul Sănătății, s-a 
finalizat lista medicamentelor 
compensate. La cele 358 
anunțate s-au adăugat 
aproximativ 50 de 
medicamente românești. 
Acestea vin în ajutorul 
bolnavilor, având un preț 
scăzut, și al Casei de 
Asigurări, ținând cont că ea 
trebuie să achite compensările. 
Pentru grupele de maladii ale 
căror tratamente sunt destul 
de costisitoare, ministerul a 
stabilit 31 de programe. 
Acestea se referă la SIDA, 
TBC, diabet.

în zona Brad și pe Valea Mureșului

Topirea zăpezilor și precipitațiile abundente
au provocat inundații locale

Tablou general 
al viiturilor
în urma topirii masive de 

zăpadă și a precipitațiilor 
căzute în zilele precedente, 
unele râuri și pârâuri au 
ieșit din matcă producând 
inundații. Comisia Jude
țeană de Apărare împotriva 
Dezastrelor din cadrul 
Prefecturii ' județului 
Hunedoara ne-a furnizat 
informații cu privire la 
situația zonelor inundate, în 
zilele de 23 și 24 februarie 
a.c., de pe raza județului.

Pe raza comunei Baia 
de Criș, prin revărsarea 
Crișului Alb, au fost 
inundate 45 ha terenuri 
agricole, iar DJ 762 
Bulzești-Baia de Criș a fost 
acoperit cu apă pe o 
distanță de 150 m. Ieri apa 
mai băltea doar pe 
suprafețele agricole, iar pe 
drumul Bulzești-Baia, 
circulația se desfășura 
normal, apa retrăgându-se, 
după cum ne-a informat 
dna Dorina Nicuia, 
secretara Primăriei Baia de 
Criș. Același nărăvaș Criș 
Alb a inundat aproximativ 
20 ha teren agricol în 
comuna Ribița. în prezent 
apele s-au retras, drumul 
de acces în localitatea 
Ribița nu mai este acoperit 
de apă, însă legăturile

telefonice nu au fost 
refăcute. Atât la Ribița cât și 
la Baia de Criș continua să 
ningă, stratul de zăpadă 
depășind 50 cm. “O ultimă 
problemă cu care ne 
confruntăm se datorează 
zăpezii căzute în ultimele 48 
de ore. Pe drumuri se 
circulă anevoios din cauza 
stratului mare de zăpadă 
care nu a fost curățat" - ne- 
a spus dna Elena Țuvichi, 
tehnician cu probleme de 
urbanism în cadrul 
primăriei. în data de 
23.02.1999, tot Crișul Alb a 
făcut ravagii în municipiul 
Brad, inundând circa 35 ha 
terenuri agricole. A fost 
inundată stația de epurare 
a municipiului, iar pe DN 
76 circulația se desfășura 
greu, în două puncte și 

anume zona Gării (30 m) și 
zona EM Țebea (50 m) unde 
drumul a fost scăldat de 
apă. La Gura Ruzii s-au luat 
măsuri de precauție, fiind 
evacuate animalele de la 
fermă. în același timp, 
pentru preîntâmpinarea 
calamităților, s-a acționat cu 
4 autobasculante, o 
fadromă, 2 autovehicule de 
intervenție, un pluton de 
militari de la UM 01099 
Brad, precum și cu 
populația din zona afectată.

Modificările intervenite în 
data de 24 02 1999 se 
prezintă în felul următor: în 
comuna Băcia, prin 
revărsarea canalului Batiz, 
au fost afectate 62 
gospodării (apă în curți, 
anexe, grădini) și 
aproximativ 35 ha teren 

arabil. Drumul comunal 
Băcia-Petreni a fost spălat 
de apă pe o porțiune de 50 
m. Din fericire nu s-au 
semnalat pierderi de 
animale și păsări de curte și 
nu au fost avariate linii 
electrice sau telefonice. Din 
nou Crișul Alb a inundat 
aproximativ 2 ha teren 
arabil și 5 gospodării (apă 
în curți, anexe, grădini), pe 
raza comunei Vața de Jos, 
spălând pe o distanță de 
20m drumul comunal Vața 
de Jos-Birtin.

La această oră, pe 
teritoriul județului Hune
doara, apele sunt sub cota 
de atenție, cu excepția 
Crișului Alb, în localitatea 
Vața de Jos, unde aceasta 
este depășită cu 68 cm. în 
ceea ce privește 

alimentarea cu energie 
electrică față de situația 
existentă în data de 
23.02.1999 (16 localități 
decuplate), mai sunt doar 2 
localități decuplate, 
respectiv Tămășești și 
Dumbrăvița.

Viitura a lovit 
aproape de 

miezul nopții

Valea Domnișoarei 
numită și Valea Gurasada a 
ieșit din matcă și în 
noaptea de 22 spre 23 
februarie și-a aruncat 
șuvoaiele furioase asupra 
gospodăriilor din satul 
Gothatea. Peste 20 de 
gospodării au fost inundate. 
Acționând parșiv apa a 

irupt peste oameni la ora 
11 noaptea. "Stăteam în 
casă, mă pregăteam de 
culcare și deodată văd cum 
băltește apa lângă ușa de 
la intrare. într-o jumătate 
de oră toată zona a fost 
inundată. Am ieșit la geam 
și am strigat după ajutor, 
dar absolut nimeni nu a 
intervenit ca să mă ajute”, 
precizează dna Minerva 
Marian, ce trăiește singură 
într-una din gospodăriile 
inundate. Rămași fără 
curent electric, la lumina 
lămpii cu petrol, cei 
calamități s-au ajutat unii 
pe alții până la ziuă să-și

Cristina CfNDA, 
Adrian SĂLĂGEAN 
Foto: Traian MÂNU
(Continuare in pag. 2)

în loc să exportăm, importăm masiv

Agricultura - o
prioritate ratată

Este un adevăr incon
testabil faptul că fără bani 
și fără subvenții și credite 
ieftine, cum se practică în 
alte țări, agricultura 
românească se face cu 
sapa și plugul de lemn. Ca 
urmare, în vreme ce 
milioane de ha de teren cu 
fertilitate ridicată rămân an 
de an nelucrate la nivelul 
țării, se dau milioane și 
miliarde de dolari pentru a 
importa produse agroali- 
mentare, în loc să ne intre 
valută în țară pe exporturi 
din agricultură. Acum, când 
le-a mai venit mintea la 
cap, cei ce s-au dat de 
ceasul morții să distrugă 
agricultura autohtonă, să 
fărâmițeze bucățele pă
mântul, acreditează ideea

că este nevoie de asociere 
și de lucrare sub forme 
cooperatiste a terenului, 
pentru că numai așa se 
poate tinde spre o agri
cultură profitabilă.

Ba mai mult, de unde 
până de curând trâmbițau 
cu limbă de moarte că nu 
mai trebuie întreținute 
relații de nici un fel, nici 
macar economice cu rușii,, 
vin acum și ne spun - se 
recunosc cei care trebuie - 
că Rusia este o piață 
bună de desfacere pentru 
agricultură, pe care am 
pierdut-o însă din cauza 
unor politici numai de ei 
știute. Dându-și seama de

________Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Pensionar, în 
trenul tranziției r

Neîndoielnic, pensionarii al căror număr se cifra, 
la sfârșitul lunii ianuarie a.c., la 4.003.225, formează 
una din categoriile cele mai afectate de starea economico- 

socială a țării, aflată în continuă degradare. Pensiile extrem 
de mici, în medie de 488.545 de lei pe lună, nu pot ține pasul 
cu cheltuielile tot mal multe și tot mal mari, cu escaladarea 
neîncetată a prețurilor. Pentru foarte mulți pensionari, banii 
nu mai ajung nici pentru alimente și medicamente, și ele 
din zi în zi mai puține și mai scumpe. Nu-i de mirare că mulți 
bătrâni mor cu zile, cum se spune. Vocile lor, tot mai stinse, 
de pe la cozi și din spitale, nu se prea aud în cabinetele 
puterii.

Un licăr de speranță pentru ei a apărut în urmă cu câteva 
zile. Președintele țării, care i-a asigurat de curând că nu va 
admite ca bătrânii să fie aruncați din trenul tranziției, i-a 
primit la Cotroceni pe reprezentanții celor mai importante 
organizații ale pensionarilor din România: Federația 
Națională a Pensionarilor, Uniunea Generală a Pensionarilor, 
Confederația Unirea a Pensionarilor din Transporturi. 
Pensionarii l-au adus la cunoștință șefului statului 
problemele grele cu care se confruntă, i-au prezentat o listă 
de revendicări, l-au rugat să se ocupe mai atent de soarta

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Raid - anchetă
La Calan oamenii își 

cumpără rareori articole 
de îmbrăcăminte

Viața socială și economică în 
orașul Călan depinde în mare 
măsură de soarta combinatului, 
în prezent combinatul nu mai 
funcționează la capacitate și un 
număr important de oameni au 
rămas fără serviciu, trăind doar 
din șomaj. în aceste condiții, este 
lesne de înțeles că puterea de 
cumpărare a populației a scăzut 
uimitor de mult. “Orașul Călan este 
un oraș mort" - această expresie 
am auzit-o deseori rostită mai cu 
seamă de comercianți. După ’89, 
la Călan întreprinzătorii particulari 
au deschis o serie de magazine 
profilate îndeosebi pe alimentație 
publică. Ciudat este faptul că în 
orașul nou nu există nici un 
magazin profilat pe textile. 
Puținele articole de îmbrăcăminte 
sunt expuse pe rafturile unor

magazine mixte.
Magazinul Romarta cu profil 

industrial funcționează într-un 
spațiu al SC Streiul și era la data 
vizitei noastre slab aprovizionat 
cu articole de îmbrăcăminte. Se 
găsesc aici doar treninguri, 
obiecte de lenjerie, jachete și 
fuste, însă în cantități mici. “Atât 
îmbrăcămintea cât și 
încălțămintea nu prea trec în 
orașul nostnj. Aici oamenii sunt 
foarte săraci, puținii bani pe care 
îi au abia le permit să-și plătească 
cheltuielile și să se hrănească, 
eleganța fiind scoasă din 
discuție. în plus în lunile ianuarie 
și februarie, comerțul merge 
foarte slab. Oamenii intră în

_______ Cristina CÎNDA 
(Continuare în pag. 8)
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pună la adăpost de apă 
bunuri de valoare, provizii 
sau animale. Unele din 
aceste bunuri au .fost 
transportate rapid, până ce 
nu au crescut apele, la 
vecini situați pe o poziție 
mai protejată în calea 
apelor. Dimineața, pe la 
ora 9, cadre de la Unitatea 
Militară Gurasada au 
intervenit și acolo unde 
situația era mai critică au 
ajutat la scoaterea apei din 
caeele inundate.

în lumina 
putut face 
constatări ale 
înregistrate.

zilei s-au 
primele 

pagubelor

Apa n-a mătu
rat și sărăcia 

oamenilor

Ca peste tot la țară, 
principalul suport al 
subzistenței oamenilor la 
Gothatea este mica 
producție agricolă care se

Acordă o nouă șansă celor care doresc să cumpere un apartament 
în blocul cu IO etpje amplasat în zona gării (str. Zarandului), reducând 
cu cca. 20% prețurile de vânzare.

Cele 27 apartamente scoase la vânzare cuprind apartamente cu 2 
camere (5 apartamente), cu 3 camere (3 apartamente) și cu 2 camere 
(19 apartamente).

Prețui mediu de vânzare este de 400 USD/nF.
O nouă șansă se oferă și pentru spațiile comerciale de la parterul 

blocului: preț de vânzare 700 USD/nF pentru spațiile comerciale și 
300 USD/nF pentru anexe.

Dacă doriți să inchiriați spațiile comerciale, prețul chiriei este de 
IO USD/nF.

Cererile de înscriere se pot depune ia sediul SC CASIAL SA -Serviciul 
Investiții, în zilele lucrătoare, între orele 8-14.

Termenul limită de depunere a cererilor este 31 martie 1999.
Informații suplimentare ia telefon054/213140-1-2, interior203, dna 

JBăluță Mirela.

Societate comercială vinde spațiu 
comercial situat în Hunedoara, zonă 

centrală, b-dul Dacia, nr.4-5 (fast 
food) amenajat cu toate utilitățile 

necesare pentru restaurant. 
Informații la telefon 092.294.199.

Topirea zăpezilor și precipitațiile abundente 
provocat inundații locale

viitura. Cum comentați 
acest aspect ?

C.M.: Nu cunosc motivul 
pentru care primarul nu a 
ieșit din casă ca să vadă ce 
se întâmplă. Tot ce pot să 
spun este că primarului 
comunei, dl Victor Haneș, 
nu-i prea place să 
răspundă la chemări...

REP.: D-le viceprimar, 
oamenii din Gothatea 
așteaptă să vină cineva de 
la primărie să le inven
tarieze pierderile. Când se 
va întâmpla aceasta?

C.M.: Mâine(astăzi-n.n.) 
vom trimite tehnicianul 
nostru cu urbanismul ca să 
facă o evaluare amănunțită 
a pierderilor cauzate de ape.

REP.: De ce nu trimiteți 
tehnicianul astăzi pentru ca 
ajutorul să vină mai repede 
la gospodăriile celor loviți de 
ape?

au
obține de pe cei câțiva ari 
de grădină ce se întind în 
spatele casei. Cinci dintre 
gospodăriile localității au 
suferit pierderi tocmai la 
aceste resurse asigurătoare 
ale traiului. în gospodăria 
dlui Simion Herciu, apa a 
compromis echivalentul a 
cca. trei care de fân și 
aproape 300 de kilograme 
de grâu aflate depozitate 
într-un vas de lemn. Apa a 
înecat câteva păsări de 
curte, la fel ca și în 
gospodăria dnei Marian 
Minerva. S-au udat saci de 
ciment, cartofi, precum și 
bunuri aflate depozitate în 
subsolul caselor. Acolo 
unde apa a pătruns în case, 
cum a fost cazul 
gospodăriilor d-nelor 
Crăciun și Minerva Marian, 
sunt distruse pardoselile și 
partea de jos a 
mobilierului. Datorită viiturii, 

toate sursele de apă 
potabilă din localitatea 
Gothatea sunt compromise.

