
"Prospecțiuni" auto 
la Iscroni

întrucât activitatea de prospecțiuni și explorări 
geologice a SC "Minexfor" SA Deva în Valea Jiului s-a 
redus la zero, în spațiile respectivei societăți de la Iscroni, 
din vecinătatea orașului minier Aninoasa, a fost deschis 
un atelier de reparații auto, dotat corespunzător și 
încadrat cu meseriași de înaltă pregătire.

De curând, aici a fost montat și pus în funcțiune și un 
modern cuptor electric, adus din Italia, pentru operațiunile 
de vopsire a autoturismelor. (D. G.)

COTIDIAN INDEPENDENT

Magazin de materiale
de construcții

SC “ECO INVEST' SRL Deva 
a deschis în municipiul reședință 
de județ un cochet magazin de 
materiale și tehnologii noi în 
construcții. Situat pe strada 
Avram lancu, la parterul blocului 
H1, în locul fostului magazin al 
ASAR (care s-a mutat pe strada 

L1 Decembrie, în apropierea

Teatrului de estradă), 
magazinul "ECO INVEST" 
oferă cumpărătorilor o gamă 
largă de materiale de 
construcții: gresie și faianță, 
bolțari, obiecte de baie, adezivi 
și vopsele, ca și unele instalații 
și tehnologii specifice 
domeniului. (D.G.)

A APARE LA DEVA

Gest de solidaritate
umana

Liderul Sindicatului Energeticienilor din Rețelele 
Electrice din județul Hunedoara, Adolf Mureșan, și 
purtătorul de cuvânt Ovidiu Jurca ne-au informat despre 
gestul plin de omenie al sindicaliștilor din cadrul 
Sucursalei Deva a CONEL - Electrica, privind strângerea 
prin subscripție individuală a membrilor de sindicat și 
din fondurile de sindicat a sumei de 4 milioane de lei.

Această sumă este destinată lui Gavril Dănuț, de 27 
de ani, din Simeria, tată al unui copil, care a fost victima 
unui grav accident în urma căruia a rămas fără vedere. 
Dorind să-l ajute pentru a suporta costurile implantului, 
membrii și sindicatul au adunat suma de care am 
amintit. (N.T.)
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Șomajul
A ieșit de sub tipar nr.

1 (2)/1999 al publi
cației “Șomajul”, editată de 
Agenția Națională pentru 
Ocupare și Formare Profe

sională, dedicată prezentării 
agendei județene Hunedoara 
care a luat ființă începând cu 
1 ianuarie a.c.

în cuvântul înainte semnat 
de sociologul Eugen Maniac, 
director general executiv al 
A.N.O.F.P., este prezentată 
noua concepție de agenție în 
care lucrează “cei care am 
imaginat, am realizat și am 
pus în funcție cluburi ale 
șomerilor, centre de 
mediere, de consultanță, de 
calificare, de recalificare, de 
perfecționare, incubatoare 

începând cu data de 1 martie 1999
Banca Internațională a Religiilor SJI.

Lansează noi produse bancare
( „CONTURI ÎNVĂȚĂMÂNT" )

■ Banca poate deschide conturi curente personale 
pentru salariații care lucrează în învățământ.

* Dovada că persoana respectivă lucrează în 
învățământ se face cu legitimația de serviciu. Prin 
învățământ se înțeleg toate categoriile de activități, 
începând cu grădinițe, învățământ obligatoriu, 
învățământ liceal, tehnic și teoretic, universitar, 
postuniversitar (de stat sau particular).

• Din aceste disponibilități se pot efectua zilnic 
plăți și încasări pentru care nu se va percepe comision 
și fără diminuarea dobânzii. Limita minimă pentru 
care se bonifică dobânda este 100.000

La data introducerii acestui produs bancar, 
dobânda la vedere bonificată este de 22% pe an.

„DISPONIBILITĂȚI CURENTE 
PENTRU PENSIONARI"

• Beneficiarii acestui produs sunt toți pensionarii 
(atât cei pensionați pentru limită de vârstă și vechime 
integrală în muncă, cât și cei pensionați pe caz de 
boală, pentru incapacitate de muncă etc.).

• Dovada calității de pensionar se face cu 
buletinul (cartea) de identitate, împreună cu ultimul 
talon de pensie.

• Din aceste disponibilități se pot efectua zilnic 
plăți și încasări pentru care nu se va percepe comision 
și fără diminuarea dobânzii. Limita minimă pentru 
care se bonifică dobânda este 100.000 lei.

La data introducerii acestui produs bancar, 
dobânda la vedere bonificată este de 30% pe an.

Program de lucru cu clienții: Luni-vineri: 8-18; Sâmbătă: 8-12 ‘Tel.: 234231/234231

de afaceri... cu alte cuvinte 
nu suntem doar plătitori de 
ajutoare materiale, ci 
creatori și realizatori de 
măsuri active.

Zi de zi ne confruntăm cu 
suferința. Cu suferința 
acelora care și-au pierdut 
locul de muncă, câștigul ce 
asigura securitatea mate
rială a familiei. Disperarea 
din sufletul lor o preluăm și 
noi. încercăm să fim 
convingători atunci când în 
dialogul cu “solicitantul” 
serviciilor noastre spunem 
cu convingere că poate fi 
și o alternativă ocupa- 
țională, chiar dacă nu 
acum, cu siguranță mai 
târziu și că până atunci noi 
ne facem datoria și 
asigurăm la timp și în 
cuantumuri legale aju
toarele financiare. De cele 
mai multe ori suntem 
crezuți, înțeleși, respectați. 
Alteori nu, deși mulți “din 
șomaj” au venituri mai 
mari decât cei “de la 
șomaj”.

în continuare, publicația 
prezintă obiectul de 
activitate al A.N.O.F.P., 
atribuțiile, serviciile pentru

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 2)

IMM-urile se mișcă, 
nu sunt de... stat

Se vorbește și se scrie mult 
despre întreprinderile mici și 
mijlocii ca motor al relansării 
economiei naționale. Din păcate, 
stimularea lor este anemică, ba 
mai mult, evoluția le este 
frânată de labirintul legislativ, 
prin care se strecoară cu mare 
dificultate.

în urmă cu patru ani, 
inginerul constructor Marcel 
Rinder, care a lucrat ani buni la 
TCH, devenit SC “Condor" SA 
Deva, în funcții de șef de 
șantier și apoi de filială, a 
constituit, împreună' cu trei 
colegi de profesie, societatea 
comercială cu răspundere 
limitată “Eco Invest" Deva. Au 
pornit cu minim de capital, dar 
cu maxim entuziasm. Cu 
încrederea că vor izbuti. Și-au 
pus imediat și total în valoare 
profesionalismul și capacitatea 
de organizare și de acțiune.

Azi, firma lor este una re
marcată în grupa între
prinderilor mici și mijlocii, cu 
rezultate pozitive, care o 
situează în topurile pe județ și 
pe țară.

L-am rugat cu câteva zile în 
urmă pe Marcel Rinder să pună 
în balanță două întreprinderi, 
una de stat și una privată, 
indiferent care ar fi ele, și să 
constate care taler atârnă mai 
greu.

- Nu încape nici o îndoială 
că întreprinderea privată este 
mai puternică, mai solidă, mai 

plină. Și se poate observa 
lesne și de ce. întreprinderea 
de stat a rămas cu o struc
tură organizatorică stufoasă, 
cu un management închistat, 
cu un patrimoniu uzat și 
ineficient. Motivația muncii 
este precară, indisciplină la tot 
pasul, valorile unității sunt ale 
tuturor și ale nimănui, 
câștigurile oamenilor modeste, 
chiar dacă aceștia produc 
sau nu produc. Societatea cu 
capital de stat este subven
ționată prin forme mascate. I 
se admite neplata unor 
impozite și taxe, i se 
reeșalonează datoriile, chiar 
dacă ele nu vor putea fi plătite 
niciodată, i se acordă cu 
ușurință credite de către 
bănci. Se lucrează puțin și 
prost. Subliniez că nu toate 
întreprinderile de stat au 
asemenea “avantaje”. însă 
majoritatea le au.

- Ș/ de cealaltă parte?
- De cealaltă parte, și o 

spun în deplină cunoștință de 
cauză, stările de lucruri sunt 
contrare. Structura organiza
torică este suplă și riguroasă, 
oamenii sunt temeinic așezați 
pe posturi, exclusiv după 
competență, disciplina nu se 
discută în nici un fel, deși 
relația între echipa

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Vremea va fi frumoasă și 
deosebit de caldă. Cerul va fi 
variabil. în vestul țării, izolat vor 
fi condiții de averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vântul va sufla slab la 
moderat. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 14 și 24 de 
grade iar cele minime se vor 
situa între 0 și 10 grade, mai 
coborâte în depresiuni.

Niște abureli
Unul dintre invitații de 

joi 25 februarie ai lui 
Marius Tucă a fost Răzvan 

Temeșan. Să vă reamintim 
cine e Răzvan Temeșan, căci 
cine e Marius Tucă n-aveți 
voie să nu știți. R.T. este 
unul dintre foștii președinți 
ai Băncii Române de Comerț 
Exterior, azi „Bancorex”.