Nu e exclus ca 
sinistrata să f 

rămână 
nedespăgubiți

Dialogul purtat cu dl 
Cornel Moisin, viceprimarul 
comunei Gurasada, a vizat 
aspecte legate de
inundațiile produse în satul 
Gothatea, ce aparține 
administrativ de Primăria 
Gurasada:

REP.: D-le viceprimar, 
oamenii din Gothatea îl 
acuză pe primarul comunei, 
care este vecin cu ei, că nu 
a răspuns sub nici o formă 
chemărilor de ajutor pe care 
cei afectați de inundații le- 
au lansat în noaptea cu 

C.M.: Nu-mi place s-o 
spun, dar această 
iventariere va avea loc 
doar în ipoteza că se vor 
putea obține fonduri de la 
Consiliul județean sau de 
la Crucea Roșie, pentru 
sprijinirea sinistraților. 
Primarul este plecat la 
Deva și dacă nu reușește 
să găsească sprijinul 
organismelor amintite, 
ideea inventarierii 
pierderilor nu mai are 
sens.

REP.: Ce veți face 
pentru ca fântânile de la 
Gothatea să devină din 
nou folosibile?

C.M.: Am luat legătura 
cu unitatea de pompieri 
de la Deva și așteptăm o 
mașină care să poată 
asana stratul de apă 
infestată ce se găsește la 
suprafața puțurilor.
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Călan
Organizează licitație publică pentru 

închirierea de spații cu altă destinație decât de 
locuit în data de 10.03.1999, ora 10.

înscrierile se fac până în data de 08.03.1999, 
ora 14.

Relații suplimentare la sediul primăriei, telefon 
730223, Birou urbanism.
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w 25 februarie

* TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 13.00 
Mistere și minuni (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Tri
buna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 16.30 
Personaje celebre (d.a) 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 411) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.55 Telesport 21.00 
Ivanhoe (s, ep. 1) 21.55 Reflecții 
rutiere 22.05 Cu ochii'n patru
22.50 Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
8.00 Desene animate (r) 9.00 

Cultura în lume (r) 9.30 Lumea 
bărbaților (s/r) 9.55 Impact 10.50 
în compania vedetelor (r) 11.45 
Profil interpretativ 12.05 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 16.00 Țiganca 
(s, ep. 141)16.50 Santa Barbara 
(s) 17.30 De dragoste... 18.00 
Care pe care! 19.10 Față în față 
cu autorul 20.10 Mistere și minuni 
(s, ep. 31) 21.00 Ultimul tren (em. 
economică) 22.00 Murdar ca un 
înger (dramă Franța 1990) 23.45 
Lumea sportului

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.20 Prezentul 
simplu (r>12.20 Sâmbete și 
zâmbete (r) 12.50 Vedete în 
papuci (r) 13.30 Planeta vie (do) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 177) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 96) 
18.00 Uraganul (s, ep. 28) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 21) 
22.00 Procurorul (s, ep. 21) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10 Cărările iubirii (s/r) 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Secret Sins of the Father 
(f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Hercule (s) 14.00 Xena (s) 15.00 
Hangtime (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 116)
21.30 Mercenarii (s, ep. 5)22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 22) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow)

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Desperate 
Journey (f/r) 12.00 Vânătorul de 
oameni (s/r) 12.45 Ultima vară 
(s/r) 14.00 Dragoste și putere (s/ 
r) 14.45 Misterioasa doamnă (s/ 
r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Celeste se întoarce (s, ep. 19)
16.45 Guadalupe (s) 17.30 Ul
tima vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 72) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s,e p. 311) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 175)
21.30 Surorile (s, ep. 44) 22.30 
King Kong (thriller SUA 76)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (talkshow/r) 

9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s,e p. 65) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, meteo, sport
18.50 Real TV 19.00 Detectivi de 
elită (s,e p. 35) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Un erou 
neobișnuit (f.a. SUA 1977) 22.00 
Frasier (s, ep. 25) 22.30 Știri
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ÎNCĂ Dl Pf ACUM, PREGĂTIRILE 

SPORTIVILOR AU LOC SUB 
IMPERATIVELE OLIMPIADEI ”2000"

- Die director, de cu
rând în adunarea generală 
a D.J.T.S. s-a efectuat ana
liza activității direcției jude
țene pe anul trecut. Ne pu
teți sintetiza câteva dintre 
concluziile desprinse?

- Cu acest prilej s-a re
marcat că în anul trecut biroul 
nostru a sprijinit și colaborat 
mai bine cu alți factori din ju
deț în organizarea a 29 de 
acțiuni proprii prin care s-a 
valorificat superior potențialul 
creativ al tinerilor participanti, 
stimularea în mai mare măsură 
la viața economică, publică și 
social-culturală, asigurarea 
unui sistem unitar de infor
mare și documentare a tine
rilor. Consider că printre cele 
mai importante acțiuni între
prinse anul trecut ar fi Tabăra 
de cercetare etnografică a 
centrului de olărit din Obîrșa. 
Dintre acțiunile proprii între
prinse trebuie să remarc și 
excursia premianților, dar și 
expoziția, demonstrațiile prac
tice și cursele de inițiere în 
arta populară românească 
organizate la College Malraux 
din Franța, precum și Tabăra 
de iarnă pentru copiii dez
avantajați la Alba lulia.

Faza județeană a campionatului 
școlar la șah

• Școala Normală "Sabin Drăgoi” din 
Deva a găzduit faza județeană a campionatului 
școlar pe echipe în organizarea Inspectoratului 
școlar județean. Turneul s-a desfășurat în data 
de 21 februarie a.c., desemnând câștigătoarele, 
care vor participa la faza pe țară: la băieți 
campioană județeană - Școala generală “I.G. 
Duca" Petroșani, iar la fete Școala generală Nr. 8 
Hunedoara. Echipele au fost alcătuite din 4 
jucători. Au mai participat echipe din Deva, 
Lupeni și Petrila. în aceste cinci orașe ale jude
țului a existat preocupare din partea conducerii 
școlilor pentru a asigura micilor șahiști condițiile 
necesare pentru participarea la campionat, însă 
nu același lucru se poate spune despre restul 
școlilor: Brad, Orăștie, Simeria, Călan, Hațeg - 
acest din urmă oraș dând un campion național 
de juniori (Nicolae Lorincz) cu ani în urmă - 
depistat în urma unor campionate școlare.

• La începutul lunii februarie a.c s-au 
încheiat semifinalele campionatului național de 
juniori și copii legitimați la cluburi sportive. Au 
fost obținute rezultate foarte bune, trei șahiști 
au promovat în loturile naționale: Kovâcs Ondina 
și loan Petre Radu (ambii de la Clubul de șah 
Deva), Pusok Andreea (Comexim Lupeni). Fără

a ocupa primele locuri, dar cu rezultate pozitive 
și clasăndu-se în prima treime a clasamentului, 
sunt: Humăilă Florentina (Comexim Lupeni) și 
Kovâcs Denisa (CS Deva).

Campionatul județean de seniori s-a încheiat 
în 14.02.99 - cu o participare modestă în acest 
an: 9 competitori. La egalitate cu 7 puncte din 8 
ș-au clasat jucătorii de categoria I Popovici 
Gheorghe și Tod Nicolae.

• Dacă activitatea șahistă a demarat 
destul de bine în anul 1999, cea de performanță 
- care duce renumele județului în țară - întâmpină 
serioase dificultăți financiare. Clubul de șah 
Deva - ocupanta locului 3 în divizia A la ultimul 
campionat național, nu-și poate trimite maeștrii 
de șah componenți ai echipei la turnee de pre
gătire, cu excepția a două societăți - sponsori 
constanți care au putut asigura pregătirea a 3 
șahiști până în prezent - nu s-a obținut sprijinul 
necesar pentru susținerea echipei. Ar fi păcat 
ca odată ajunși aici să facem pași înapoi. Spe
răm ca în perioada următoare situația să se 
îndrepte.

CorneHu HOTĂRAN 
președintele Comisiei Județene de Șah 

Hunedoara

( PRONOSPORT )
1. Bari (10) - Cagliari (11) 1
Gazdele au un meci de trei puncte, 

oaspeții nu strălucesc în deplasare (9 
înfrângeri până acum).

2. Empoli (18) - Sampdoria (15) 1X
După 4 etape de insuccese pe teren 

propriu, “lanterna roșie” ar putea obține o 
victorie.

3. Salernitana (17) - Fiorentina (2) 2
Diferența de valoare își va spune 

cuvântul.

4. Venezia (12) - Udinese (5) 1X
Meciul se anunță a fi deosebit de 

echilibrat - gazdele nu au nici o înfrângere 
acasă, de 7. etape, iar oaspeții sunt și ei 
neînvinși de ... 7 etape.

5. Vicenza (14) - Lazio (1) 2
Oaspeții dovedesc o bună formă și nu 

se pot poticni la Vicenza.
6. Atalanta (8) - Napoli (9) 1X
Atalanta vrea o victorie, un egal ni se 

pare mai aproape de “puterile" celor 2 
formații.

7. Cessena (16) - Lucchese (17) 1X
Va fi o luptă între 2 formații cu același 

țel: depărtarea de zona periculoasă a 
retrogradării.

8. Genoa (12) - Ternana (15) 1
Genovezii vor profita de avantajul 

terenului.
9. Reggiana (18) - Pescara (10) X
De 13 etape Reggiana n-a cunoscut 

gustul victoriei pe terenul victoriei, obți
nând în schimb 7 rezultate de egalitate.

10. Reggina (7) - Ravenna (6) 1
Mergem pe mâna gazdelor, cine poate 

trebuie să mai adauge un “X".
11. Torino (4) - Lecce (3) 1X
S-ar cuveni o triplă. Noi ne rezumăm 

la pronosticul de sus.
12. Treviso (2) - Monza (11) 1
Normal, Treviso va bate. Să nu negli

jăm nici șansa imprevizibililor oaspeți.
13. Verona (1) - Cremonese (20)
Cine riscă să meargă cu alt pronostic 

îr) meciul liderului (acasă), cu "lanterna 
roșie" din seria B?

Rezultate frumoase s-au în
registrat în anul 1998 și în com
petițiile interne și internaționale, 
tinerii sportivi hunedoreni obți
nând nu mai puțin de 116 titluri de 
campioni, 110 medalii de argint și 
135 de bronz, succese despre

Convorbire cu 
prof. Dorin Redaru, 

director al Direcției 
județene pentru tineret si 

sport Hunedoara

care am mai vorbit și la decer
narea premiilor celor mai buni 
sportivi hunedoreni pentru vic
toriile repurtate în anul trecut.

- în acest an, care sunt 
obiectivele prioritare?

- Ca și în anii trecuți ne vom 
concentra toată atenția asupra 
creșterii sprijinului direcției în 
perfecționarea activității din ra
murile prioritare din județ: gim
nastică, atletism, lupte, judo, tir 
cu arcul, popice și șah, în ve
derea unei reprezentări supe
rioare, atât în competițiile interne, 
cât și internaționale. La loc de 
frunte vor sta activitățile ce se 
vor desfășura la cele două 
centre olimpice de gimnastică și 

atletism de la Deva, sprijinirea 
federațiilor de specialitate în 
aplicarea programelor de se
lecție și promovare a celor mai 
valoroși sportivi în secțiile de 
performanță și în loturile repre
zentative ș.a. Acțiunile din 
sportul pentru toți se vor des
fășura în acest an și în muni
cipiile Hunedoara, Petroșani, 
Brad, Orăștie și orașul Simeria.

- Anul viitor, la Sydney, 
va avea loc Olimpiada. Vom 
avea și "ambasadori” hu
nedoreni?

- Noi așa sperăm! încă de 
pe acum Denisa Costescu, Io
nela Bungărdean Maria Cioncan 
(atletism), Adrian Vințan și Ovidiu 
Bernaschi (canotaj), C-tin Popa 
și Loredana Popa (caiac), Maria 
Olaru și Emanuela Ungureanu 
(gimnastică), Viorel Habian și Gigi 
Pușca (tir cu arcul) se află într- 
un program de pregătire, sub 
îndrumarea unor cunoscuți an
trenori ce vizează obținerea bile
telor pentru "J.O. Sydney 2000". 
Ar fi o mare cinste și onoare 
pentru noi ca Hunedoara, nu nu
mai să aibă reprezentanții săi la 
Olimpiadă, dar să se și întoarcă 
cu rezultate cât mai valoroase!

Sabin CERBU

încă un tribunal 
militar?