Am găsit necesară 
această informație intro
ductivă, deși nu prea mai 
cred să existe român adult 
care să nu fi auzit de 
scandalul pe care l-a stârnit

,,Bancorex în lumea 
finanțelor și a sistemului 
bancar românesc. Și nu atât 
banca amintită cât modul 
cum a fost ea adusă aproape 
de faliment de vremelnicii 
săi manageri puși în fruntea 
ei pe motive de clientelat 
politic de către partide mai 
tari în vână perindate pe la 
putere în anii nesfârșitei 
noastre tranziții „mana- 
geriată” de fel și fel de 
politicieni nesfârșiți, adică 
neisprăviți.

Ei bine, o să întrebați ce 
am eu cu Răzvan Temeșan. 
Eu n-am nimic: bani la 
„Bancorex” nu am și nici 
datorii nu am. Cu domnia sa 
are Parchetul ce are. Omul 
acesta însă a condus o 
vreme cea mai puternică 
bancă comercială din 
România fiind învinuit acum 
de a fi contribuit la aducerea

__________ Ion CIOCLEI 
(Continuare în pag. 2)

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480

Fax 234463
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizicei

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53% \................................./

ei în pragul falimentului.
Răspunsurile pe care le 

dădea R.T. la întrebările 
reporterului erau, așa cum 
singur se exprima, un fel 
de abureală. Chiar așa a 
răspuns R.T. la întrebarea 
de ce a acordat „Bancorex” 
sponsorizări de 53 de 
miliarde de lei când 
consiliul de administrație 
aprobase doar 20 de 
miliarde. „E o abureală și 
cu sponsorizările astea”. Ei 
bine, abureala asta avea s- 
o demonteze două ore mai 
târziu pe un alt post de 
televiziune însuși guver
natorul Băncii Naționale a 
României: s-au făcut 
sponsorizări în sumă de 
circa, 50 de miliarde de lei. 
Când un om care a condus 
banca destul de mult timp 
se exprimă în fața țării ca 
un golănaș de sub podul 
Grant nu e chiar așa de 
greu de înțeles cum a ajuns 
banca să întindă mâna la 
mila publică, adică la buget, 
pentru a se recapitaliza și a 
deveni atractivă pentru 
privatizare.

Necazul e că 
„Bancorex” n-a avut doar 
un singur Temeșan. 
Recapitalizarea ei necesită, 
potrivit unor informații, 15 
mii de miliarde, potrivit 
altora - 18 mii. O parte 
foarte mare din această 
nevoie de capitalizare se 
datorează creditelor 
neperformante acordate cu 
larghețe de nababi unora și

• INVENȚIA SECOLULUI
S-a reușit, în sfârșit, producerea bombei selective cu 

neutroni. La explozia ei mor doar proștii.
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persoanele fizice și juridice. 
Sunt definite, de asemenea, 
atribuțiile Agenției județene 
Hunedoara pentru Ocupare 
și Formare Profesională, 
este prezentată structura 
unitățilorlocale de ocupare 
și formare profesională și 
centrele de formare 
profesională din municipiile 
Deva și Petroșani, măsurile 
cuprinse în ordonanțele nr.9 
și 22/1997 și măsurile active 
de combatere a șomajului. 
Sunt prezentate Clubul 
șomerilor, Centrul de 
Informare și Documentare, 
Centrul de Informare și 
Conciliere privind Cariera,

ibe la Camera de Comerț] 
! și Industrie [
■ Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara roagă ■ 
' administratorii societăților comerciale care au depus actele pentru ’ 
| majorarea capitalului social să se prezinte la Oficiul Registrului | 
I Comerțului pentru ridicarea mențiunii.

De asemenea, invită administratorii societăților comerciale care I 
| au capitalul social sub limita legală să se prezinte cât mai urgent la | 
. Oficiul Registrului Comerțului pentru majorarea capitalului social, . 
I pentru a evita aglomerația din preajma datei limită, de 30 iunie a.c. I 
| Cei interesați se vor prezenta la sediul Camerei de Comerț și I 
"Industrie a județului din str. 1 Decembrie, nr. 23, Deva.

Comunicat al Asociației9
Luptătorilor din 

Decembrie 1989 - Deva
La sfârșitul lunii februarie a.c. 

s-a desfășurat Adunarea 
Generală a Asociației Luptătorilor 
din Decembrie '89, care a analizat 
activitatea pe perioada februarie 
1997 - februarie 1999 și a ales 
noul Consiliu de Conducere.

în cadrul A.G. s-a reafirmat că 
scopul esențial al asociației este 
concretizarea idealurilor 
democratice afirmate de 
Revoluția din Decembrie ’89. lată 
câteva din punctele noastre de 
vedere. Evoluția societății poate 
fi asigurată de o economie 
puternică în care este garantată 
proprietatea. Valoarea mărfurilor 
și serviciilor se exprimă doar pe 
piața liberă, prin concurență. Este 
nevoie de investiții străine dar nu 
îrț detrimentul capitalului autohton. 
România se va dezvolta cel mai 
bine pe baza doctrinei "prin noi 
înșine", asigurând dreptul la 
muncă, completat de o protecție 
socială adecvată. Afirmarea reală 
a drepturilor și libertăților 
cetățenești este o garanție a

V / Joi 4 martie 

wy tvr i
”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 parla
mentare 15.30 Conviețuiri 
(mag.) 16.30 Personaje 
celebre (d a) 17.00 Ceaiul 
de la ora 5 (div.) 19.00 Sun
set 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. Sport 23.00 Dintre 
sute de catarge

TVR 2
9.00 Fotbal Liga Camp. 

Bayern Munchen - F.C. 
Kaiserslautern 10.30 
Lumea bărbaților (s/r) 10.55 
Fotbal Liga Camp.: Juventus

Centrul de Formare 
Profesională, prevederile 
legale privind încadrarea în 
muncă a absolvenților 
instituțiilor de învățământ, 
creditarea întreprinderilor 
mici și mijlocii care 
angajează șomeri, 
ancheta asupra forței de 
muncă în gospodării 
(AMIGO).

Publicația “Șomajul”, 
realizată în condiții grafice 
excelente, constituie un in
strument de lucru deosebit 
de util lucrătorilor din 
sistemul ocupării și 
formării profesionale, 
șomerilor, tuturor celor cu 
atribuții în acest domeniu.

triumfului democrației.
Toate acestea de

monstrează că noi dorim să ne 
afirmăm identitatea pe căile 
societății civile. în acest context 
vom monitoriza activitatea 
Puterii, indiferent de forța politică 
ce o deține la un moment dat. 
Nu suntem și nu vom fi remorca 
nici unui partid politic, dar vom 
colabora cu fiecare în parte, atât 
cât poate o asociație, în măsura 
în care ele respectă idealurile 
democrației și viziunile noastre.

Pentru noi este o datorie de 
onoare să cinstim jertfa și 
curajul celor care în decembrie 
1989 s-au opus dictaturii 
comuniste, să punem în practică 
prevederile Legii 42/1990, fără 
a crea discrepanțe între 
cetățenii țării.

Aducem la cunoștința 
simpatizanților noștri, a opiniei 
publice și a mijloacelor de 
informare că a fost aleasă noua 
conducere a asociației.

Torino - Olympiakos Pireu 
12.25 Cultura în lume (r)
12.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun (s) 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 Barbara (s) 17.30 
Tineri interpreți 19.10 Față-n 
față cu autorul 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

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă 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 Dal
las (s, ep. 181) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 100) 
18.00 Uraganul (s, ep. 35)

Niște abureli
(Urmare din pag. 1)

refuzate cu zgârcenie de 
cămătar altora de către 
Temeșenii mai mici de la 
conducerea sucursalelor 
sau filialelor băncii. Șase luni 
de zile i-a făcut societatea 
comercială „Cuvântul liber” 
curte unui asemenea 
Temeșan local pentru un 
amărât de credit de 200 de 
milioane de lei pentru 
investițir. Pentru noi nici o 
garanție nu era de ajuns. în 
timpul acesta sucursala 
respectivă acorda credite de 
multe miliarde unuia care 
promitea să facă fabrică de 
bere la Sîrbi. Investiția 
neterminată a fost scoasă la 
licitație pentru neplata 
ratelor la credit. Și a mai 
acordat sucursala respectivă 
în acel timp credite de multe 
miliarde altui investitor de 
mucava în spatele căruia 
stăteau de fapt mulți granguri 
ai tranziției astăzi miliardari 
pe banii „Bancorex”.

Cu calm, dovedind multă 
cunoaștere a situației 
sistemului bancar din 
România, Guvernatorul 
B.N.R. încerca să ne convingă 
că decapitalizarea până la 
nivelul de 15-18 mii de 
miliarde de lei s-ar datora 
exclusiv faptului că banca a 
plătit factura petrolieră a 
României la prețul pieței 
mondiale, iar produsele 
petroliere rafinate au fost 
valorificate la preț de 
protecție socială; și că în baza 
acestui raționament este 
drept ca „Bancorex” să 
întindă mâna la buget pentru 
recapitalizare. Guvernul 
Vasile a găsit... găselnița că

MIHAI ȚOPESCU - Sticlă. (Aspect din expoziția deschisă la 
Galeriile de artă “Forma" din Deva). Posibile cadouri pentru 

ființele apropiate.
Foto: Traian MÂNU

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

PRO TV
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 Shadbw 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 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 117)
21.30 Mercenarii (s, ep. 6)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 23) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 

recapitalizarea se va face 
prin emisiune de titluri de 
stat. Ce vorbești domnule 
Radu?

Asta chiar că e o 
abureală. Cu ce se vor 
răscumpăra titlurile de 
stat purtătoare de 
dobândă „stimulativă” (a 
se citi cămătărească) la 
vremea scadenței dacă nu 
cu bani de la buget, adică 
de la noi, milioanele de 
contribuabili anonimi la 
alimentarea lui?

De protecția socială la 
care se referă domnul 
Guvernator al B.N.R. și în 
subsidiar domnul Prim- 
ministru n-au beneficiat 
decât marii consumatori - 
posesorii de 2-3 
autoturisme din care nu- 
și mai mișcă fizicul nici 
când se duc la toaletă, 
oamenii de afaceri care au 
consumat transporturi 
sau energie electrică în 
sistem industrial, pro
duse cu motorinq sau 
hidrocarburi subven- 
ționate ca și pentru ultimul 
amărât care nu aprinde lu
mina în casă decât o oră 
două pe zi ca să nu con
sume curent. La primii s- 
au adunat astfel miliarde 
de lei. Luați, vă privește 
cum, domnilor guvernanți 
de la aceștia, nu din „oala” 
comună la care contribuie 
ca furnicile cei la care s-a 
adunat an de an sărăcia cu 
ciucuri; dacă sunteți în 
stare! Dacă nu, lăsați țara 
s-o conducă alții, căci mai 
are România mulți oameni 
capabili s-o conducă la un 
liman.

AGASA
7.00 Celeste se întoarce (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Colina (f/r) 12.30 
Dragoste și putere (s/r) 13.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 14.00 
Surorile (s) 15.00 Marimar (s, 
ep. 22) 16.00 Celeste se 
întoarce (s, ep. 24) 16.45 
Guadalupe (s, ep. 136) 17.30 
Ultima vară (s, ep. 84) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 
78) 20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 318) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 181) 21.30 
Surorile (s, ep. 54) 22.30 La 
Est de Eden (dramă SUA ’54)

PRIMA TV
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 

managerială și colectiv este 
una apropiată, de înțelegere și 
întrajutorare. Cât privește 
angajamentul în activitate și 
motivația muncii, sunt totale. 
Adesea, activitatea nu 
cunoaște răgaz. Firește că și 
plata este corespunzătoare, 
protecția socială este asigu
rată. Sigur că nici în IMM-uri' 
nu curge lapte și miere, nu în 
toate funcționează atributele 
la care m-am referit. Dar 
experiența dovedește cu 
prisosință- superioritatea 
firmelor private față de cele 
de stat.

- Ș/ totuși, multe IMM-uri 
o duc foarte greu, nu puține 
falimentează.

- Da, pentru că statul, în 
condițiile tranziției ireversibile 
la economia de piață, nu le 
ajută câtuși de puțin, 
dimpotrivă, prin legislația 
financiară și fiscală dură, 
excesivă, le sugrumă 
existența.

- lată că apare o rază de 
lumină. Prin bugetul de stat 
pe acest an, suma 
repartizată IMM-urilor a fost

IMM-urile 
se mișcă
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suplimentată de la 80 de 
miliarde de lei la 300 de 
miliarde de lei.

- Praf în ochi. Nu știu ia 
câte IMM-uri vor ajunge acești 
bani. Se cunoaște cât d.e 
întortocheate sunt căile 
Domnului. De fapt, nu de bani 
cash avem noi nevoie, ci de 
legi suple și riguros respec
tate, de reducerea birocrației 
și a bunului plac într-o serie de 
instituții financiare, bancare, 
administrative, de avantaje în 
acordarea creditelor, în 
impozitarea profitului, în 
perceperea unor taxe. Nu 
este normal ca impozitele și 
taxele să fie la fel și pentru 
comerț și pentru turism și 
pentru cei care facem 
producție ori investiții. 
Eforturile diferă mult, veniturile 
de asemenea, lată, noile 
prețuri la energie, gaz, 
carburanți îi vor pune pe mulți 
pe butuci.

Ce ar mai fi de adăugat? 
Să dăm crezare primului 
ministru că în această etapă 
dură de tranziție la economia 
de piață va insista personal 
pentru accelerarea privatizării 
și stimularea pe cât se poate 
a IMM-urilor.

TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep.42) 20.30 Urmărire 
(f. p. SUA’91) 22.00 Frasier 
(s, ep. 27) 22.30 Știri 23.00 
Ultima ediție (talkshow)

HB®
10.00 Caracter (dramă,

1997) 12.00 Războiul troian 
(co., 1997) 13.30 în vizită la 
tata (dramă, 1997) 15.00 Colț 
Alb 2: Mitul lupului alb 
(dramă, 1994) 16.45 Masca 
lui Dimitrios (thriller, 1944)
18.30 Extraconjugal (dramă,
1998) 20.30 Alo, aici Denise! 
(co., 1995) 22.00 Cu cărțile 
pe față (thriller, 1998) 23.30 
Vremea răzbunării (thriller, 
1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu stațiile lo
cale) 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție)-22.15-22.30 Știri locale

Joi, 4 martie

O BERBEC
Financiar stați rău și puteți 

avea probleme și cu 
oficialitățile. Fiți prevăzători, 
mai ales la volan. Numere 
norocoase: 1,11, 60, 61,78, 
87.

O TAUR
Prietenii și cunoștințele vă 

deschid noi perspective. Pe 
orice drum veți apuca nu veți 
greși. Puteți lua decizii rapide, 
dar nu vă pripiți.

O GEMENI
Fiți prudent în construirea 

planurilor de afaceri. 
Optimismul exagerat vă poate 
determina să greșiți. Culoarea 
zilei - verdele.

O RAC
Vă înfierbântați ușor și îi 

puneți la grea încercare pe 
cei din jur. Doriți schimbări, 
aveți planuri și idei pe care 
vreți să le aplicați imediat, 
chiar dacă depășiți măsura.

O LEU
Vă simțiți singur și respins. 

Ar fi bine să discutați cu 
partenerul, care are aceleași 
sentimente, dar nu 
îndrăznește să mărturi
sească.

O FECIOARĂ
Situația încordată de la 

slujbă o puteți evita prin 
diplomație. Nu vă temeți de 
compromisuri, nu vor afecta 
negativ personalitatea dv, 
dimpotrivă.

3 BALANȚĂ
Urmează o perioadă de 

relaxare. Sunteți stăpâni pe 
situație, exceptând ultimele 
ore ale zilei când astrele nu 
vă surâd.

O SCORPION
Ați putea cuceri lumea de- 

ați vrea, dar vă mulțumiți cu 
gândul că ați reuși să faceți 
mai multe. Sunteți activi la 
serviciu.

O SĂGETĂTOR
Acordați prea mare atenție 

oricărui gest, fiecărei remarci. 
Exagerați și în aprecierea 
propriilor capacități. Dacă vă 
încăpățânați aveți probleme.

O CAPRICORN
Perioada e norocoasă dar 

obositoare. Ideile dv au acum 
șansa concretizării. Primiți 
bani, dar nu exagerați cu 
cheltuielile.

O VĂRSĂTOR
într-o ședință vă pledați 

inteligent cauza, ceea ce vă 
ajută în muncă. Aveți grijă la 
relația cu partenerul, a mai 
apărut o persoană.

O PEȘTI
Vă favorizează Venus și 

dragostea e cu dv Relațiile 
vechi se adâncesc, cele noi 
devin serioase, dacă nu e 
vorba de tauri!
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“Această școală este viața noastră” Hotărârea privind impozitele pe 
clădiri a fost suspendată

Școala Generală Nr. 3 
din Hunedoara este cunos
cută drept una dintre cele 
mai bune instituții de învă
țământ ale municipiului. 
Ani de-a rândul aici s-au 
format generații extrem de 
bune de elevi, tineri care 
mai apoi s-au dovedit buni 
profesioniști în meseriile 
pe care și le-au ales. Fai
ma școlii a crescut întruna 
și, mai ales în ultimii ani, s- 
a constatat că tot mai nu
meroși sunt părinții care țin 
ca odraslele lor să urmeze 
clasele primare și gimna
ziul aici. Așa cum ne măr
turisea dl director Danciu 
Vlaicu, au existat nume
roase cazuri când a fost ne
cesară refuzarea unor pă

z------------------------------------------------\
I Gigei și Traian arestați i 
= preventiv I
' în urma unor cercetări 
| intense, lucrătorii Biroului 
| de Poliție Criminală din Hu-
■ nedoara au identificat au- 
I torii spargerii magazinului 
• SC "Aurora Auto Corn" SRL 
I din localitate, de unde au 
I
I Surprinși 
l
■ O patrulă de ordine a 
! Poliției municipiului Hune- 

I doara i-a surprins în fla- 
I grant pe Ciobanu Cosmin 
| Gheorghe, de 18 ani, Dia- 
| conu Robert Viorel, de 19
■ ani, și Furdui Marian Nico-
! lae, de 19 ani, după ce au 

I sustras mărfuri alimentare 
X.________________.------- r ......