Procurorul general, Mircea 
Criste, este de părere că ar 
trebui înființate noi instanțe 
militare, cele deja existente 
nenaifăcând față numărului 
mare de dosare. Criste sus
ține că este nevoie și de un al 
doilea tribunal militar, având în 
vedere,faptul că singurul ca
re există în prezent, cel de la 
București, are puțini judecători 
și un număr foarte mare de 
dosare din teritoriu. Criste 
spune că în urma unui control 
la instanțele militare s-a con
statat că militarii lucrează în 
acest moment la dosarele 
cele mai importante cum ar fi 
cele legate de revoluție, mine- 
riade sau acte de corupție. 
Mircea Criste apreciază că 
numărul magistraților militari ar 
trebui dublat, mai ales pentru 
că și în acest an continuă 
preluarea dosarelor judiciare 
de la SRI

l i. Petru Proza in 
amintirea contemporanilor

A sprijinit multi 
nedreptățiți

în '47, am fost cu Groza într- 
o delegație la Praga, în calitate de 
responsabil al comerțului ex
terior, pentru reînnodarea relațiilor 
de prietenie între România și 
Cehoslovacia. Eram foarte sim
patizați pe atunci noi, românii, la 
Praga, iar Groza a făcut o foarte 
bună impresie. Am călătorit cu 
trenul, așa că am putut sta mult 
timp de vorbă. La întoarcere, ne
am oprit la casa lui din Deva. în 
'47 era normal să-ți păstrezi ca
sa. l-am cunoscut și copiii. Pe 
băiat (Octâvian - n.r) l-am cu
noscut apoi în URSS, când era 
student. Mă rugase Groza să-i 
duc ceva, într-una din călătoriile 
mele la Moscova. După ce a ter- 

I minat băiatul, am vrut să-l aduc 
hidrotehnician la C.S.P., dar m-a 
refuzat, pe motiv că mai are ne
voie de câțiva ani să învețe bine 
meseria. L-am notat pozitiv pen- 

I tru această atitudine necarie- 
ristă. Fiica lui Groza (Maria - n.r.) 
era secretara lui particulară. 
Caracteristic pentru Groza era și 
faptul că în anumite lucruri era 
foarte copilăros. Bunăoară, era 
mândru și se fălea de câte geno- 
flexiuni poate face el în ședințele 
de gimnastică. Groza a fost un 
om deștept, care a intuit încotro 
merg evenimentele. Și s-a pus pe 
finul lor. Când a putut a ajutat. A 
sprijinit mulți nedreptățiți, arestați... 
Asta era tot ce putea face - 
ajutor personal, uneori chiar 
discret, în anumite cazuri particu
lare. Nu și-a păstrat nimic cu 
ocazia naționalizării din 1948, cu 
excepția casei de la Deva. Nu a 
intervenit cu nimic pentru a fi 
scutit sau favorizat la naționali
zare. S-a supus ca orice cetă
țean. La ieșirea din ședințele 
Marii Adunări Naționale, unde s-a 
votat legea naționalizării, el ni s-a 
adresat cu următoarea frază: 
"Bâriădene, cred că sunt singurul 
prim ministru care a intrat în func

90 milioane prejudiciu
O patrulă de ordine a Poliției 

municipiului Hunedoara, formată 
din sg. maj. Adrian Enache și sg. 
Sorin Gliga, din cadrul Trupelor 
de Jandarmi, l-au depistat într-o 
noapte pe Mihai - Constantin 
Gârgă, de 21 de ani, din Petro
șani, aflat cu autoturismul pe str. 
Dragoș Vodă, din Hunedoara. în 
autoturism și în apropierea 
acestuia au fost găsite piese din 
cupru în valoare de cca. 
90.000.000 lei.

Din verificări s-a stabilit că 
piesele au fost sustrase anterior 
din Atelierul Stații și Rețele apar
ținând SC “Siderurgica” SA, de 
către doi angajați la atelierul de mai 
sus (electricieni), respectiv Nico
lae - Constantin Motora și Fernan
do - Florian Bica, ambii de 24 de ani.

în urma unei înțelegeri dintre 
cei doi și conducătorul auto, venit 
împreună cu Zoltan Zalomir, de 
20 de ani, și Daniel Lunel de 22 
de ani (proprietarul autoturis
mului), ambii din Petrila, piesele 
furate urmau a fi vândute unei 
persoane din alt județ.

Pentru Zoltan Zalomir și un 
alt complice identificat ulterior, în 
persoana lui Nicolae - Mircea 
Gogelescu, de 27 de ani, tot din 
Petrila, se desfășoară activități 

| de urmărire și prindere întrucât 
■ au reușit să dispară la apariția 
I patrulei de poliție.

Tâmplarul era și hoț

Un tâmplar de 38 de ani de la 
I SC "Reva" SA Simeria s-a apucat 
i de altă meserie. Mai exact, de cea 
1 de hoț. într-o seară, el a pătruns 
| în locuința unui pensionar, de
■ unde a sustras bunuri în valoare
■ de mai bine de un milion de lei.
L. .

țiune bogat și va ieși sărac." A re
nunțat la băncile și fabricile ce le 
avea, pentru că a pus pe prim plan 
politica.

Alexandru Bârlădeanu
(Fragment din volumul La- 

viniei Betea - "Alexandru Bâr
lădeanu despre Dej. Ceau- 
șescu și Iliescu”. Convorbiri 
Edit. Evenimentul Românesc, 
București, 1997, pag. 88-89).

A frânat multe 
abuzuri

Numirea doctorului Petro Gro
za în fruntea guvernului român în 
primăvara anului 1945 a fost o 
mare binefacare, un mare noroc 
atât pentru țară și popor, cât și 
pentru sute și mii de intelectuali 
români, ajunși la mare ananghie în 
zilele acelea. Dr. Petru Groza a fost 
atât prin structura lui sufletească, 
cât și prin educația primită în casa 
părintească, prin experiența bo
gată a vieții, prin vârsta sa și prin 
temperamentul său, în aparență 
vesel și anecdotic, în fond chibzuit 
și totdeauna bine intenționat, un om 
înțelept, un om echilibrat sufletește, 
un om ponderat în toate, un om cu 
inimă bună, un om lipsit total de 
patima răzbunării, un om profund 
înțelegător al tuturor greșelilor se
menilor săi, un creștin adevărat, 
un suflet mare, capabil să înțe
leagă, să ierte orice, să ajute pe 
oricine, să facă bine fără încetare 
și fără să aștepte recompensă 
sau recunoștință din partea nimă
nui. Datorită acestor excepționale 
calități el a fost în tot timpul anilor 
grei și deosebit de furtunoși din 
începuturile guvernării "democra
ției populare" paratrăsnetul care a 
acumulat toate fulgerele și toate 
trăsnetele primejdioase, anihilând 
pe unele dintre ele și micșorând 
puterea de distrugere a celorlalte. 
Dr. Petro Groza a fost tot timpul, în 
fruntea guvernului, elementul pon
derator, factorul pacificator, omul 
miraculos, care în cele mai grele 
momente și în cele mai întunecate,

I 
I 
I

Lucrătorii Biroului de Poliție 
Criminală Deva cercetează în 
stare de arfest pe Constantinescu 
Cosmin-Victor, de 22 de ani, din 
municipiu, cunoscut cu ante
cedente penale, fără ocupație, 
care a furat un autoturism și pe 
care l-a condus în stare de 
ebrietate, fără a avea permis. în 
seara de 17 februarie a.c., în jurul 
orei 19,30, folosind chei potrivite, 
a sustras din fața blocului 
autoturismul Dacia 1300 aparți
nând lui Codrean Sorin, de 31 de 
ani, șomer, din Deva. După ce a ■ 
furat autoturismul Cosmin ■ 
Constantinescu a consumat | 
băuturi alcoolice la mai multe ■ 
baruri de pe raza municipiului, ■ 
circulând cu mașina pe str. | 
Minerului din Deva, unde a lovit 
autoturismul furat de un copac, 
provocând avarii în valoare de 
circa 3.500.000 de lei.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Cercetați pentru corupție 
sexuală

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

Mărginean Ovidiu-luliu, de 19 
ani, și Cioian Florin-Daniel, de 20 
ani, din Hunedoara, ambii fără 
ocupație, în cursul serii de 
17.02.1999, au pătruns în incinta 
Liceului nr.2 Hunedoara unde au 
găsit-o la grupul social pe eleva 
LAM, de 17 ani. Cei doi, folosind 
violența și amenințarea, au vrut 
să o supună la perversiuni 
sexuale pe eleva LAM, iar la 
refuzul acesteia au obligat-o să- 
i masturbeze.

Mărginean Ovidiu urmează să 
mai răspundă și pentru furt întrucât 
a sustras din geaca victimei, aflată 
pe cuier, suma de 2700 lei.

Rubrică realizată cu
sprijinul iPJ Hunedoara I 

_________________ — _ J

mai tragice și mai zguduitoare 
clipe ale zbuciumatei noastre 
istorii contemporane, prin bună
tatea, seninătatea și optimismul 
său, a înseninat în permanență 
zările vieții și a descrețit fețele 
crispate și frunțile întunecate ale 
aprigilor conducători politici. 
Când ajungea la limita posibi
lităților de argumentare, când 
epuiza toate tezele de colorit 
politic, social și umanitar, în ve
derea salvării celor amenințați 
să-și piardă libertatea, bunurile lor 
materiale și adeseori chiar și via
ța, fără să poată să ajungă la 
rezultatul dorit, dr. Petru Groza 
schimba atunci placa, se refugia 
în glumă și anecdotă, făcându-i 
pe cei prezenți să zâmbească, 
să se însenineze la față, să so
cotească vinovăția celor discu
tați mai puțin gravă și în cele din 
urmă să aprobe și ei să se facă 
așa cum e mai bine, mai drept și 
mai puțin tragic.

Procedând în felul acesta, dr. 
Petro Groza a reușit adeseori să 
frâneze săvârșirea multor abu
zuri, să evite multe aberații, multe 
nenorociri, multe tragedii și chiar 
multe vărsări de sânge nevino
vat. Numai cei care au trăit în vre
murile acelea în preajma docto
rului Petro Groza - între care, în 
parte, am fost și eu - și au putut 
să-i vadă frământările continue, 
zbuciumările neîncetate, să-i per
ceapă bătăile inimii și să-i as
culte în clipe de intimitate durerile 
și descărcările conștiinței, pot 
să-și dea seama bine cine a 
fost, ce anume a făcut și ce a 
însemnat dr Petro Groza pentru 
țara noastră, pentru poporul nos
tro, pentru istoria noastră și pen
tru mii și mii de suflete nevino
vate, salvate de el de la temnițe 
grele, de la lagăre înspăimân
tătoare, de la osânda de a munci 
forțat la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră și adeseori chiar de la 
moarte... (Manuscris pag. 13-14)

Prof. dr. Spiridon Cândea
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APARTAMENT

remîu Hternr de prestigiu

Urmare a participării sale la concursul de poezie 
feminină română în Munchen (Germania), prilejuit de 
aniversarea a 198 de ani de la moartea marelui poet 

f romantic german Novalis, poeta Elisabeta Bogățan, din 
Petrila, a primit premiul I. Premiile vor fi decernate la Seidi 
Villa în 8 martie a.c., oferite personal de poeta 
Magdalena Schelsak, originară din România și 
inițiatoarea acestui eveniment anual. Și al doilea premiu 
a fost cucerit tot de o poetă din județul nostru, Liana Fari, 
din Dobra.

Evenimentul are importanți oaspeți, între care 
președintele Uniunii Scriitorilor Germani, dl Robert 
Stauffer, și redactori ai cunoscutei reviste “Arhenoah”, cu 
apariție în românește.

\ PLANTEI 
£

Are frunzele asemănă
toare salcâmului și pro
prietatea de a-și închide 
frunzele la cea mai ușoară 
atingere. De 
Mimoza se 
cultivă \nf 
apartamente, 
fiind apreciată I 

pentru gingă- 
șia și sensibilitatea ei.

Țara de origine a 
mimozelor este America 
tropicală. Se cultivă într-o 
cameră caldă, bine 
aerisită, în condiții de 
lumină abundentă. Dacă 
fumul de țigară persistă, 
își va pierde frunzele. Nu 
suportă udatul prea 
abundent și nici operațiuni 
de tăiere.

Se înmulțesc anual prin 
semințe. Semănatul se 

Mimoza_____ ______ >

Doamnele și domnișoarele care doresc să fie frumoase 
apelează la salonul de coafură Arta Modei din Deva. 

______________________ Foto: Traian MÂNU

Tratamente pentru 
perioada critică

Pentru multe doamne și domnișoare perioada 
critică presupune dureri menstruale uneori greu de 
suportat. Fiecare și le domolește după pricepere și 
posibilități. Ceie mai multe apelează la calmante. Dar 
există și aite remedii, unele foarte vechi cum ar fi 
statui cu picioarele în apă caldă (la limita 
suportabilului), pentru 5-10 minute.

Dacă știți că în această perioadă delicată aveți 
contracții, cu 3 zile înaintea datei de începere a 
menstruației beți infuzie de pelin. Frunze și flori de 
pelin (15 g) se pun în o jumătate de litru de apă 
clocotită și se iasă apoi 10 minute. Se beau câte trei 
căni pe zi timp de cinci zile (două și după începerea 
menstruației).

■

face în luna martie, într- 
un amestec de pământ 
format din pământ de 
frunze (2 părți), mraniță 
(1 parte) și nisip (1/5), 

punându-se 4- 
>5 semințe la 

un ghiveci. 
Răsărirea are 
loc după circa

2 săptămâni. Până în 
toamnă se fac două 
transplantări în ghivece 
mai mari și se are în 
vedere ca să fie așezate 

oîntotdeauna la 
fereastră însorită.

Genul Mimoza cu
prinde circa 300 specii, 
majoritatea fiind arbuști, 
în apartamente se 

întâlnește numai Mimoza 
pudica.

iși face cărare prin 
zăpada pufoasă, fulgi mari 
și uzi iipindu-i-se de batic, 
haine și față. Ochii ei 
blânzi caută atenți urma 
pașilor pe cărare. Fulgii 
mari și grei ce cad bogați 
par a fi la fel de bătrâni și 
blânzi precum bunica. în 
mână duce o sacoșă 
veche cu petice înnegrite 
de vreme. Mersul ei încet 
și grijuliu seamănă cu 
mersul unui copii ce abia a 
învățat să facă primii iui 
pași. Trece strada abia 
după ce s-a asigurat 
precum școlarul cuminte, 
grăbindu-se atât cât poate 
ca să nu țină prea mult 
timp șoferii pe ioc. 
Zâmbește celor care o 
salută și mângâie obrazul 
bucălat al unui copii din 
vecini.

Stă ia coadă pentru 
pâinea zilnică, nu îi trebuie 
multă dar să fie caldă și

ALTERNATIVĂ
în căutarea eficacității în 

prevenirea și în tratarea 
bolilor Elta Universitate 
propune ca alternativă 
alimentația naturală. Elta 
Universitate oferă asistență, 
consultanță și tratamente pe 
bază de abonament lunar prin 
Casa de abonamente cu 
livrare zilnică la domiciliu sau 
la locul de muncă și prin 
cursuri teoretice și practice 
de prepararea și folosirea 
alimentației naturale. De 
asemenea, organizează 
cursuri de astrologie și 
metafizică aplicată. Aceste 
informații și deprinderi 
practice pot fi obținute joia, 
între orele 17-20, la Casa de 
Cultură Deva ( sala 7, etaj III) 
și miercurea, la ora 22, la 
Radio 21. Deci, cei interesați 
în menținerea sau redo
bândirea sănătății pot folosi o 
alimentație naturală în locul 
tratamentelor obișnuite. (VR).

La Casa Cărții Deva, un 
compartiment de raft este 
ocupat de cărți tipărite de 
Editura Aquila și destinate 
mai ales (dar nu numai!) 
femeilor. Nu mai puțin de II 
titluri, toate legate de arta 
culinară, ne propun 
"incursiuni" in bucătăria 
diferitor popoare vecine, 
rețete variate. Cine dorește să 
mănânce 
bucătăria 
italiană,

mâncăruri din 
chinezească, 

turcească sau

bună, apoi trecând prin 
piață iși numără bănuții 
rămași în portmoneui uzat 
și atât de subțire. Cumpără 

un kilogram de mere mai 
ieftine și apoi se 
mulțumește să treacă pe ta 
tarabe, să mai întrebe de 
prețuri planificând să facă 
aite cumpărături după ce 
primește pensia.

Tot ia fei de grijuliu își 
croiește drum spre casă cu 
sacoșa în care abia se vede 
pâinea și ceie câteva mere. 
Pașii ei mărunți se 
potrivesc pe cărarea făcută 
în zăpadă. încet, încet se 
îndreaptă spre casă. Un

aSănătate să fie, că le poți face pe toate
Condiția femeii de la sat este 

deosebită, în cele mai multe situații 
ea ducând greul, căci se scoală 
prima și se culcă ultima, primul ei 
gând Fiind acela al hrănirii și îngrijirii 
animalelor. O condiție aparte este 
aceea a femeilor ocupate o 
jumătate de zi cu serviciul (e drept, 
foarte puține), dar în seama 
cărora rămân în plus aceleași 
treburi casnice și gospodărești. 
Din categoria acestora face parte 
și dna Eva Sandu, agent agricol la 
Primăria Răchitova. Conversația 
cu dumneaei a fost agreabilă. 
Aveam ca interlocutor o femeie 
tânără, înaltă, cu părul închis la 
culoare, o persoană plăcută, 
sinceră și deschisă dialogului.

Lucrează ca agent agricol, în 
această calitate având de 
completat registrele agricole 
pentru fiecare sat și cătun în 
parte, dintre cele șapte, cu tot 
ceea ce înseamnă evidența 
gospodăriilor țărănești, a 
suprafețelor agricole, a numărului 
de animale la zi - date pe care le 
raportează, la datele scadente 
stabilite, Direcției de statistică... 
Oamenii i se adresează cu 
încredere, de multe ori pentru 
unele adeverințe solicitate venind 
de acasă chiar și seara sau 
duminica pentru a-i servi.

S-a născut în Răchitova. N-a 
avut o copilărie sau o adolescență 
de invidiat. Alături de mama ei, 
căreia i-a fost și fată și băiat și cu 
care s-a sfătuit în toate cele, a 
trebuit mereu să-și pună firavii 
umeri la greu. T>ar i-a pus cu 
hotărâre și voință, nescăpănd 
cârma corăbiei încercate adesea 
de valuri. A muncit și a învățat, 
reușind să termine un liceu 
industrial din Hațeg și să ocupe 
mai apoi un post de funcționară.

"Fata pe care ai\
• ' I
I iubit-o Ia 18 ani și n-ai l 
| mai văzut-o de-atunci, o |
| iubești toată viața. "
I______________ G. ibrăiieanu j 

grecească are astfel 
posibilitatea să-și gătească 
personal diverse feluri 
c.ulinare. Fiecare volum are 
specificul său: preparate din 
carne de pasăre, paste 
făinoase, plăcinte și clătite, 
prăjituri ș.a. Indiferent de 
vârstă, o gospodină primește 
oricând cu plăcere o carte de 
bucate. Și cum Ziua femeii e 
aproape, pentru 
asemenea cadou 
prilejul potrivit. (V.H.) 

un 
este

câine hoinar o urmează 
dând din coadă. Bunica 
deschide sacoșa și rupe 
o coajă de pâine. Hoinarul 
întinde botul umed spre 
mâna cu pâine a bunicii. 
Bunica îi mângâie pe cap 
și își urmează cărarea 
prin zăpadă spre casă. 
Lătratul vesel când 
ajunge în fața porții o 
anunță că prietenul ei 
blănos o așteaptă 
bucuros de întoarcerea 
stăpânei. Bunica mai 
deschide o dată sacoșa 
rupând un ait coif de 
pâine. Pâinea e proaspătă 
și e destulă pentru toți. 
Bunica mănâncă mai 
puțin, tot mai puțin, dar 
sufletul ei este tot mai 
mare. Se roagă pentru 
pâinea cea de toate zilele 
și o împarte cu cei care nu 
o pot cumpăra. Aceasta e 
Bunica.

ina DELEANU

Cum e viața la țară? “Nu-i 
ușoară, da e frumoasă... Să ai 
sănătate, că le poți face pe toate" 
- spunea cu înțelepciune și o 
oarecare resemnare. Am 
îndemnat-o să ne vorbească 
despre propria căsnicie.

- M-am căsătorit în '89 cu un 
bărbat din aceeași comună și

DESTÂ/NU/XÎ
avem Împreună un fiu, pe Andrei. 
El avea deja do. copii... In viața lui 
a fost un caz nefericit, căci prima 
lui soție a murit. Copiii lui erau 
destul de mari, căci el se 
căsătorise de tânăr, la 19 ani. 
Fata este acum studentă la 
medicină, în anul V și băiatul a 
absolvit liceul și lucrează la Hațeg 
la o Întreprindere... Am intrat Intr-o 
familie cu o gospodărie mare și 
frumoasă, socrii mei fiind oameni 
vrednici și cu credință în 
Dumnezeu... Așa a fost destinul, 
să fiu a doua soție, a doua noră. 
Dar importantă este înțelegerea. 
Anul trecut tata socru a murit și in 
câmp ori în grădină nu mai poate 
lucra nici mama soacră, fiind 
bolnavă. Am și grija mamei mele, 
care este de asemenea destul de 
Înaintată In vârstă și nu prea 
sănătoasă. Dar aceasta-i datoria 
noastră de fii, să ne îngrijim părinții 
și să-i respectăm.

- Sunteți nevastă de primar. 
Cum vedeți lucrurile din această 
ipostază?

- El este prea puțin timp 
acasă, are destule probleme și eu 
îl înlocuiesc. Este greu, dar încerc 
să mă descurc, nu mă plâng. Dacă 
ai sănătate, învingi, iar cu copiii 
mă înțeleg. Cei mari sunt la vârsta

Sandvișuri fierbinți. 
Ingrediente: 3-4 felii de 
franzelă albă, 20 g unt, un ou, 
50 g cașcaval, 50 g de cârnați 
cabanos sau de salam, în 
funcție de preferințe.

Aprindeți flacăra cuptorului 
de intensitate mijlocie. 
Bateți oul cu sare și i 
piper, adăugați brânză 
rasă și apoi cârnații 
tăiați bucățele. întindeți 
acest amestec p 
pâinea unsă cu unt. Puneți 
pâinea astfel pregătită într-o 
tigaie sau într-o tavă și dați-o 
câteva minute la cuptor să se 
rumenească.

La fel puteți pregăti alt fel 
de sandvișuri: 3-4 felii de pâine 
neagră sau franzelă bine unse 
cu unt, 2 felii de ceafă afumată 
(sau de mușchi țigănesc ori 
file) mari cât feliile de pâine, 

»___ ______________________ -—-—■
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VĂZUTĂ [)F:

J.J. Rousseau
“Femeile sunt cea mai 

frumoasă jumătate a lumii”.
A.E. Lessing
“Femeia este capodopera 

universului".
V. Hugo
“Când o femeie vă vor

bește, vedeți ce spun ochii ei”.
Shakespeare

’ “Femeia este o mâncare 
pentru zei gătită de diavoli”.

Voltaire
“Dumnezeu a făcut femeia 

frumoasă, numai pentru ca să 
încălzească omul”.

Cato
"Femeia este un amestec 

de sens, non-sens și dublu 
sens".

Baudelaire
“Femeia este ființa care 

proiectează cea mai mare 
umbră sau cea mai mare 
lumină în visurile noastre”.

Selecție de ii ie LEAHU

n

când se gândesc la întemeierea 
propriilor familii. Vor veni alte 
greutăți, probabil prima nuntă și 
apoi a doua. Sperăm să le 
trecem cu bine... Continuarea 
treburilor în gospodăria mare a 
socrilor înseamnă efort susținut, 
zile pline de lucru. Ei au fost 
printre cei mai bogați în sat, cu 
pământ mult, cu vite multe. Așa 
s-au pomenit, cum ne povesteau 
uneori.

Despre Andrei ne-a 
povestit că este elev în clasa a 
lll-a, îi place și cartea, dar este 
înclinat mai mult spre treburile 
practice. Este foarte harnic și 
interesat ca lucrurile să meargă 
bine în gospodărie. îi seamănă 
bunicului, are aceeași mândrie 
de a fi recunoscut “stâlpul 
casei".

... Discretă, acceptându-și 
destinul asemenea unui 
Vărsător (este din această 
zodie), dna Eva a preluat cu 
resemnare greutățile vieții. 
Muncește fără să se plângă, 
dar face față și când este 
vorba de distracții, mărturisindu- 
ne că-i place să danseze și să 
cânte.

Am mai vorbit despre 
recolta slabă a anului trecut 
(altădată valorifica fructe și 
legume pe piețele orașului), 
despre îndeletnicirile femeilor în 
serile lungi de iarnă, revenind în 
discuție iar și iar sentimentul 
dragostei de părinte, îndoiala 
de a nu-i fi ascultate 
îndemnurile. “Trăiești cu frică 
pentru copii - spunea. îi învățăm 
de bine, dar ne vor asculta? Nu 
poți ști nici ce le rezervă viitorul. 
Noi le creăm totul și probabil aici 
este greșeala."

Estera SÎNA

C«MUMUt£
două felii de cașcaval la fel 
de mari.

Chiftele de cartofi. 
Cantități: 300 g cartofi, 2 ouă, 
1 lingură de brânză rasă, 
sare, piper, 2 linguri de făină, 

2 linguri de untură.
Se fierb cartofii, se 

curăță și se trec prin 
sită sau prin mașina de 
tocat carne. Se 
amestecă cu o lingură 

de făină, cu ouăle bătute ca 
pentru omletă, o lingură de 
brânză rasă, sare și puțin 
piper. Cu această pastă se 
face un cârnat gros, care se 
taie felii de un deget de 
groase. Feliile se dau prin 
făină și se prăjesc pe 
amândouă părțile în untură 
fierbinte.
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Datorită neplății serviciilor prestate.
i

ne confruntam cu mari
Discuție cu dl Constantin Lupu, director 

generai la SC Crișbus SA Brad
- Die director general, în cea mai mare 

parte societățile ce efectuează transport de 
călători se confruntă cu mari dificultăți. 
Crișbus face o excepție?

- Aș fi dorit ca răspunsul să nu fie unul 
afirmativ. Din nefericire și societatea noastră se 
confruntă cu mari probleme cu toate încercările 
de a găsi soluții pe care le trăiesc firmele din 
transporturi.

- Mai concret care este zona fierbinte?
- în primul rând aș dori să vă informez că o 

parte însemnată dintre numeroasele dificultăți 
derivă din imposibilitatea societății noastre de a 
recupera datoriile de la Sucursala Minieră Brad, 
unitate ce ne datorează circa 450 milioane de 
lei. Această sumă reprezintă contravaloarea 
transportului efectuat pe aproximativ cinci luni. 
Datorită acestor restanțe nu am efectuat plățile 
la buget de 112 milioane lei - sumă la 31 decem
brie -, fapt ce a condus la penalizări de aproxi
mativ 13 milioane de lei.

Pentru recuperarea datoriilor de la S.M. Brad 
avem promisiuni pentru luna martie, dar aceste 
asigurări nu țin loc de bani.

Aș dori să vă mai spun că multe probleme le 
avem și din cauza pieselor de schimb și a anve
lopelor care pe lângă faptul că s-au scumpit 
sunt de proastă calitate, fără să mai amintim 
starea jalnică a drumurilor sau vechimea mare a 
parcului auto care se ridică la peste 10 ani.

- între problemele mai vechi se numără și 
cele cu firmele private ce efectuează trasee în\ ---------...

special pe Brad-Deva. în ce raporturi sunteți in 
prezent cu transportatorii privați?

- Dacă la 1 iulie 1998 s-a ajuns la o 
înțelegere prin care s-a împărțit numărul de curse 
în prezent acel consens nu se respectă.

Dacă transportatorii privați conform legis
lației în vigoare ar fi obligați să plătească pen
tru intrările și ieșirile din autogară acest lucru 
nu se întâmplă. Nici unul dintre aceștia nu și-a 
achitat taxele prevăzute de lege circulând în 
continuare fără să o respecte. Sau, unii pleacă 
pe trasee din alte locuri decât cele prevăzute 
de lege - Rucăreanu Ștefan pe traseul Brad- 
Tomești sau autobuzul SC Luț Bela SRL pe 
ruta Brad-Rovine. De asemenea, SC Trans 
Traian SRL - patron Traian lancu - nu și-a 
achitat taxele de peron în valoare de cinci 
milioane de lei.

îngrijorător este faptul că pentru anul 1999 
societățile comerciale ce efectuează trasee în 
zonă nu s-au prezentat la Crișbus pentru a 
încheia contracte pentru anul în curs, deși există 
obligația acestora să o facă.