Vitezomanfi <ie pe 
maxi-taxi

Tot mai mulți călători de pe 
ruta Hunedoara-Deva sunt în
grijorați de viteza mare cu care 
se circulă pe acest traseu în 
transportul în comun. Deși tra
seul Hunedoara-Deva trece în 
cea mai mare parte prin loca
lități, viteza cu care circulă 
maxi-taxi este cu mult peste 
normele legale, cea mai frec
ventă fiind de 80-90 km la oră. 
Nu puține sunt cazurile când 
viteza cu care se circulă de
pășește 100 de kilometri la oră, 
uitându-se de fapt că trans
portatorii în comun mai poartă

Poșta 
rubricii

■ /
' Intr-o scrisoare adre- 
, sată recent ziarului nostru, 
i dl Sorin losof, din Hune- 
J doara, strada A. lancu, nr.
, 9, ap. 58, ne roagă să trans- 
i mitem mulțumiri condu- 
J cerii RAIL Hunedoara care, 
i prin lucrătorii săi, a rezolvat
• problema apei reci la blo- 
1 cui 140, scara E, unde cu 
, mult timp în urmă nu 

Pagină realizată de Comei POENAR, Andrei NiSTOR
Foto: Traian MANU^,

rinți, fapt datorat insuficienței 
locurilor. Și în prezent aici 
învață 984 de elevi care 
beneficiază de 35 de săli de 
clasă, de buna pregătire a 
lor ocupându-se nu mai pu
țin de 50 de cadre didactice.

Bineînțeles că principalul 
subiect în plan educativ îl re
prezintă recentul examen si
mulat de capacitate. La 
școala generală nr. 3 un total 
de 113 elevi din clasa a VIII- 
a au susținut examenul și, 
conform declarațiilor dlui di
rector adjunct Dumitru 
Popa, rezultatele au fost ex
trem de bune. Singura ma
terie unde elevii au avut mai 
multe scăpări a fost mate
matica, însă s-a dovedit că 
au existat cauze obiective 

sustras bunuri în valoare de I 
peste 4.000.000 de lei. Au- | 
torii nu sunt alții decât Puș- | 
cașu Gigei Rafael, de 20 de ■ 
ani, și Pup Traian, din loca- . 
litate. Aceștia sunt cercetați • 
în stare de arest preventiv. !

I 
în flagrant I

și nealimentare din incinta ■ 
magazinului nr. 40 apar- ! 
ținând SC “Panicor” SA. ' 
Bunurile, în valoar^ de I 
3.500.000 de lei, au fost | 
furate prin ușa din spate, | 
după ce cu ajutorul unei ■ 
foarfece tip “gură de lup” ! 
au tăiat lacătul. I

__________________ /

și răspunderea pentru zeci de 
vieți, fără să mai vorbim de 
graba în care se desfășoară 
transportul.

Dorința de a avea cât mai 
mulți călători într-un maxi-taxi 
conduce deseori la depășiri 
ca-n filme, la riscuri nebănuite 
ce se pot solda cu mari tra
gedii, iarîntr-o asemenea situa
ție regretele sunt târzii.

Poate noul cod rutier le va 
mai tăia din “elanul” compe- 
tițional șoferilor de pe maxi-taxi 
ce rulează pe ruta Hunedoara 
Deva și retur ca vântul!

aveam presiune și apa ore 
în șir lipsea cu desăvârșire.

Consider că trebuie 
semnalate în presă, șe mai 
spune în scrisoare, și fap
tele pozitive nu numai cele 
negative de care în gene
ral nu ducem lipsă, care 
pot fi eliminate și cu spriji
nul nostru.

Ne bucură rândurile 
adresate redacției și mai 
mult decât atât intervenția 
RAIL Hunedoara care în 
urma unei sezizări făcute 
prin presă a răspuns cu 
promptitudine situației ne
plăcute de la locul semnalat. 

pentru obținerea acelor re
zultate. Mai precis a existat 
cel puțin un subiect pe care 
elevii nu îl parcurseseră încă 
la clasă sau a fost greșit pre
zentat pe foile de exami
nare. Totuși, în ceea ce pri
vește organizarea logistică 
se poate spune că a fost ex
trem de bună, atât în privința 
dotării cu tot ceea ce a fost 
necesar din punct de vedere 
tehnic dar și în privința dis
ponibilității profesorilor. Cert 
este că rezultatele obținute 
la acest test oferă garanții 
suficiente pentru sfârșitul 
anului, atunci când va avea 
loc adevăratul examen de 
capacitate.

Simularea examenului 
de capacitate face parte

Statia SHELL din Hunedoara - o investiție nu numai de 
referință în municipiu, dar și de mare utilitate pentru zonă

“în zbuciumul vântului”
Recent a văzut lumina tiparului cartea “în zbuciumul 

vântului”, semnată de Raisa Boiangiu. Cartea de față 
înglobează povestea unor tineri confruntați cu valurile 
vieții și cu numeroasele probleme ale vârstei. Experiența 
dureroasă și suferințele personajelor din carte se con
stituie într-un ghid excepțional care formează conștiințe și 
conduce la adâncirea laturii spirituale a omului în deve
nirea sa. Lansată la 19 decembrie 1998 pe piață, cartea 
s-a bucurat de aprecieri deosebite din partea cititorilor, 
între recentele momente aparte asupra tematicii expuse 
publicului hunedorean numărându-se și cele de marți, 2 
martie 1999, de la Facultatea de Inginerie, unde au
toarea cărții și-a prezentat cuvântul scris în fața unui 
numeros auditoriu.

• -----------

“MOSU CĂTĂLIN”
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Grădina zoologică din 
Hunedoara reprezintă pen
tru mulți dintre locuitorii 
municipiului, ca și pentru 
cei care sunt doar în tre
cere pe aici, un punct de 
atracție, locul perfect pen
tru o plimbare plăcută. Da
că până nu de mult situația 
acestei instituții era destul 
de incertă, lipsa fondurilor 
necesare achiziționării hra
nei fiind principalul obsta
col, acum se pare că lucru
rile s-au îmbunătățit vizibil. 
Așa după cum afirma dl 
Nicolae Herculea, adminis
tratorul grădinii zoologice, 
Primăria municipiului Hu
nedoara s-a implicat foarte 
mult în ameliorarea situa
ției. Mai bine spus, grădina 
a fost salvată de la dispa
riție, tocmai datorită hotă
rârii administrației locale 
de a finanța instituția. Ori
cum, grădina era și înainte 
în administrarea primăriei, 
însă acum au fost dislocate 
mai multe fonduri pentru 
întreținere și pentru 
achiziționarea de noi ani

dintr-un plan mult mai ma
re de restructurare a învă
țământului românesc, în
tregul sistem educațional 
fiind afectat. Reforma în 
acest domeniu pare că îna
intează cu pași repezi, hotă
rârea ministerului de resort 
de a trece cât mai repede la 
un nou fel de a face școală 
în România dovedindu-se 
extrem de benefică. "Ne-am 
adaptat rapid la cerințele 
formulate la nivel central și 
considerăm că înaintăm ra
pid pe acest drum. Oricum, 
școala este viața noastră și 
se poate spune că majo
ritatea profesorilor de aici ne 
iubim cu adevărat meseria”, 
concluzionează dl director 
Vlaicu.

male.” Se consideră că este 
un punct important într-un 
circuit turistic al municipiului 
nostru. Orașe mai im
portante, cum este Deva, ca
pitala județului, nu se pot 
mândri că au așa ceva", ne 
mărturisește dl Herculea. 
într-adevăr, era o mare pier
dere dispariția grădinii.

începând din anul trecut 

La grădina zoologică

toată carnea achiziționată 
de la abatorul din Șoimuș, 
precum și celelalte materii 
prime necesăre preparării 
hranei zilnice a animalelor, 
este plătită de către primă
rie. în aceste condiții a fost 
posibilă creșterea număru
lui de animale și astfel s-au 
achiziționat doi lei, două 
vulpi, un ponei etc. Aceste 
animale au făcut să crească 
numărul de vizitatori, deși pe 
timpul iernii numărul lor este 
relativ redus. S-au făcut pro
puneri conducerilor unor in
stituții de învățământ pentru

Deși în prima ședință a Consiliului local Hunedoara din acest 
an s-a adoptat o hotărâre prin care impozitele pe clădiri au fost 
reduse cu 50 la sută - aleșii locali apreciind că sumele pe care 
trebuie să le plătească hunedorenii sunt mari în raport cu salariile 
sau veniturile dintr-o familie - Prefectura județului a atacat în 
instanță hotărârea, iar în baza soluției date a suspendat punctul 
ce prevedea reducerea acestor impozite.

Problema impozitelor pe clădiri a fost reluată în ședința din 
februarie în urma unui nou proiect care a fost respins de către 
consilieri, apreciindu-se că "atâta vreme cât nu există o lege 
care să facă deosebirea între un impozit în sumă fixă și unul 
normal, hotărâres^dată de noi este legală și nu avem nimic de 
pierdut dacă o lăsăm la forma inițială” - Lucian Bucur, consilier 
PNȚCD.

Din ultimele informații pe care le deținem, problema 
impozitelor pe clădiri a fost reluată în urmă cu câteva zile în 
cadrul unei ședințe de Guvern, care a modificat atât termenul de 
plată a impozitelor până la 15 iunie, cât și competențele pe care le 
au Consiliile locale privind modificarea cu 50% a impozitelor pe 
clădiri.

Hotărârea de reducere a impozitelor pe clădiri la nivelul 
municipiului Hunedoara are o influență în bugetul local de 
aproximativ un miliard de lei, sumă aproape nesemnificativă 
pentru Primărie, dar mare pentru o populație sărăcită care nu-și 
mai poate plăti taxele comune - datoriile numai la asociații 
cifrându-se la 20 de miliarde de lei - fără să mai vorbim de alte 
impozite.

"Ne descurcăm cu
mare greutate"

A fi instructor auto repre
zintă pentru unii care nu știu 
nimic despre această meserie 
drept ceva foarte plăcut și, mai 
ales, extrem de bine plătit. în 
sprijinul formării unei aseme
nea opinii vine și numărul ex
trem de mare de școli de șoferi. 
Nici municipiul Hunedoara nu 
face excepție. “Sunt peste 30 
de mașini de școală în orbș”, 
ne mărturisește dl Ion Dinescu, 
unul dintre numeroșii instructori 
hunedoreni. Concurența în do
meniu este foarte mare, însă în 
mod surprinzător prețurile 
practicate nu sunt deloc în 
scădere. Dacă vrei carnetul de 
șofer trebuie să scoți din bu
zunar peste un milion de lei, 
numărul mare al doritorilor râv
nitului carnet fiind singura ex
plicație pentru care prețurile se 
mențin ridicate. “Am fost mun
citor la ICSH, însă acum s-a 
terminat, am fost concediat și, 

NU HIBERNEAZĂ
organizarea de vizite colec
tive, a claselor de elevi la 
grădină. Acest fapt ar fi be
nefic pentru toată lumea, cu 
atât mai mult cu cât costul 
biletelor este foarte mic. Dar, 
pe de altă parte, nici chel
tuielile curente ale grădinii 
nu însumează sume foarte 
mari. Spre exemplu, costu
rile zilnicp pentru carne se 

cifrează undeva în jurul su
mei de 135.000 de lei, în 
condițiile în care se consu
mă aproximativ 30 de kilo
grame. Mai multe cheltuieli 
vor fi necesare pentru repa
rarea și întreținerea bazei 
materiale. în planul de mă
suri pentru 1999 se prevăd 
lucrări de reparații ale serei, 
dotarea cu echipament de 
lucru și de protecție pentru 
cei 5 oameni angajați etc. în 
cazul serei trebuie mențio
nat că ea se află într-o stare 
jalnică, aici fiind necesare 
lucrări de înlocuire a gea

dacă înainte mai făceam 
această meserie numai oca
zional, acum sunt nevoit să mă 
dedic cu totul ei”, spune cu 
vizibilă amărăciune în glas dl 
Dinescu. “Ne descurcăm cu 
mare greutate fiindcă prețurile 
la benzină, prețurile pieselor 
de schimb și celelalte 
cheltuieli de întreținere sunt tot 
mai mari. Cert este că nu pu
tem cere sume exorbitante 
clienților, altfel riscând să îi 
pierdem”. Problema este că 
sunt relativ mulți cei care sunt 
nevoiți să obțină carnetul auto, 
posesia lui fiind o condiție obli
gatorie pentru obținerea anu
mitor slujbe. Din această ca
uză clienți de acest fel nu vor 
lipsi niciodată. “Așteptăm să 
vină vara, când numărul cli
enților este mai mare, poate 
că așa vom reuși să mai re
zistăm și în acest an”, con
cluzionează dl instructor.

murilor sparte, lucrări de 
introducere a încălzirii cu 
gaz metan și alte lucrări 
interioare.

Probabil unul dintre cei 
mai vechi "clienți” ai gră
dinii zoologice este ursul 
"Moș Cătălin”, care deși în 
vârstă de peste 17 ani pare 
extrem de jucăuș și prie
tenos cu cei care îl vizitea
ză. Un fapt oarecum bizar îl 
constituie prezența aces
tuia alături de vizitatori și pe 
timpul iernii, când în mod 
normal ar trebui să hiber
neze. Animalele sunt bine 
îngrijite, atât din punctul de 
vedere al asigurării hranei, 
cât și din punct de vedere 
medical. Un doctor vete
rinar examinează săptă
mânal fiecare animal în 
parte pentru a neutraliza 
din start orice boală care 
ar putea să apară. în aces
te condiții, se pare că oaza 
de liniște de pe dealul ce 
străjuiește Hunedoara are 
un viitor asigurat, tot mai 
mulți vizitatori fiind așteptați 
să-i treacă pragul.
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FLORI. FEHFRU
ZIUA UCA^IRA

Ne-am obișnuit, și e 
normai să fie așa, 
ca ia 8 Martie să primim flori. 

De la soți, de ia iubiți, de ia 
copii sau de ia colegii de 
muncă. Toți simt nevoia ca 
de ziua noastră să fie mai 
atenți, să ne arate dragostea 
și respectul tor. Numai că, 
pentru tot mai mulți, cu 
fiecare an ai tranziției 
noastre spre tot mai mare 
sărăcie, asemenea gesturi 
devin un lux. Cu fiecare an 
darurile noastre se 
micșorează, buchetele de 
flori se... subțiază. Pentru 
foarte multe femei probabil 
că au dispărut pur și simplu.

In piețele din Hunedoara 
și Deva, indiferent de 
anotimp, sectoarele de 
profil oferă o mare varietate 
de flori. Cu excepția unor 
perioade de vârf pentru 
vânzări (începerea școlii, 8 
Martie Floriile, Sfânta Maria), 
în rest aici sunt mai multe 
flori decât cumpărători. 

Coltul tinerei mame
p

Bebelușul este extrem de sensibil la blândețea de care dau 
dovadă cei care se ocupă de el. O stare de nervozitate, de 
nerăbdare, lipsa afecțiunii sunt suficiente ca sugarul să se 
simtă nefericit și să plângă. Esențială este blândețea 
contactului. Fiind total dependent de persoanele din jurul lui, 
bebelușul este manipulat timp îndelungat. Schimbarea 
scutecelor, _ baia, depla-
sările X7 ~ '''x mesele sunt
tot aUl.attlU BLÂNDEȚE.. Jsiluaț» când 
corpul , .... ....bebelușului
este în contact cu mâinile dv. El simte dacă acestea sunt calde, 
calme, primitoare sau dacă sunt reci, tehnice, grăbite să termine 
treburile. în acest din urmă caz, bebelușul își manifestă 
insatisfacția și devine ușor iritabil. El nu poate suporta 
bruscarea.

Importantă este și blândețea vocii. Cu cât este mai fermecat 
de o voce caldă, blândă, sigură de ea, adresându-i-se cu 
cuvinte tandre, cu atât răspunde mai mult gângurind, ori 
dimpotrivă se închide în el însuși dacă aude o voce ursuză, 
agresivă, stridentă sau neliniștită.

Unii bebeluși sunt foarte sensibili la lipsa de blândețe. Dacă 
este și cazul copilului dv, aveți grijă, feriți-l de atitudini rigide, de 
voci stridente, vorbiți-i și mângâiați-l cu toată căldura sufletului 
dv de mamă.

.... <

“Suntscumpe, doamna!" - 
comenta amărâtă o 
vânzătoare hunedoreană. 
Se gândea la prețul la care 
se achiziționează și la 
transportul de la mare 
distanță. Căci “la serele 
din apropiere n-ai nici o 
șansă fără pile". Supărarea 
femeii venea și din teama 
că la prețul la care va fi 
nevoită să le vândă (ca să 
nu înghețe de pomană în 
piață) puțini bărbați vor 
cumpăra flori chiar la 8 
Martie.

Alt decor dar aceeași 
stare de fapt și de spirit am 
întâlnit și la Deva. Dna C. V. 
își aduce florile de la 
București, unde, cu mult 
înainte de sărbătoarea 
tuturor femeilor, o garoafă 
costa 3500 de lei. Cât va 
costa una pentru 8 Martie ? 
Dar florile de sezon, cum 
sunt lalelele, zambilele ? îi 
era teamă să se și 
gândească ia prețui lor.

Vor fi fiori de ziua 
noastră? în piețe, cu 
siguranță. Totul e ca 
bărbații să dispună de 
resursele financiare 
necesare cumpărării lor. Și 
deși se spune că doar cu o 
floare nu se face 
primăvară, pentru sufletele 
noastre ar însemna mult să 
primim măcar un ghiocel 
ca semn al prețuirii celor ce 
ne înconjoară.