Credem că Oficiul Rutier Deva manifestă 
prea mare înțelegere pentru transportatorii 
privați, fapt ce ne creează mari dificultăți. 
Suntem pentru concurență, dar una corectă, nu 
speculativă, întrucât noi suntem obligați, cel puțin 
sufletește, să asigurăm și unele trasee unde 
autobuzele circulă cu 4-5 oameni.

- Cum vedeți ziua de mâine?
- Foarte grea. încercăm să depășim 

această perioadă deosebit de dificilă. Credem 
că vom răzbi, deși momentele prin care trecem 
sunt extreme.

■ — —-------- ------- —----------------- •

Biblioteca municipală - 
cenușăreasa bugetului 
într-o țară agresată de șomaj, sărăcie și grave probleme 

economice banii alocați culturii și învățământului sunt din ce în ce 
mai puțini. Și cum mai nou totul se învârte în jurul banilor, 
instituțiile din sfera culturii abia supraviețuiesc de pe o zi pe alta.

Dna Dorina Nistora, bibliotecar responsabil la Biblioteca 
municipală Gheorghe Pârvu, aprecia că toate problemele 
bibliotecii din Brad sunt generate de lipsa banilor. "Anul trecut, din 
cele nouă milioane de lei promise am primit doar trei. Astfel nu s- 
au găsit fonduri pentru a achiziționa carte nouă ori pentru a 
efectua necesarele lucrări de reparații la sediul bibliotecii. Fondul 
de carte al bibliotecii nu mai satisface solicitările cititorilor. în Brad 
sunt numeroși studenți la drept, științe economice ori psihologie, 
dar biblioteca nu are aproape nimic pentru aceste discipline. în 
urma rapoartelor de necesitate trimise Ministerului Culturii am 
primit carte în valoare de două milioane de lei, dar aceasta nu 
acoperă "golurile” din bibliografia noastră. Avem în schimb 
majoritatea titlurilor din bibliografia școlară, reușind astfel să 
suplinim minusurile bibliotecilor școlare care din 1990 încoace nu 
au mai primit nici un leu pentru achiziția de carte. Pe lângă aceste 
probleme specifice Biblioteca din Brad se confruntă și cu 
procesul de degradare continuă a sediului. Pentru stoparea 
acestuia ar fi nevoie de o reparație capitală a pereților și de o 
revizie a acoperișului pentru că de câțiva ani plouă prin el. Dar 
fără bani nu se poate face nimic. Despre fondurile care ni se vor 
aloca în acest an nu știm încă nimic, deoarece nu a fost stabilit 
bugetul. Dar ne este și frică să ne gândim, deoarece criza se 
anunță a fi și mai acută" - mărturisea dna Nistora.

în schimb, dl Aurel Benea, primarul municipiului, se arăta ceva 
mai optimist în legătură cu viitorul bibliotecii. "‘în proiectul de buget 
discutat deja cu președinții de comisii biblioteca are alocate 
peste 20 de milioane de lei. Nu știm încă sigur cât va fi bugetul 
Consiliului local ori cât se va aloca în cele din urmă efectiv pentru 
bibliotecă, dar sper ca banii să ajungă atât pentru reparații cât și 
pentru achiziția de carte".

Primii investitori 
. con creți \>____ r

După declararea municipiului 
Brad ca zonă defavorizată foar
te mulți oameni de afaceri români 
și străini s-au arătat interesați să 
investească aici. Dl Aurel Benea, 
primarul municipiului, ne spunea 
că, la scurt timp, Consiliul local a 
fost contactat de numeroși po
tențiali investitori străini din China, 
Israel, Italia, Grecia, SUA și bine
înțeles de firme românești din 
Cluj, Oradea, Deva etc. Din pă
cate, majoritatea s-au limitat să 
întrebe, să-se intereseze, să 
cunoască, să tatoneze terenul. 
Primii investitori concreți în zona 
defavorizată Brad au fost în cele 
din urmă reprezentanții societății 
comerciale Alan Prodcom Struct 
SRL din Deva. Aceștia au achi
ziționat grajdurile fostului CAP

din import putem spune că 
acestea sunt la fel (adică mari) 
ca în celelalte piețe ale județului.

( Gara în paragină)
Municipiul Brad nu este un 

foarte important nod feroviar, 
transportul în zonă fiind dominat 
de mijloacele auto. După închi
derea circulației pe linia Deva- 
Brad, traficul feroviar s-a redus 
foarte mult, din gara Brad mai 
plecând trenuri doar înspre 
Arad, Ineu ori Hălmagiu. Astfel 
că gara Brad e tranzitată zilnic 
de foarte puțini călători.

în ultimii ani clădirea mare, 
impunătoare și veche (dar ne
folosită la capacitate) a gării n 
cam fost răpusă de intemperi • 
arătând cam ca o casă în 
paragină.

în ciuda traficului redus ar

i.ipsu bpnilor în bugetul locul este reflectată șr de
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așteptata reformă . 
sistemul sanitar I 

se pare că întârzie să apară. 
Până când situația din dome
niul sănătății se va clarifica, 
instituțiile sanitare vor fi ne
voite să se descurce fiecare 
după propriile puteri. în actu
ala perioadă de tranziție^ su
praviețuirea devine pe zi ce 
trece mai grea, mai cu seamă 
atunci când fondurile alocate 
sunt doar "simbolice".

Un spital
sarac in ...

datorii
Printre instituțiile sanitare 

care încearcă să se gospo
dărească cât mai bine se nu
mără și Spitalul municipal 
Brad. Se pare că aici condu
cerea desfășoară o activitate 
bazată îndeosebi pe elimina
rea datoriilor către principalii 
furnizori. Deocamdată acest 
lucru nu este pe deplin rea
lizabil, deși datoriile înglobate 
de Spitalul municipal Brad nu 
ating sume colosale. Din spu
sele dlui director dr. Ionel 
Zeno Costina spitalul are că
tre RAGCL o datorie de apro
ximativ 200 milioane lei. Acest 
aspect însă nu a dus la sis
tarea agentului termic pe în
treaga perioadă de iarnă, per
sonalul medical și pacienții in
ternați beneficiind de căldură 
și apă caldă.

Actul medical este aici 
bine înfăptuit, spitalul dispune 
atât de aparatură medicală cât 
și de ustensile și medicamen
te care ajută la realizarea 
unui act medical de calitate. 
Din informațiile primite am reți
nut faptul că, deși medica
mentele pentru orice fel de 
afecțiuni nu lipsesc din far
macia spitalului, totuși nu se

I înregistrează datorii la medi- 
. camentele compensate. în 
I schimb, gratuitățile au acu- 
| mulat o ușoară datorie către 
■ depozitele farmaceutice Re- 
* media și Europharm.
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Mesteacăn urmând să deschidă 
o activitate de producție cu spe
cific în domeniul materialelor de 
construcții. Le dorim succes și 
afaceri rentabile acestor primi 
investitori și așteptăm ca la Brad 
să vină și alții care să absoarbă 
prin locurile de muncă pe care le 
vor crea un număr cât mai mare 
din șomerii din zonă.

/ ~ X
La piața: legume 
scumpe, lactate 

ieftine ,
Pentru că am ajuns la Brad 

într-o zi de târg (joia) ne-am făcut 
drum și prin piața centrală a mu
nicipiului. Mărfurile multe și di
verse, scumpe ori ieftine nu își 
prea găseau cumpărători, oa
menii de aici stând rău la capitolul 
financiar. Maria N. (pensionară) 
ne spunea că "acum cumpărăm 
numai pâine, ulei, zahăr și legume 
pentru că de carne ori mezeluri 
nu ne putem apropia din cauza 
prețurilor". Noroc că la țară 
aproape fiecare familie mai taie 
câte un porc...

Ca un specific pentru piața 
Brad am constatat că aici legu
mele - cartofii, ceapa, morcovii - 
sunt mai scumpe decât în alte 
piețe din județ: Deva ori Hune
doara, piețe inundate de produ
cători din sudul țării. în schimb, 
produsele lactate sunt ceva mai 
ieftine, motivul nefiind se pare 
acela că oferta depășește ce
rerea, în zona Brad existând nu
meroși crescători de animale. Iar 
în ceea ce privește prețurile citri

celor ori ale legumelor de seră

trebui să se găsească fonduri 
pentru realizarea unor minime 
reparații deoarece gara este la 
urma urmei una din cărțile de 
vizită ale municipiului.

C Balul recruților )
Plecarea în armată este un 

moment foarte important în viața 
tinerilor. Se spune că după satis
facerea stagiului militar tinerii 
băieți devin bărbați adevărați și 
sunt capabili să înfrunte greu
tățile vieții, putându-se acum 
gândi la întemeierea unei familii.

Datorită condițiilor sociale și 
greutăților pe care urmează să le 
înfrunte puțini tineri pleacă, la ora 
actuală, cu drag în armată. Și 
totuși locul tristelor doine de că
tănie a fost luat recent de sa
vuroase "baluri ale recruților", 
prilej pentru tinerii recruți să pe
treacă pentru ultima dată înaintea 
încorporării și să-și ia rămas bun 
de la prieteni și iubite.

La sfârșitul săptămânii tre
cute în zona Brad au fost orga
nizate cel puțin trei astfel de 
baluri ale recruților. Sâmbătă, 20 
februarie, au avut loc astfel de 
petreceri la Hanul Cerbul din 
Podele, soliști frații Andrei, și la 
Țebea unde antrenul muzical a 
fost asigurat de solista Cristina 
Lăcătuș. Apoi, duminică, 21 fe
bruarie, tot un astfel de bal a 
avut loc și la Disco Planet din 
Baia de Criș, unde solistă a fost 
Eva Adam din Arad.

Le adresăm tuturor celor ca
re urmează a fi încorporați în 
această săptămână celebra 
urare "Armată ușoară”.

Pagină realizată de
Cornel POENAR, Cristina CÎNDA, Ciprian MAR1NUȚ 

Foto: Traian MÂNU

Fabrică modernă de 
confecții»

O veste foarte bună ne-a fost dată de către dl Vasile Potecă, 
patronul firmei Euro Otto SRL, care în aceste zile va deschide o 
nouă și modernă fabrică de confecții la Brad.

Noua fabrică ce se va deschide în localitate vizează producția 
de lenjerie intimă, tricouri din bumbac, precum și alte produse din 
lână și amestec de bumbac.

Activitatea se desfășoară într-un spațiu amenajat după cele 
mai moderne cerințe - hală de producție, birouri, grup social, 
anexe - iar tehnologia folosită - mașinile de cusut - este la ultimii 
parametri ai tehnicii europene.

Utilajele surit de producție italiană și asigură o mare calitate a 
produselor, dovadă fiind și producția care va fi orientată în cea mai 
mare parte pentru export în Italia.

Potrivit celor declarate de către dl Vasile Potecă, într-o primă 
etapă vor fi angajați 70 de salariați, iar în etapa a doua, mai-iunie, 
numărul salariaților se va ridica la 140. A treia etapă a dezvoltării 
noii fabrici este preconizată pentru luna septembrie când numărul 

• total al salariaților va ajunge la aproximativ 500 de persoane - în 
mare parte aceștia vor proveni din rândul șomerilor.

Interlocutorul nostru ne-a mai precizat că prin noua investiție 
se vor crea nu numai aproximativ 500 de locuri de muncă în zonă, 
dar produsele ce poartă eticheta fabricii vor fi competitive pe 
orice piață internațională având în vedere gradul înalt de 
performanță a utilajelor folosite - în majoritate acestea fiind 
asistate de calculator.

O ședința cu patimă 
și mulți nervi!

Ședința extraordinară a Consiliului Local Brad desfășurată la 
sfârșitul săptămânii trecute a adus din nou în prim plan un război 
al orgoliilor mai multor aleși municipali dincolo de vechea stare de 
neînțelegere ivită între primar și o parte dintre consilieri.

O ordine de zi cu doar numai cinci puncte a transformat micul 
parlament brădean, pe alocuri, într-un picant talcioc în care unii 
dintre consilieri încercau să-și exprime părerea asupra 
problemelor discutate, iar alții însetați de dorul unei țigări au părăsit 
sala de mai multe ori, ignorându-și colegii dintr-un motiv sau altul.

După ce s-a parcurs destul de repede prima problemă de pe 
ordinea de zi, la a doua consilierii brădeni au constatat că "onorata

Prefectură" - vorba unui domn consilier - a declarat printr-o 
adresă 568 / 5.02.99 nulă hotărârea inițială a Consiliului local 
privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 1999, fapt ce lasă 
să se înțeleagă - vorba altui domn consilier că” legea trebuie mai 
întâi învățată și apoi aplicată, nu invers cum am făcut noi”.

Dacă proiectul de hotărâre privind aprobarea fișelor de 
evaluare a posturilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad a creat 
dezbateri contradictorii, poziția consilierilor oscilând între maximă 
exigență și "lasă că merge și așa", proiectul de hotărâre privind 
trecerea în administrarea Consiliului Local a terenurilor și 
imobilelor din strada Minerului, nr. 3-5 și Cuza Vodă, nr. 12 a 
aprins spiritele. Pentru cei care nu cunosc despre ce este vorba 
reamintim că între Consiliul Local și SC Fabrica Zarand SA Brad 
există un litigiu pe rol în instanță ce vizează proprietatea 
bunurilor de la adresele amintite. Numai că și de această dată - 
deși există un proces pe rol iar o eventuală decizie a Consiliului 
Local va putea fi luată numai după o sentință definitivă - aleșii 
brădeni au dorit să scoată o hotărâre prin care "de la proprietari 
vor să devină chiriași", adică trecerea în administrarea Consiliului 
Local Brad a terenurilor și imobilelor de la adresele menționate 
anterior, cu toate că în apărarea cauzei consilierii locali spun că 
aceste bunuri aparțin primăriei.