Viorica ROMAN

în relația dintre o 
femeie și un bărbat există 
anumite semne prin care 
femeia își divulgă dispoziția 
sentimentală. Dar nu 
întotdeauna sunt per
cepute. Cum poate realiza 
un bărbat dacă o femeie 
este dispusă la un dialog 
afectiv cu el? lată o mică 

SEMNELE DRAGOSTE!
listă de semne ale femeii 
care invită ori, dimpotrivă, 
-refuză orice legătură:

• Când privește 
frecvent în jos în timpul 
unui dialog. Acest gest 
invită la o cunoaștere 
reciprocă amănunțită.

• Când îl privește pe 
“el” direct în ochi, cu 
îndrăzneală, e în mod clar o 
provocare.

• Atunci când își 
umezește buzele, în
seamnă că dorește să fie 
sărutată.

• . Când mângâie ușor 
obiecte din jur, este un 
semn evident al dorinței de 
a fi mângâiată. Aceasta se 

îA^-Zzz de ctâwt&rv

De ziua ta opreastimată 
Ți-am pregătit un coș cu mere 
Să-ți mai aduc aminte o dată 
Cum mă-ndemnai să mușc 

din ele... Privești vitrinele preapline 
Copiii-ți cer ■ tu n-ai de unde! 
Și-o lacrimă nevinovată 
în colțul ochilor se-ascunde...

Am primit în ultima vreme, între alte mesaje de la cititorii 
noștri, și poezii dedicate femeilor, vieții lor oropsite din cauza 

sărăciei și a degradării morale a societății românești. 
După mărturisirile autorilor ele au fost inspirate de realitate 

și de

De ziua ta

De câte ori tu m-ai bătut, 
De atâtea ori eu am tăcut, 
De câte ori te-ai îmbătat,
De atâtea ori eu am oftat.

E mărul tău și-al tuturora 
Ce-o coastă de bărbat aveți, 
E mărul ce-a stârnit păcatul 
Atât de drag al astei vieți.

Iar părul negru altădată
S-a nins; surâsul ți-a pierit... 
Și-n locul lui o cută-amară 
La colțul gurii s-a ivit...

Și nu te-ntrebi de tu ești oare 
Aceea ce-ai vibrat iubind?... 
Cea care-ai făptuit minunea 
0 altă viață dăruind?...

La ziua ta - servește mere 
Și la amici și la dușmani - 
Eu, chiar dacă-s sătul de ele 
Tot am să-ți spun un 
La mulți ani!

Femei oropsite
De câte ori tu m-ai mințit, 
De atâtea ori am înghițit, 
De câte ori tu m-ai blamat, 
De atâtea ori eu te-am iertat.

Nico/ae MĂGUREANU,
Simeria

Și-acuma după atâta vreme 
Mărturisesc că n-am putut 
Si uit dulceața-acelei clipe 
Când am mușcat din

crudulfruct.

Abia le-mparti, abia le faci. 
Și pentru tine nu ai timp. 
Gândește-te puțin, femeie, 
C-a mai trecut un anotimp;

Te uiți mirată în oglindă 
La chipul aspru și-ncruntat, 
La fruntea care peste noapte 
De-atâtea griji ți s-a ridat.

De câte ori m-ai molestat. 
De atâtea ori eu am răbdat, 
De câte ori tu m-ai certat, 
De atâtea ori am reflectat.

poate manifesta în mod 
provocator prin mângâ
ierea unor părți ale 
propriului corp, prin 
întârzierea mâinilor 
asupra acestora.

• Dacă ea îngăduie 
unele acte familiare (ca de 
pildă rugămintea de a-i 
căuta ceva în geantă), 

aceasta se constituie în 
tot atâtea invitații la o 
apropiere intimă.

• Atunci când ea stă 
picior peste picior 
înseamnă că “el” o 
interesează, dar e încă 
nehotărâtă și așteaptă să 
fie convinsă.

• Dacă nu dorește 
nici un fel de legătură își 
va încrucișa brațele la 
piept. Aceastâț atitudine 
de respingere se mai 
poate manifesta prin 
rigiditatea corpului în 
timpul unei discuții sau 
chiar prin întoarcerea 
spatelui (adesea in
stinctivă) spre el.

“confesiunile femeilor”,

8 Martie 
contemporan

Cu plasa goală în piață 
Puținii bani ți-i socotești 
Și pentru-o sută amărâtă
Cu alți sărmani te târguiești;

Buna cuviință oriunde si oricând■ f

SNOBISMUL
Snobismul, cum știm, este atitudinea de 

“admirație nefirească și fără discernământ pentru 
tot ce este la modă”. Este vorba de o atitudine 
tolerabilă și destul de răspândită, în diverse grade, 
în rândul oamenilor. Unii sunt snobi vrând să se 
poarte după ultimul jurnal de modă, deși nu au nici 
conformația fizică și nici posibilitatea de a-și 
confecționa obiecte asemănătoare cu cele văzute. 
Alții își manifestă snobismul vrând să arate că sunt 
la curent cu ultimele noutăți literare, culturale, sau 
când vor să demonstreze că se află în relații intime 
cu personalități proeminente. Este vorba într-un fel 
de un fenomen de autoamăgire' a propriei 
personalități. Snobul are întotdeauna nevoie de 
spectatori.

în societate comportarea snoabă poate fi ușor 
descoperită. Așadar se cuvine să ne comportăm 
natural, să ne cunoaștem anumite limite, să nu 
ținem cu tot dinadinsul să arătăm că suntem mai 
grozavi decât în realitate. Efortul de a părea altfel și 
de a ne asemăna cu altcineva nu ne poate face 
decât ridicoli.

în societate snobii sunt tratați cu 
condescendență sau cu ironie, dar atunci când 
depășesc anumite limite, prin insistență, riscă să 
devină tot mai puțin agreabili. Soluția pentru ei este 

^comportamentul natural, fără ifose și închipuiri.

Zâmbește! Azi e Ziua Ta;
Și azi măcar să-ți

uiți tristețea.
Chiar dacă haina nu ți-e nouă 
în schimb ai veșnic Tinerețea.

Liliana COSTĂȘ

Intr-un târziu m-am sesizat, 
Că e zadamic-acest oftat. 
M-am vindecat de acest 

sindrom, 
Gândesc acum ca un nou om.

Ana LATA

Regina nopții 
(Nicotiana)

Așa cum îi este și 
denumirea, regina nopții este o 
regină printre florile familiei 
solanaceelor - cea mai 
frumoasă și mai plăcut 
mirositoare dintre ele. Este 
originară din America de Sud 
și se remarcă prin faptul că își 
deschide floarea noaptea. Din 
frunzele sale decorative se 
poate fabrica tutun, de unde și 
denumirea de Nicotiana. Florile 
farmecă prin parfumul fin ce 
se face simțit odată cu 
lăsarea serii și prin culorile 
sale de la alb până la roșu. 
Florile soiurilor mai vechi se 
deschid numai noaptea, în timp 
ce soiurile mai noi au flori care 
se deschid și ziua.

Regina nopții se 
însămânțează în lunile 
februarie-martie, de preferință 
într-un loc luminos, relativ 
uscat, la o temperatură de 
aproximativ 18 grade Celsius. 
Deoarece este extrem de 
sensibilă la frig, este de 
preferat ca planta să se 
transplanteze abia la finele 
lunii mai.

Pentru balcon, specialiștii 
recomandă "Nicotiana alata”, 
iar pentru grădină “Nicotiana 
sylvestris”, cu o înălțime de 1 
până la 1,5 m, fiind foarte 
potrivită ca plantă solitară.
.................. ■ —

Pentru primăvara ce 
pare că a venit o dată cu 
începutul lunii martie 
câteva sugestii vesti
mentare sunt bine venite. 
Se poartă seturile de 
pulover cu bluză, tricotate, 
din lână, cu floricele 
(aplicate) sau puloverul 
colorat (mai multe culori, 
ca o tablă de șah cu pătrate 
foarte mari). Jachetele 
până în talie, gen “camuflaj", 
pantalonii brodați cu motive 
florale sau fuste cu talie 
joasă și cu aceleași motive 
sunt, de asemenea, 
moderne. Combinațiile 
originale trebuie să scoată 
în evidență naturalețea, dar 
să aibă o notă de optimism 
și, firește, de eleganță, 
imbrăcăminea este în ton 
cu hainele care sunt pentru 
școală, serviciu, plimbare 
ori discotecă.

Pentru a îndepărta petele de deodorant de pe 
haine, înmuiați zona respectivă într-un amestec de 500 
grame de apă fierbinte și patru lingurițe de oțet alb, 
timp de o oră. Frecați apoi petele cu săpun de rufe.

\> Cafeaua - boabe sau măcinată - își va păstra 
mai mult timp aroma dacă o țineți în frigider.

Un sfert de ceașcă de oțet și o lingură de 
amoniac, adăugate la doi litri de apă, alcătuiesc o 
excelentă soluție pentru curățarea geamurilor.

SSCMtE MICI - 
CFCCTL HAM

Pentru a îndepărta mirosul neplăcut și 
persistent de pește de pe mâini, frecați-le bine cu zaț 
de cafea, înainte de a le spăla cu apă și săpun.