Un consilier riscă să 
fie dat: în judecată!
în urma unor acuze aduse SC Fabricii Zarand SA în ședința 

de Consiliu Local din 19 februarie de către dl Plorian Todea, 
consilier MER, directorul societății brădene, dl Dorel Voicu Luca, 
ne-a declarat că îl va acționa în judecată pe consilierul municipal 
întrucât a prezentat informații false privind cuantumul chiriei 
percepute de la diverși agenți economici la care societatea are 
spații închiriate, precum și asupra activității acesteia. "Nivelul 
chiriilor nu se ridică la 60-70 milioane de lei lunar cum i-a 
dezinformat pe cei prezenți dl Florian Todea în ședința de consiliu 
ci la jumătate, iar numărul de salariați este de 15 în prezent, nu 
de 30 cum eronat s-a apreciat de către dl consilier. Pentru 
aceste neadevăruri ne rezervăm dreptul de a-l acționa în 
judecată pe consilierul MER, întrucât eforturile societății sunt 
foarte mari de a supraviețui de la o zi la alta, nicidecum de a 
huzuri-din chirii. Dimpotrivă, litigiul dintre noi și Consiliul Local Brad 
a determinat mai mulți investitori să renunțe la ideea de a cum
păra pachetul majoritar de acțiuni și de a investi în dezvoltarea 
SC Fabrica Zarand SA Brad".

___________________
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12.05 TVR Craiova 13.00 Mistere 
și minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Dosarele istoriei (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia Simpson (s, 
ep. 16) 19.00 Sunset Beach (s, ep.
413) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Primul val (s, 
ep. 14) 21.50 Teatrul TV prezintă: 
Micul lord 23.50 Jurnalul de noapte. 
Sport 

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun (r) 
13.00 D-na King, agent secret (s/r)
13.50 Un cântec pentru fiecare 
14.00 Conviețuiri 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 SOS - La capătul 
lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 145)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 De 
dragoste... 18.00 Care pe care! (cs)
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.10 Mistere și minuni (s) 
22.00 împreună (f. SUA 1992) 23.30 
S.O.S. Patrimoniul!

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.30 Propunerea 
(f. istoric ,SUA 1996) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
178) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 97) 18.00 Uraganul (s, ep. 
32) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 25) 22.00 Viitorul 
începe azi 23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

7.00 Bună dimineața, FjRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Terminatorul II (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Profeții despre 
trecut (r) 14.00 Reforma la români (r)
14.30 Urmărire generală (r) 15.00 Spirit 
de echipă (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 High 
Season (dramă Anglia '88) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 174) 23.00 
Știrile PRO TV/ Profit 23.15 Audiența 
națională (talkshow)

7.00 Music Box 12.00 Ora 12 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 67) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 39) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Bețe-n roate (co. SUA 
1990) 22.00 Poză la minut (s, ep. 
14) 22.30 Știri 23.00 Fotbal Pre
mier League (înreg.)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 
Mistere și minuni (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Aladdin (d.a)
17.30 în flagrant 18.10 Camera 
ascunsă 18.35 Familia Simpson (s, 
ep. 17) 19.00 Sunsetfîeach (s, ep.
414) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport,, 
ediție specială 20.55 Telesport 
21.00 Tinichigiul și coafeza (co. 
Italia 1996) 22.50 Jurnalul de 
noapte

9.00 Documente culturale (r) 9.55 
Ultimul tren (r) 10.55 S.O.S. 
Patrimoniul (r) 11.25 Scena politică (r)
12.15 Sunset Beach (s/r) 13.10 Primul 
val (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Franceză 16.00 
Țiganca (s, ep. 146) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tribuna partidelor, 
parlamentarei8.00 Care pe care!
19.10 Dosarele istoriei 20.10 D-na 
King, agent secret (s) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV prezintă: 
Weekend de adio 23.30 Fotbal 
Avancronica sferturilor de finală (tur) 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.25 Pericol iminent (s/r)
12.30 Cronici paranormale (s) 13.30 
Planeta vie (do )14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 15.30 Dallas
(s, ep. 179) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 98) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 33) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Gelozie 
(dramă SUA 1972) 23.00
Observator 23.30 Agenția de presă 
23.35 Schimbul de noapte 
(talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 High Season (f/r)
12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Hercule (s) 14.00 Xena, prințesa 
războinică (s) 15.30 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.15 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Drepful la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Aventura (s, ep. 3) 21.30 NYPD 
Blue (s, seria V ep. 3) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Susan 
(s, seria II, ep. 3) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 Profesiunea mea, cultura

7.00 Music Box 12.00 Ora 12 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 68) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 66) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 66) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep. 40) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Brooklyn 
South (s, ep. 14) 21.30 Dosarele 
Y 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Sensul tranziției 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 17.00 Desene animate
17.30 Medicina pentru toți (mag. 
med.) 17.55 Fotbal România-Albania 
(d) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal.Meteo. Sport 
Ediție specială 20.55 Telesport 21.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 5) 21.30 
Fotbal Liga Campionilor: Manchester 
United - Internazionale Milano (d)
23.40 Jurnalul de noapte. Sport
23.50 Cultura în lume 
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tribuna 
partidelor parlamentare 15.30 
Conviețuiri (mag.) 16.30 Personaje 
celebre (d.a) 17.00 Ceaiul de la ora 
5 (div.) 19.00 Sunset Beach (s, ep.
415) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Ivanhoe (s, 
ep.2) 21.55 La volan. Informații 
rutiere 22.05 Cu ochii’n patru 
(anchetă) 22.45 Jurnalul de noapte

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
Timișoara 12.05 De la lume adunate...
12.30 Conviețuiri 13.00 Lumea 
sportului 14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 Repere vitale 17.30 Mapamond
18.10 Ora Warner. Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 416) 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 20.55 Telesport 21.00 
Tânărul Mussolini (f. biogr. It./Ger./ 
Spania 1993, ultima parte) 22.40 
Jurnalul de noapte. Sport 22.45 
Planeta cinema 23.45 Fără apărare 
(thriller SUA 1988)

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.20 
Opinia publică (r) 11.50 Mapamond 
(r) 12.15 Sunset Beach (s/r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(r) 14.00 Emisiune în limba maghiară 
15.00 Criza economică bulgară
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
S.O.S. - La capătul lumii (d.a)16.00 
Țiganca (s, ep. 147) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Din cântecele 
noastre 19.10 Contemp - Art (mag.)
20.10 D-na King, agent secret (s) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 22.00 
Plăcerea distrugerii (dramă SUA 
1995) 23.40 Opera mundi

9.00 Fotbal Liga Camp. Bayern 
Munchen - F.C. Kaiserslautern 10.30 
Lumea bărbaților (s/r) 10.55 Fotbal 
Liga Camp.: Juventus Torino - 
Olympiakos Pireu 12.25 Cultura în lume 
(r) 13.30 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
SOS - La capătul lumii (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 148) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tineri interpreți 20.10 
D-na King, agent secret (s) 21.00 
Ultimul tren (em. economică) 22.00 
Veneția iarna (f.a Franța 1996, p. I)
23.45 Lumea sportului. Fotbal

8.00 SOS - La capătul lumii (d.a)
8.30 Atletism: C.M. de sală 12.50 
Ivanhoe (s/r) 13.20 Cu ochii’n 4 (r) 
14.00 TVR Craiova 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine pentru 
copii: latliană. Engleză 16.00 Țiganca 
(s, ep. 149) 16.45 Santa Barbara
17.30 Tribuna partidelor parla
mentare 18.00 Universul cunoașterii
19.10 Arhive românești 19.40 Dreptul 
la adevăr (r) 20.20 D-na King, agent 
secret (s) 21.10 Vânare de vânt 
(div.) 22.00 Time out 22.45 Elizabeth R 
(s, ep. 8) 23.30 Conviețuiri

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Macbeth (f. istoric Anglia 1996)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 180) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 99) 17.50 Zodiac 
18.00 Uraganul (s, ep. 34) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Călătoria 
morții (f. SF SUA 1997) 23.00 
Observator 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.20 Prezentul 
simplu (r) 12.20 Sâmbete și 
zâmbete (r) 12.50 Vedete în papuci 
(r) 13.30 Planeta vie (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 181)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
100) 18.00 Uraganul (s, ep. 35) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Nightman (s, ep. 
22) 22.00 Procurorul (s, ep. 21) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Printre rânduri

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Hombres - războiul sexelor (s)
12.30 Cronici paranormale (s, ep. 18)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Legea lui Burke (s, ep. 
9) 15.20 Navarro (s, ep. 30) 16.50 
Caracatița 4 (s, ep. 11) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 36) 19.00 Observator 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 24) 20.50 
Hoții de diamante (f.a. SUA 1994)
22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 25) 
23.00 Observator 23.35 Tropical 
Heat (s, ep.28)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Aventura (s/r)
11.30 NYPD Blue (s/r) 12.30 Susan (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Hercule 
(s) 14.00 Xena (s) 15.00 Spirit de 
echipă (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire (s)
18.15 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 In the 
Shadow of Evil (dramă SUA 1995)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Nebun după tine (s, ep. 26) 
23.00 Știrile/O propoziție pe zi

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 In the Shadow of Evil 
(f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Hercule (s) 14.00 
Xena (s)15.00 Spirit de echipă (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 117) 21.30 Mercenarii (s, ep. 6)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi (s, 
ep. 23) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r)
11.45 Melrose Place (s/r) 12.30 
Adevărul gol-golut (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Hercule (s) 14.00 Xena (s) 
15.00 Spirit de echipă (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Cărările iubirii (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Efecte speciale (s, ep. 15) 21.30 
Pe muchie de cuțit (thriller SUA 1990)
23.15 Chestiunea zilei 23.15 Știrile PRO 
TV - un alt fel de jurnal

7.00 Music Box 12.00 Ora 12 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 69) 16.00 Știri
16.10 Tia și Tamera (s,e p. 67)
16.30 Malcolm și Eddie (s, 
ep.67) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 
41) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 14) 21.30 Gardă de corp (s, 
ep. 1) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

7.00 Music Box 12.00 Ora 12 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 70) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 68) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep.42) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Urmărire (f. 
p. SUA '91) 22.00 Frasier (s, ep. 
27) 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

7.00 Music Box 12.00 Ora 12 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 68) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 69) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 69) 17.00 Jerry 
Springer show 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep. 43) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Alegeți 
filmul! 22.00 Știri 22.30 Mititica 
(dramă SUA '78) 1.00 Prietenii lui 
Eddie Coyle (dramă, p. SUA 
1973)
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9.40 Ba da! Ba nu! (em. pentru 
copii) 11.10 Rugați-vă pentru noi 
(dramă Franța '94) 12.40 Ordinea 
publică 13.00 A doua alfabetizare
13.25 Fotbal Divizia A, etapa a 18-a: 
Gloria Bistrița-Dinamo (d) 15.30 
Video-Magazin 16.35 Timpul trecut
17.25 Expres muzical 17.55 Star 
Trek - Generația următoare (s,e p. 
5) 18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 Prada (s. SF SUA '95, 
ep. 7) 21.30 Divertis Show cu 
Mărțișor 22.35 Somnul de veci (f.p. 
SUA 1946) 

9.05 Kiki Riki Mrki. Mag pt. copii 
11.00 Viața satului 13.00 Biserica 
satului 13.10 Tezaur folcloric 14.30 
Video-magazin 15.25 Fotbal Divizia 
A, etapa a 18-a: Rapid F.C. Argeș - 
Dacia Pitești (d) 17.30 Super Gol 
Show 18.20 Sabrina, vrăjitoare la 16 
ani (s, ultimul ep.) 18.45 National 
Geographic (do)19.35 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Femeia în alb (f.a. Anglia ’98) 22.45 
Telesport 22.55 Comisarul Wycliffe 
(s, ep. 1) 23.45 Divertisment 
muzical

8.30 Sporturi extreme (do) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Pas cu pas 
10.00 Rugby: Campionatul National: 
Dinamo-Steaua (d, București) 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Wagner (s, ep. 4)
14.55 Filmele săptămânii 15.35 SOS 
- La capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 150) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 792) 17.30 Tradiții 17.55 Rugby: 
Irlanda-Anglia, în turneul celor 5 
națiuni (Dublin) 19.30 Teatru TV 
prezintă: Mincinosul 21.25 Minutul 
'91 22.25 Ateneu 23.25 Panoramic 
Jazz ' 

8.00 Desene animate (r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Atletism CM de sală 
(Japonia) 10.40 Documente 
culturale 11.20 TVR lași 14.00 
Wagner (s, ep. 5) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă15.10 Melodii 
populare 15.35 SOS - La capătul 
lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 151)
16.45 Santa Barbara (s)17.30 
Virtuozi ai instrumentelor populare
17.45 Un secol de cinema (do)
19.30 Cu cărțile pe față 20.30 Dor 
de mamă 20.45 Clepsidra cu imagini 
21.00 Sportmania

9.00 Flash Gordon (s.da) 9.30 
Mighty Max (s.da) 10.00 Intre prieteni 
(em. pt. tineret) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Mileniul III (mag.) 
12.00 100 grade Celsius (talkshow) 
13.00 Magazin sportiv 14.30 
Constelația cinema 15.00 Partenerul 
meu, dinozaurul (co. SF SUA ’95)
16.30 Burlacul (s, ep. 8) 17.00 Pe cont 
propriu (s, ep. 23) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 37) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Maestrul crimei (s, ep. 2) 21.00 Un 
băiat de treabă (dramă romantică 
SUA '88) 23.00 Observator 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 29)

8.00 Spirit și credință 8.30 Câinii 
de mare (d.a) 9.00 Teo și Mircea 
Șou 12.30 Asterix contra lui Cesar 
(f. da Franța) 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Uraganul (s, ep. 38) 
19.00 Observator 19.30 Reporter 
TV Vouă 19.40 Damon (s. SUA '98, 
ep. 11) 20.05 Cealaltă iubire 
(dramă SUA 1985) 21.45 Tele 
Eurobingo Show (cs) 22.45 
Agenția de presă 22.50 Frumoasa 
Creezy (f. Franța) 0.30 Mamă fără 
soț (co. SUA 1939)2.10 
Documentar