Dacă lăsați sticla cu lapte neastupată în 
frigider, conținutul va împrumuta repede mirosuri 
străine. Datorită acestei proprietăți a laptelui, el poate 
fi folosit și pentru a combate mirosurile neplăcute 
persistente în frigider. în acest scop așezați în frigider 
un pahar cu lapte călduț și lăsați-l mai mult timp.

V Merele, ca să nu crape la copt, înțepați-le în 
câteva locuri. în plus, ca să nu se ardă, puneți în tavă 
câteva linguri de apă.

Grupaj de Hie LEAHU

O carte de actualitate
. . . . . . . . . . . .   111111111111111111111111111111111111111. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . .
La Editura Emia Deva a 

apărut recent cartea 
“Rețete culinare de post”, 
semnată de Alina Cerb. 
Suntem în plin post al 
Paștilor așa că este un 
ajutor prețios pentru 
gospodine acest volum 
prefațat cu un citat din Matei 
“Când postiți, nu fiți triști ca 
fățarnicii...”, cu câteva din 
pildele lui Solomon, cu 
definiții și posturile 
ortodoxe dintr-un an (din 
"Mic dicționar de cultură 
religioasă”, de Radu 
Ciobanu).

Cartea cuprinde 249 de 
rețete grupate în patru 
“capitole": salate și aperitive 
(gustări); supe, ciorbe, 
borșuri; mâncăruri; aluaturi 
și dulciuri. Răsfoind 
volumul remarci origina

litatea rețetelor. Prezentăm, 
deocamdată, două dintre 
ele:

EMIA

Borș de cartofi. 2-3 I de 
apă, 1 I de borș, 5-6 cartofi, 1 
ceapă, 1 morcov, 3 linguri 
de ulei, tarhon. Se curăță și

se spală zarzavatul. în apa 

cu sare și ulei, pusă pe 
foc, se adaugă pe rând 
ceapa tocată, morcovul 
tăiat în rondele și cartofii 
tăiați cubulețe. Se lasă la 
fiert. în ultimele clocote se 
toarnă borșul și se 
presară tarhonul tăiat 
mărunt.

Mâncare de mazăre. 
1 borcan de mazăre (800 
g), 3 linguri ulei, 1
morcov, 1 ceapă, 
verdeață (mărar). Se 
toacă ceapa și se înăbușă 
împreună cu morcovul ras 
în ulei cu puțină apă. Se 
toarnă apoi mazărea și se 
lasă la fiert. în ultimele 
clocote se adaugă 
verdeața, din care să nu 
lipsească mărarul.
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Zonele miniere defavorizate din județul 
Hunedoara - interesante, atractive

ANOFP - în ședință
r r

de lucru la Deva

E timpul să ne 
grăbim

Licitațiile vă
f

așteaptă
Sunt bucuros să constat 

prezența în număr mare a 
potențialilor investitori în 
zona defavorizată Brad, ca 
și în Valea Jiului, dovadă a 
interesului de a dezvolta 
diferite activități în aceste 
localități. Pe lângă facili
tățile acordate de lege, noi, 
autoritățile județene, ca și 
administrațiile locale, sun
tem în măsură să oferim și 
alte avantaje celor care vor 
să facă afaceri în aceste 
zone șl îi asigurăm de spri
jin și colaborare.

Deși legea nu are încă 
metodologia de aplicare, 
deși au apărut și probabil 
vor mai apărea, din mers, 
anumite situații confuze, 
eu vă îndemn să vă grăbiți 
și să dați drumul la activi
tate. Toate problemele se 
vor rezolva pe parcurs și 
cât mai repede. Condițiile 
în zonele miniere defavo
rizate din județul nostru - și

□ idee foarte bună
Declararea unor arii 

geografice aflate în pronun
țat declin industrial și social 
ca zone defavorizate, în 
baza OUG nr.24/1998, mi 
se pare o idee foarte bună. 
Ea oferă o alternativă via
bilă la închiderea unor uni
tăți economice și disponibi
lizarea de personal. Și am 
în vedere cele două zone 
miniere defavorizate din ju
dețul nostru - Valea Jiului și 
Brad. Așa cum prevede le
gea de aprobare a ordo
nanței, facilitățile acordate 
celor care investesc în

Se vând 
active

La acțiunea organizată 
în 26 februarie a.c. la Vața, 
pe tema zonei defavoriza
te Brad, l-am văzut și I-am 
ascultat, printre alții, pe dl 
Nicolae Jurcă, președintele 
Federalcoop Hunedoara. 
M-a surprins discursul său: 
“Punem la dispoziția inves
titorilor din Tara Zarandului 
20 de obiective - spatii 
pentru activități comerciale 
sau de producție - sub 
formă de închiriere, vân
zare sau cooperare”. Drept 
pentru care l-am invitat la 
un scurt interviu, pe care ni 
l-a acordat cu amabilitate.

• A ajuns Federalcoop 
în situația și la concluzia 
să vândă active, die pre
ședinte?

- Da. Altfel nu se mai 
poate. Prin structura sa, 
unitatea noastră are un ca
pital social foarte mare, de

X

ca urmare a investițiilor 
Consiliului județean, aflate 
în plină derulare - sunt deo
sebit de favorabile. Să nu 
pierdem timpul. Să dove
dim că se poate.

Gheorghe BARBU, 
președintele Consiliului 

județean Hunedoara

aceste localități sunt destul 
de consistente și, din câte 
cunosc și constat aici, la 
Vața, mulți patroni, oameni 
de afaceri sunt interesați să 
dezvolte aici diferite activități 
Sincer, sper ca în curând 
aceste zone să progreseze.

Consider însă că trebuie 
ca Guvernul, ministerele și or
ganismele de resort să se im
plice în mai mare măsură în 
acest proces, să elaboreze 
hotărâri, norme, prevederi cla
re de ajutorare a celor inte
resați, încât banii destinați 
acestor zone să fie folosiți ex

peste 20 de miliarde de lei. 
Dispunem de multe spații pe 
care nu le mai putem folosi. 
Asta din cauza sărăcirii tot 

Restructurare la 
Federalcoop

mai accentuate a populației. 
Lipsa banilor la cetățeni a 
dus la scăderea dramatică a 
vânzărilor la cooperativele 
de consum și de credit. Eu 
nu mai pot ține acum în post 
un gestionar de magazin, de 
exemplu, care nu-și reali
zează măcar salariul minim 
pe economie. Omului îi tre
buie două luni să câștige un 
salariu, trebuie să mun
cească doi ani pentru a-și 
face un an vechime, că

în cea mai defavorizată 
zonă a țării - Valea Jiului - 
există trei pioni care-i susțin și 
îi pot influența redresarea: 
Compania Națională a Huilei - 
cu clădirile și terenurile sale 
devenite excedentare, Fondul 
Proprietății de Stat - ca admi
nistrator al acțiunilor statului la 
o serie de societăți comerciale 
și primăriile locale - cu spații, 
terenuri, putere de sprijin și 
colaborare.

La această oră, în Valea 
Jiului, FPS mai are acțiuni la 27 
de unități comerciale, dintre 
care deține pachete majoritare 
la 16 dintre ele. Acestea sunt 
scoase la licitație, ceea ce îi 
avantajează pe investitori, 
având în vedere facilitățile ofe
rite prin legea zonelor defa
vorizate. în perimetrul Țării Za- 
randului, doar în șapte socie
tăți comerciale FPS mai deține 
acțiuni, între 40 și 87 la sută. Și 
acestea sunt scoase la licita
ție, unele dintre ele fiind destul 
de atractive: AC Crișcior,

acum lucrează cu jumătate 
de normă.

- Deci v-a ajuns cuțitul la 
os, cum se spune.

- Dacă luăm în calcul și 
Ordonanța nr.50 - cu accizele 
la cafea, tutun, alcool și cea 
nr.62 - privind taxele pe clădiri 
și terenuri, povara pe umerii 
noștri este insuportabilă. 
Exemple: ca să pot autoriza 
vânzarea celor cinci 

sortimente de băuturi în maga
zinele noastre, pe lângă cafea 
și țigări, trebuie să plătesc 1,4 
miliarde de lei pe an; numai 
autorizarea celor trei depozite 
de mărfuri cu ridicata din Brad 
mă costă 180 de milioane de 
lei; iar taxa pe clădiri se ridică 
la 1,2 miliarde de lei în acest 
an. Or, noi am încheiat anul 
1998 cu un profit brut de circa 
un miliard de lei. N-avem cum 
trăi. S-a ajuns la un paradox: 
în loc să fii bogat, dacă ai mai

"Zarand”, “IMINI", “Crișbus”, 
“Agromec” Luncoiu de Jos. 
Personal, îi îndemn pe cei care 
doresc să investească în Va
lea Jiului și în localitățile din 
zona Bradului să nu ezite, să 
participe la licitații, pentru că 
nu vor avea decât de câștigat.

Ing. Viorel COPOSESCU, 
directorul ST-FPS 

Hunedoara

clusiv în scopurile propuse, 
adică pentru crearea de lo
curi de muncă și angajarea 
de personal disponibilizat din 
unitățile miniere. Pentru că, 
deocamdată, facilitățile se 
văd ca prin ceață, legislația 
specifică are unele imper
fecțiuni, oamenii sunt dez
orientați. Sper însă ca lucru
rile să se limpezească în 
scurt timp și investitorii să se 
poată mișca repede.