8.30 Noile aventuri ale lui Superman 
(d.a) 9.00 Călătoriile lui Gulliver (d.a)
9.30 Legendă lui Wilhelm Tell (s, ep. 7)
10.30 Lois și Clark (s, ep. 14) 11.30 
Acapulco Heat (s) 12.30 ProMotor
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Soțul și 
soția (s, ep. 35) 13.30 Bebe (s, ep. 7) 
14.00 Alo, Generația PRO 15.30 Knight 
Rider, Supercomando (s, ep. 13) 16.30 
Lumea filmului (mag.) 17.00 Profashion 
(mag.) 17.30 Dreptul la iubire (s, ep. 65)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 The Net (s, 
ep. 1) 21.00 Martial Law (s, ep. 1)
21.55 Știrile PRO TV/Știri sportive 22.00 
Strangers (dramă er. SUA '91) 23.25 Ei 
trăiesc (thriller SF SUA '88)

8.20 Noile aventuri ale lui Superman 
(d.a) 9.00 Super Abracadabra / Fiica 
oceanului (s, ep. 12) 11.00 Oamenii 
secolului XX (do, ep. 3) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 O propoziție pe zi 13.05 Soțul și 
soția (s, ep. 36) 13.35 Bebe (s, ep. 8) 
14.00 Chestiunes zilei 15.00 Benny Hill 
(s) 15.30 Echipa mobilă 16.00 Buffy, 
spaima vampirilor (s) 16.45 Al șaptelea 
cer (s, ep. 58) 17.30 Dreptul la iubire 
(s) 18.15 Cei mai frumoși ani (s, ep. 2)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal 
(s, ep. 27) 21.00 Jane Eyre (dramă 
SUA '96) 22.55 Știrile PRO TV / Știri 
sportive 23.00 Procesul etapei

7.00 Emisiune pentru copii 
10.00 Tia și Tamera (s) 10.30 
Malcolm și Eddie (s) 1T00 Gre
gory Hines Show (s) 11.30 
Lumea lui Dave (s) 12.30 Apel 
de urgență 13.00 Motor 
(magazin auto )13.30 Sport 
Magazin 15.00 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 5) 16.00 
Pământul: Bătălia finală (s, ep. 
15) 17.00 Super Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div., ep. 100) 19.00 
Detectivi de elită (s, ep. 44) 
20.00 Cetatea soarelui (f.a SUA 
1987) 22.00 Real TV 22.30 Știri

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 
Tia și Tamera (s) 10.30 Malcolm 
și Eddie (s) 11.00 Gregory Hine'S 
Show (s) 11.30 Lumea lui Dave 
(s) 12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire cu 
Marius Bodochi 14.00 Cinemagia
14.30 îngerul (co. SUA 1991) 
16.00 Copiii miresei (dramă SUA 
1990) 18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 45) 20.00 Ultima 
poruncă (f.a SUA 1966) 22.00 
Frasier (s, ep. 28) 22.30 Știri 
23.00 Fotbal Premier League 
(înreg.)
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păsări, cu sediul în Mintia, 
platforma Casa Agronomului, 
vinde zilnic, inclusiv sâmbăta,

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

între orele 8-16, pui vii. Infor-
• Vând loc de casă Hărău, 

plus apartament 2 camere, 
Gojdu. Tel. 218496. (9153)

• Vând grădină pomi pentru 
loc de casă, eventual cabană 
agrement, deosebit și intra
vilan pentru loc de casă. Băița 
tel. 174, 094 619274 (9219)’

• Vând spațiu comercial în 
Deva, str. Eminescu, nr.48. Tel. 
056 192637. (9506)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, Deva. Tel. 624576 
(9546)

• Vând apartament 4 ca
mere, Gojdu, 110 milioane, 
negociabil. Tel. 232818. (9155)

• Vând casă și 40 ari de 
pământ în Gurasada (în La
zuri). Tel. 621525, după amia
ză. (9150)

• Vând teren intravilan, 930 
mp, Orăștie, tel. 242123, după 
ora 20. (6938)

• Vând Dacia, stare foarte 
bună, preț convenabil, fabri
cație 1986, Orăștie, informații 
la chioșcul de ziare Palia.

• Vând VW LT Diesel - 28, 
fabricație 1981, înmatriculat 
persoană fizică. Tel. 233049 
(9544)

• Cumpăr Cielo. Tel. 094 
515445 (9534)

• Vând Skoda și garaj. Tel. 
624540,212361, după ora 17. 
(9169)

• Vând tractor 24 CP, cu 
cositoare, 25.000.000, nego
ciabil. Tel. 626043 (9218)

• Vând Mercedes 300 D, 
fabricație 1992 Orăștie, tel. 
094/556069 (6935)

• Vând camion IFA Robur, 
1987, 6 tone, 25 mc, prelată, 
CIV, persoană fizică, 5500 DM, 
negociabi, tel/fax 054/242580 
(5937)

• Vând Renault 11 TXE, 
stare excepțională, CIV per
soană fizică, preț negociabil, 
tel/fax 054/242580 (6937)

• Vând tractoare U445, 
U445 DT, U650, stare perfectă 
de funcționare, Orăștie, Dece- 
bal, 19, tel. 092/481671 (6940)

• Vând tractor U650, mașină 
scos cartofi pe două rânduri, 
mașină erbicidat. Informații la 
tel. 094/524869 (3176)

• Vând tractoare 27-445 CP, 
românești și nemțești, utilaje, 
pluguri, discuri, semănători, cu 
plata în rate. Informații tel. 
094290150.(3177)

• Vând dulap vitrină, masă, 
oglindă (furnirate). Tel. 
216590.

• Vând video Grundig, stare 
bună, preț 900000. Tel. 
260416 (693)

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide 
159.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize,
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075 (6161)____________

• Cumpăr motocicletă, de 
preferat neînmatriculată, ca
pacitate între 1200-2500 
cmc, echipată pentru moto- 
cros sau normală. Tel 
241419. (6936)

matii suplimentare tel. 233484 
(OP)_____________________

• S.C. Termosanitara 
vinde la preț avantajos cen- 
trale termice, boilere, calo
rifere, țeavă XLPE, fitinguri, 
robineți. NOU! Centrale de 
apartament (cameră închisă, 
evacuare forțată). Informații 
str. Dorobanților, nr. 12, 
Hunedoara, tel. 092/701072 
(6474)

• Vând jocuri distractive
pentru bar: simulatoare, 
mașini, motorete^lupte, 300 
DM bucata, negociabil, Jim- 
bolia, jud Timiș, tel. 056/ 
250517 (6346)___________

• Cumpăr telefoane celu
lare defecte, sparte, codate, 
repar, decodez. Tel. 094/ 
859958 (6350)

• Vând mașină de găurit 
G13, cu coloană. Tel. 054/ 
710015 (6480)

• Vând mașină injectat 
mase plastice, total automa
tizată Tos (Cehia), 88 grame, 
7500 DM, negociabil, tel/fax 
054/242580 (6937)

• Vând ieftin eomputer 386, 
fără hard disk, scanner A4, 
xerox defect, imprimantă cu jet 
cerneală. Informații tel. 
711063. (6482)

• Vând moară cu pietre, 
motor 220 V și mașină cusut 
Ileana. Informații Orăștie, str. 
Libertății, 33, tel. 242502, după 
ora 18.'(3)

• Numita Munteanu Mariana 
este citată la Judecătoria 
Orăștie pentru divorț pe data 
de 15.03.1999.(6939)

• S.C. Cernafruct SA, cu 
sediul în Hunedoara, str. Car- 
pați, nr. 92, vinde prin licitație 
publică următoarele chioșcuri: 
chioșc nr.2 Hunedoara, str. 
Batiz, preț de pornire a licitației 
5 milioane lei, chioșc nr.8 
Hunedoara, str. Revoluției, preț 
de pornire a licitației 3 mili
oane lei. Prima licitație va avea 
loc în data de 05 03 1999, ora 
15,30, și se va repeta în fiecare 
zi de vineri. (6481)

• S.C. Acvacalor SA Brad 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului de contabil 
șef. Concursul va avea loc la 
data de 15 martie 1999, ora 9, 
la sediul societății din Brad, str. 
Vânătorilor, nr. 49. Până la data 
de 12 martie, ora 14, se pot 
depune dosarele complete ale 
candidaților, cu următoarele 
acte: cerere, diplomă/licență, 
ca absolvent al unui institut de 
studii superioare economice, 
curriculum vitae, cazier judiciar, 
cartea de muncă (xerocopie). 
Tematica concursului va fi 
afișată la sediul societății. 
Relații suplimentare se pot 
obține la tel. 651843. (6857)

• Soția Elena, finii Cibu, 
cumnații fam. Bulgăr re
amintesc celor care l-au 
cunoscut pe

ION ILINESCU
(NELUȚU)

un om de aleasă omenie, că 
se împlinesc 7 ani de la 
trecerea lui în eternitate. 
Parastasul de pomenire, 
duminică, 28 febr., la Lăpuș- 
nic. (9253).

• Cu durere anunțăm că 
pe data de 28 02 1999 se 
împlinesc 6 luni de la dispa
riția scumpului nostru soț, 
tată, socru și bunic

FONA LUCIAN
Dumnezeu să-l odihneas

că! Nu te vom uita niciodată! 
Familiile Fona și Burcin. 
(3178) 

gt, DECESE

VREIMEA
Cerul vd fi rjiai mult noros în vestul și sudul țării. Se vor 

semnala precipitații mixte. în celelalte regiuni, cerul va fi 
temporar noros și pe alocuri va ninge. Spre sfârșitul 
intervalului, aria precipitațiilor se va restrânge spre sud-estul 
țării. Vântul va fi moderat și cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 5 grade, iar 
minimele între -8 și 0 grade.

ÎNCHIRIERI

• Oferim spre închiriere o 
garsonieră, nemobilată, lângă 
Astoria, parter, una mobilată, 
zona Enescu (fete, doamnă), 
chirii anticipate. Tel. 216590, 
după ora 20.

• închiriez rochii pentru 
mirese și accesorii, modele 
deosebite, Orăștie, str. Primă
verii, nr. 19. (4103)

• Caut de închiriat garso
nieră sau cameră mobilată. 
Tel. 228317, după ora 16. 
(9220)

• Pierdut acte societate 
comercială SC GT Baron Serv 
Corn SRL Roșcani: certificat 
înmatriculare, cod fiscal, auto
rizație sanitară, autorizație 
sanitar-veterinară, autorizație 
mediu, autorizație PSI, auto
rizație funcționare (primărie). 
Se declară nule. (9160)

• Pierdut acte, buletin iden
titate, cartea de muncă, certi
ficat de absolvire liceu, certi
ficat de absolvire zidar, livret 
militar, certificat naștere, pe 
numele Agosto loan. Le declar 
nule. (3175)

COMEMORĂRI

• A trecut un an de durere, 
jale și strigăt:

Mami-Tati

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate de distribuție, cu 
sediul în Timișoara, angajea
ză agenți comerciali pe muni
cipiul Deva. Se cere expe
riență, vârsta maximă 30 ani, 
curriculum vitae. Tel. 230930 
(9222)

• Selecționăm persoane 
tinere, ambițioase, dornice de 
afirmare pentru a-i forma în 
marketing. Posibilități de 
avansare rapidă. Experiența 
nu este necesară. Tel. 094/ 
280444.(6340)

• Familia îndoliată mulțu
mește ASIROM Deva, diui 
director Cozma Grigore, 
dlui dir. adjunct Muntean 
Vasile, d-nei șef contabil 
Adam Maria, d-lui consilier 
juridic Jurmonf Petru, d-lui 
șef serviciu daune Crișan 
Ionel, tuturor salariaților de 
la sucursală și filialele din 
Brad, Hațeg, Hunedoara, 
Orăștie, Petroșani și 
Lupeni, precum și tuturor 
rudelor, prietenilor și cola
boratorilor care l-au condus 
pe drumul fără întoarcere 
pe cel care a fost un om de 
aleasă omenie

OCTAVIAN CRIȘAN 
(TĂVI)

Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (9166)

Sorin Sanda
O ce jale și durere,
Să mori tânăr în putere,
Să lași pe cei dragi plângând.
Tu să intri în mormânt.

DIVERSE

• Cei interesați de scrii
torul Pavel Coruț și partidqj 
înființat de el să sune la tel. 
624703 și 213764. (9257)

Pomenirea are loc în 28 
Februarie. Familiile Paveloni 
și Orășanu - Hațeg. (9538).

C/NEMA 
"Patrla”-Deva: Picat din 

cer (26-4);
"Flacăra”-Hunedoara:

Cop Land (26-4);
"Parâng’’-Petroșani:

Ronin (26-1); Armageddon - 
Sfârșitul lumii (2-4);

"CulturaT-Lupeni: 007 și 
Imperiul zilei de mâine (2-4);

"Dacia”-Hațeg: O crimă 
perfectă (26-1); Ronin (2-4);

"Zarand”-Brad: Afaceri
necurate (26-1); Paparazzi (2- 
4);

"Patria”-Orăștle: Ochi de 
șarpe (26-1); Jocuri pericu
loase (2-4).

STIMAȚI
AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB

Vă oferim sămânță de hibrizi Kiskun
de calitate excepțională și la prețuri convenabile

Hibrizi Producții
timpurii t/ha

Hibrizi Producții
scmitimpurii t/ha

KISKUN 4230 10,1-11,0
KISKUN 4255 10,7-12,0
KISKUN 4297 10,7-12,0
KISKUN 4344 9,9-12,8

KISKUN REINA 11,5-13,0
KISKUN 4380 10,0-12,6
KISKUN 4444 10,7-13,0

Semințele sunt ambalate în saci de 25 de kg, sunt 
tratate contra dăunătorilor, având facultatea germinativă 
de peste 90%.

Hibrizii Kiskun au rezistență mare la boli și sunt 
excelent adaptați pedoclimatic^
Plata în numerar, cu cupoane sau la schimb de produse.

KISKUN ROMÂNIA
Oradea, Aleea Rogerius, nr.6/b, 

telefon/fax: 059/165115; 094/545326; 094/545327

S.C. COMPANIA DE ÎMBUTELIAT (&£& TIMIȘ SA.
LIDER MONDIAL PE PIAȚA DE BĂUTURI RĂCORITOARE

Dacă sunteți o persoană dinamică, dar cu toate acestea nu vi s-a oferit 
oportunitatea desăvârșirii carierei dv, adresați-vă companiei noastre care 

angajează:

AGENT VÂNZĂRI ȘI DEZVOLTAREA PIEȚEI
Condiții:

• Pregătire universitară
• Vârsta maximă - 30 ani
• Stagiul militar satisfăcut
• Permis de conducere
• Disponibilitate la călătorie
• Calități organizatorice, inițiativă, moralitate
• Abilități în promovarea și comercializarea unui produs
• Domiciliul în zonele: Deva, Hunedoara, Brad, Hațeg, Simeria

Compania noastră vă oferă:
• Perspectiva unei cariere solide, într-un mediu deschis oricăror idei noi
• Salariul atractiv
• Cursuri de perfecționare profesională
• Posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere și dinamice

Cererile se depun la sediul din Deva, sțr. Depozitelor, nr. 5, până la data de 8 
martie a.c. Informații suplimentare tel: 225076, fax: 227110.
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Agricultura - o 
prioritate ratată

(Urmare din pag. 1)

greșelile făcute, actualul 
ministru al agriculturii și 
alimentației, loan Mureșan, 
spune că în anul trecut 
Ungaria a obținut un 
miliard de dolari iar Polonia 
două miliarde de dolari din 
exportul de produse agro- 
alimentare în Rusia. Noi ne 
închinăm însă la FMI să ne 
mai dea niște împrumuturi 
în dolari pentru consum, în 
loc să dăm de lucru la 
oameni, să lucrăm bine 
pământul, să avem belșug 
de hrană și producție la 
export. Parcă suntem 
blestemați și totul se face 
împotriva națiunii de către 
niște politicieni și 
guvernanți aroganți, puși 
pe căpătuială și huzur în 
dauna intereselor națio
nale.

După ce s-a distrus sis
tematic agricultura autoh
tonă, proclamăm cu seni
nătate că această activitate 
reprezintă o prioritate, care 
din păcate nu sd regăsește 
însă și în bugetul pe 1999, 
cum nu s-a întâmplat nici 
în anul precedent. Atunci 
ce fel de prioritate este 
aceasta fără bani? S-a 
bătut și se mai bate încă

multă monedă, în numele 
unor așa-zise principii de 
reparare, care se aplică 
prin demolarea com
plexelor zootehnice și a 
societăților comerciale cu 
profil agricol, unde 
capitalul majoritar apar
ține statului, considerân- 
du-le găuri negre, lată 
însă că cea mai mare 
gaură neagră - Comtimul 
- se dovedește a fi viabilă, 
ca și alte unități similare, 
care, dacă ar fi puse în 
condiții de funcționare 
asemănătoare firmelor 
occidentale, ar avea poate 
rezultate mai performante.

Dă Doamne românului 
mintea de pe urmă! Să nu 
ne mai milogim la mâna 
străinilor, când ne putem 
noi produce tot ceea ce 
ne trebuie, mai ales hrana 
cea de toate zilele. Cât 
timp cei ce conduc țara nu 
realizează în mintea lor că 
avem resurse să dăm de 
lucru la peste 30 de 
milioane de oameni și să 
hrănim cel puțin 60 de 
milioane, fără eforturi 
extraordinare, e greu de 
presupus că vom ajunge 
să avem o agricultură 
competitivă și îndestu
lătoare.

Pensionar, în 
trenul tranziției 

(Urmare din pag. 1)

lor, că va fi și Domnia sa în curând pensionar.
Președintele i-a privit blajin, cu ochi de fiu credincios, i- 

a ascultat cu luare aminte șl le-a promis cât să poată duce- 
n cârcă. Le-a spus că va acționa, în cadrul prerogativelor 
constituționale, pentru o protecție socială reală a celor 
vârstnici, că va susține cu fermitate indexarea lunară a 
pensiilor, în așa fel încât această Indexare să acopere inte
gral inflația până la sfârșitul anului, că va căuta modalități de 
creștere a ajutorului de deces, că este de acord cu 
modificarea procedurii de compensare a medicamentelor 
și cu includerea în Consiliul de Administrație al Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate și a unor reprezentanți 
ai organizațiilor pensionarilor, chiar cu propunerea acestora 
ca președintele țării să se întâlnească periodic cu ei.

Cele mal importante și mai presante doleanțe ale 
pensionarilor țin însă de legi. Atât privind sistemul public 
de pensii - prin care să se reducă discrepanțele exagerate 
între cuantumurile pensiilor pentru aceleași munci prestate 
-, privind reducerea Impozitului pe clădiri în raport cu 
cuantumul pensiei proprietarilor de locuințe, privind 
asistența persoanelor vârstnice și Consiliul Național al 
vârstnicilor. Șeful statului le-a promis sprijin pensionarilor 
și în aceste privințe, “în măsura posibilităților bugetare”.

Numai că măsurile bugetare sunt la cerberul finanțelor, 
Decebal Traian Remeș. Cum acesta n-are mamă, n-are tată, 
s-a și pronunțat în “ajutorarea” pensionarilor, în stilul său 
dur și abrupt, anunțând că va trece la impozitarea pensiilor. 
După taxa pe scaune taxa pe bastoane. Decebal Tralan 
Remeș a turnat benzină pe pensii înainte de a o scumpi.

Ce înseamnă asta? înseamnă că țara e la mare 
strâmtoare, că bugetul e mai mult decât de “maximă 
austeritate”, că ministrul liberal al Finanțelor nu mai știe pe 
unde să scoată cămașa și cum să se plece în fața FMI. 
Judecând și noi mai la rece ideea dlui DTR, poate l-am acorda 
ceva circumstanțe dacă s-a gândit cumva la impozitarea 
pensiilor de milioane nu la cele de câteva sute de mii de lei, 
într-o gradație care să pună oarecare echilibru între pensii 
și între pensionari. Dar cum ministrul Finanțelor este 
imprevizibil, și cum situația din țară este care este, iubirea 
șefului statului pentru pensionari, promisiunile fără 
acoperire nu fac nici un ban. Pariul său cu senectutea este 
pierdut iremediabil.
____________________________________________ /

SC ROSTICLAR SRL
Sebeș

Tel/Fax: 058/732361, tel: 058/819562

Vă oferă din depozitul ultra- 
dotat geam indigen si din import 
en gros la prețuri avantajoase.

r SC METALCHIM S A i 
! DEVA !
I Cu sediul în Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.4, sc.A-B I 

Scoate la vânzare un teren cu o suprafață de I
| 22.000 mp, situat pe strada Poligonului, nr.l | 
| (lângă U.M., pe șoseaua spre Cabana | 
. "Căprioara").

Informații despre terenul, respectiv se pot * 
^obține la telefonul 054/212844.

SC CORVINTRANS SA hunedoara
Str. Stufit, nr.2
CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 11.03.1999, ora 10, la 
sediul firmei, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea “Programului de restructurare” 
conform OG 9/1997.

2. Modificarea componenței Consiliului de 
Administrație.

3. Diverse.
în cazul când la prima convocare nu vor fl 

îndeplinite prevederile legale, AGA va avea loc 
în data de 12.03.1999, la ora 10.

(Urmare din pag. 1) 

magazin, se uită și pleacă", ne-a 
mărturisit dna vânzătoare.

Pe lângă profilul alimentar și 
cofetărie, SC Mirabela SRL are și 
profil industrial. Hainele etalate se 
limitau doar la câteva helănci și 
bluze groase, mărfuri care au 
rămas din perioada sărbătorilor 
de iarnă. Prețurile sunt accesibile, 
însă prea puțini clienți sunt 
interesați de îmbogățirea 
garderobei. “Articolele de 
îmbrăcăminte se caută mai mult în 
preajma sărbătorilor când oamenii 
doresc să-și achiziționeze o 
haină nouă. Puterea de 
cumpărare a scăzut foarte tare 
comparativ cu anii precedenți, iar 
rata șomajului continuă să 
crească. Cine dorește să își 
cumpere un articol de 
îmbrăcăminte sau încălțăminte 
apelează de cele mai multe ori la 
târguri sau cei care au posibilități 
se deplasează la Hunedoara", ne- 
a spus dna Romanița Șolea, ad
ministrator al SC Mirabela SRL.

Nici la magazinul 34 
încălțăminte aparținător SC Streiul 
SA clienții nu se înghesuiau. 
“Aprovizionarea se face pe bază 
de comandă din partea clientului. 
Pe toată perioada de iarnă am 
avut destulă marfă de sezon: 
cizme, ghete, bocanci, dar cea mai 
căutată s-a dovedit a fi 
încălțămintea pentru bărbați", 
spunea dna Delia Hompot, 
gestionară. Pe standuri era 
etalată și încălțăminte de 
primăvară - toamnă rămasă din 
stocul vechi și care deja atrage 
clientela. Adaosul comercial 
practicat de unitate este de 25- 
30%, depinzând de prețul din 
depozit. “în general se cumpără 
încălțămintea din piele, rezistentă 
și de calitate. Articolele pentru 
copii nu sunt chiar atât de căutate,

La Călan oamenii își cumpără 
rareori articole de îmbrăcăminte
cel puțin în magazinul nostru. Și, 
pe urmă, la noi în oraș totul 
depinde de combinat. Dacă nu 
merge combinatul și comerțul are 
de suferit", mai spunea dna Delia 
Hompot.

Dorind să aflăm de unde și 
când își cumpără haine locuitorii 
orașului Călan, am stat de vorbă 
cu câteva persoane.

Camelia lacob este elevă și îi 
place să fie cât mai modern 
îmbrăcată. "Dacă aș avea mulți 
bani, o mare parte i-aș cheltui pe 
haine și pantofi. Pot să spun că 
destul de des îmi cumpăr câte 
ceva din alocație sau economiile 
mele. Și cum la Călan nu se prea 
găsesc obiecte de îmbrăcăminte, 
deseori îmi fac cumpărăturile din 
Hunedoara.”

Ileana Popa, pensionară, nici 
măcar nu își amintește de când 
nu și-a mai cumpărat o haină 
nouă. "Acum toate sunt scumpe. 
Pensia este mică și nu ne ajung 
banii nici pentru mâncare, cum să 
ne mai luăm și haine. Le cârpim 
pe cele vechi, reparăm pantofii și

așa reușim să ne descurcăm.” 
O altă sursă de 

aprovizionare în materie de 
îmbrăcăminte o constituie 
magazinele second-hand. Se 
pare că de aici se îmbracă atât 
oamenii cu posibilități reduse cât 
și cei cu anumite funcții, care 
au un salariu cât de cât 
rezonabil. Mihai T. și familia își 
cumpără deseori hainele dorite 
de la astfel de magazine. “Marfa 
este de calitate, diversă, chiar 
dacă nu este nouă, iar prețurile 
sunt foarte scăzute."

Nu doar la Călan, ci și în 
celelalte orașe, puterea de 
cumpărare a oamenilor a 
scăzut, dar fenomenul este mai 
amplu în localitățile care au fost 
puternic industrializate. Și 
pentru că pe primul plan se află 
evident achiziționarea cu 
produse alimentare, articolele de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
sunt deseori date uitării. Astfel 
de obiecte se cumpără, mai nou, 
doar de sărbători sau la vreo 
anumită ocazie.

SC ATELIERELE
CENTRALE SA CRIȘCIOR

Str. Uzinei, nr.1, jud. Hunedoara 
Anunță organizarea licitației pentru vânzarea de 

mijloace fixe.
Licitația va avea loc săptămânal, în fiecare zl de 

marți, la sediul societății, ora 10,30, până la epuizarea 
stocului.

Informații suplimentare la telefoane: 054/651407, 
054/651408 și 054/650760 - Serviciul Marketing.
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Operativitate 
maximă cu serviciul

POSTDATA Deva
Vreți ca mărțișorul dvs să ajungă 

cu certitudine la 1 Martie la ora și 
adresa dorită din municipiul Deva? 
Solicitați la toate oficiile poștale din 
Deva serviciul POSTDATA până 
vineri, 26 februarie 19991

Iar felicitările dvs pot ajunge cu 
siguranță în data de 8 Martie la 
adresa și ora dorite în orice oraș 
reședință de județ apelând la același 
serviciu POSTDATA la oficiile poștale 
din Deva până luni 1 Martie 1999 
(inclusiv)!

S.C,MOL ROMANIA
PETROLEUM PRODUCTS SRI

SUCURSALA ARAD
extinde activitatea legată de 

construcția și operarea stațiilor de deservire 
carburanți în municipiul Hunedoara. în 
vederea formării unei echipe eficiente și 
bine pregătite pentru operarea acestei stații, 
angajăm:

VAWZATORI-GESTTOKARI
condiții:

- vârsta cuprinsă între 21-35 ani
- studii medii ( cu diplomă bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul 

comerțului
avantaje:

- cunoașterea limbii maghiare
- cunoștințe operare P.C.
- carnet de conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum 
vitae, scrisoare de intenție, copie după 
diploma de studii, fotografie, cazier juridic- 
la adresa: S.C. MOL ROMÂNIA P.P. 
SRL - Sucursala Arad, bdul Decebal, nr. 2-4, 
Arad, cod: 2900, fax: 057-280626, în atenția 
Comp.Resurse Umane, specificând în 
scrisoarea de intenție postul și localitatea 
pentru care se aplică.

Data limită de depunere a dosarelor este 
10 martie 1999, cererile trimise după data 
limită nemaifiind luate în considerare.
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