Ing. Alin SUCiU, 
viceprimar, municipiul 

Deva
__________________________ >

multe magazine, devii tot 
mai sărac, deoarece faci 
vânzări mici, dar plătești 
impozite și taxe exorbitante.

- Și atunci vindeți ac
tive. Ce anume?

- Oferim potențialilor in
vestitori în zona defavorizată 
Brad 20 de obiective spre în
chiriere sau vânzare. Două 
le-am negociat deja. Unei 
firme din Malta i-am vândut 
complexul alimentar din 
Crișcior, în care partenerul 
străin vrea să organizeze o 
fabrică de confecții în sistem 
lohn. A trecut deja la reame- 
najarea spațiilor cu un con
structor din județ. Unui alt pa
tron, din Italia, i-am închiriat 
două travee de câte 1200 mp 
fiecare din depozitul de măr
furi angro din Brad. în 4 mar
tie vine să perfectăm con
tractul. Italianul intenționează 
să deschidă aici o fabrică de 
lenjerie intimă pentru femei, 
pe care s-o vândă afară. Pe 
mine nu mă interesează me
todele lui, ci afacerea mea 
cu el. îi aștept și pe alții, tot 
pentru zona Bradului. Ne-om 
înțelege.

Dumitru GHEONEA

La sfârșitul săptămânii tre
cute, Consiliul de Administrație 
al Agenției Naționale de Ocu
pare și Formare Profesională 
și-a ținut ședința de lucru din 
luna februarie a.c. în municipiul 
Deva, nimerit prilej de a or
ganiza și o conferință de pre
să. Mai întâi, dnii Nicole Dorin 
Pârvu 
președinte 
al c.a. al 
ANOFP și 
Eugen Ma
niac - di
rector executiv al agenției, au 
subliniat obiectivele principale 
ale acesteia și ordinea de zi a 
ședinței de lucru din data de 
27 februarie a.c., relevând im
portanța respectivei instituții, 
de interes major și cuprindere 
națională, cu personalitate juri
dică, dar neguvernamentală, 
care coagulează trei forte de 
bază ale societății: sindicate, 
patronat, guvern. Membri ai c.a. 
din partea celor patru mari 
centrale și confederații sindi
cale și a patronatului.au evi
dențiat activitatea ANOFP Hu
nedoara - unitate etalon pe ța
ră -, au reliefat starea accen
tuată a fenomenului șomajului 
în România, insuficient con
trolată, și consecințele sale 
sociale, au invocat necesitatea 
unui dialog mai strâns și mai 
sincer al Guvernului cu socie
tatea civilă, în vederea găsirii 
celor mai potrivite măsuri de 
diminuare a numărului șome
rilor și de îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale populației.

S-a intrat apoi în dialog di
rect cu presa. în numele ziarului 
“Cuvântul liber" Deva am adre
sat două întrebări pe care le 
notăm împreună cu răspun
surile primite.

1. Câți șomeri sunt la 
această dată în țară și câte 
locuri de muncă se preco
nizează a se crea în 1999 în 
județul Hunedoara, unde, 
prin restructurarea secto
rului minier, rata șomajului 
a devenit cea mai mare din 
țară?

Nicolae Dorin Pârvu: 
ANOFP are 3000 de angajați în 
agenția centrală și în cele din 
teritoriu, care trebuie să ofere 
servicii de calitate la 1.150.000 
de șomeri. Nu i-am pus la soco
teală pe cei 2.000.000 de oa
meni care lucrează la negru și 
care își creează singuri pro
bleme, deoarece nu își fac ve
chime în muncă și nu sunt pro
tejați social, dar aduc prejudicii 
și statului, prin faptul că firmele 
în care lucrează nu virează la 
buget datoriile cuvenite.

AM ÎNTÂLNIT UN PRIMAR 
FERICIT

Recent, cu prilejul unui important eveniment de ordin 
cultural ce a avut loc la Petroșani, l-am întâlnit, printre 
participanți, și pe dl Gheorghe Suciu, orimarul orașului 
Uricani. Discutând despre mai multe probleme locale, I- 
am abordat și în legătură cu situația bugetului acestei 
localități.

- Noi n-avem de ce' să ne plângem, deocamdată, 
având în vedere că aplicarea prevederilor Legii bugetelor 
și finanțelor locale ne avantajează, în sensul că partea 
din impozitul pe salarii ce ne rămâne, la care se adaugă 
și alte taxe și impozite locale, acoperă cheltuielile 
prevăzute, fără a afecta reducerea personalului primăriei. 
Câtă vreme trăiește E.M. Uricani și alte firme de interes 
local nu sunt semnale de îngrijorare pentru bugetul 
orașului. (N.T.)

fc .. -----—---------- ■---- ■ .... . ..... -ai

Eugen Maniac: Noi nu 
suntem o agenție care creează 
locuri de muncă direct, ci con
tribuim la crearea unora prin 
schimbarea altora. Pe de o 
parte. Pe de altă parte noi con
tribuim la crearea de locuri de 
muncă pe termen scurt și mediu 
prin aplicarea unor măsuri de 

comba
tere a șo- 
majului, 
așa cum 
am pro- 
cedat 

pentru Valea Jiului. Și la 
această oră avem măsurkac- 
tive pentru 2800 de locuri de 
muncă, în întreg județul Hune
doara, la anumite lucrări de in
teres public. Din păcate, nu toa
te administrațiile locale mani
festă interes și înțelegere 
pentru acest sprijin financiar pe 
care îl acordăm. -

2. Consideră liderii ma
rilor centrale sindicale că 
preconizata grevă generală 
va duce imediat la rezolva
rea revendicărilor, în prin
cipal a celor de natură sa
lariată, ori va crea și mai 
mari probleme Guvernului 
în demersurile sale de în
făptuire a reformei?

Liviu Luca, membru în c.a. 
al ANOFP, vicepreședinte al 
CNSRL - Frăția: Aș vrea să 
spun că, din fericire, nu noi 
conducem România, ci Gu
vernul, care a dus țara la fali
ment. Toate cele patru confe
derații sindicale au tras con
cluzia că actuala clasă politică 
trebuie presată pentru ca, la 
rândul ei, să oblige Executivul 
șă conceapă un program de 
relansare economică pe termen 
scurt, mediu și lung. Nu vrem să 
mai auzim de creștere negativă 
sau de creștere zero. Noi nu 
cerem bani să stăm acasă. 
Dorim să muncim cinstit, eficient. 
Dublarea salariului real pe care 
o cerem asta înseamnă.

Adrian Cojocaru, membru 
în c.a. al ANOFP, vicepreședinte 
Cartel Alfa: în toamna anului 
trecut, Guvernul a insistat pe 
semnarea unui moratoriu cu 
sindicatele pentru o perioadă 
de cel puțin șase luni, pe care 
nu l-am semnat. N-am avut în
credere în promisiunile sale. Și 
am avut dreptate. Acum Exe
cutivul vrea iar un pact social 
cu sindicatele, după ce în cele 
șase luni nu a făcut nimic, a 
dus țara la mai rău. Semnalul 
nostru nu este unul de distru
gere a Guvernului, ci constituie 
o flacără pentru aprinderea 
speranței.

Dumitru GHEONEA 
----- 0
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12.05 TVR Craiova 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei 
(r)16.00 Emisiune în limba maghiară
18.10 Camera ascunsă 18.35 Fa
milia Simpson (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 417) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție specială 21.00 
Primul val (s) 21.50 Avanpremieră la 
Gala Premiilor Uniter 23.10 Jurnalul 
de noapte. Sport 23.25 Fii cu ochii 
pe fericire (rep.) 23.50 întâlnirea de 
la miezul nopții 
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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 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 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. 19) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 418) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 20.55 
Telesport 21.00 Stare de alarmă 
(dramă Finlanda 1995)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Sensul tranziției (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 
Timpul Europei 17.00 Povestirile lui 
Donald Rățoiul (d.a) 17.30 Medicina 
pentru toți (mag. med.) 18.10 Ca
mera ascunsă 18.35 Familia 
Simpson (s, ep. 20) 18.55 Fotbal 
Meci amical: România - Israel (d) 
20.50 Jurnal: Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.35 Lumea bărbaților (s, 
ep. 6) 22.00 Impact

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Pentru dv., 

«I Doamnă! (r) 13.00 D-na King, agent 
«ai secret (sr) 14.10 Santa Barbara (s/ 
ț r) 15.00 Tribuna partidelor 

parlamentare 15.30 Conviețuiri 
® (mag.) 16.30 Personaje celebre (d.a) 
E 17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.00 

Sunset Beach (s, ep. 419) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 

*■ Jurnal. Meteo. Sport. Ediție specială 
21.00 Ivanhoe (s, ep. 3) 21.55 
Reflecții rutiere 22.10 Cu ochii’n 
patru (anchetă)
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 13.00 D-na King, agent 
secreL(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 Repere vitale 17.30 
Mapamond 18.10 Ora Warner: 
Animanlacs (d.a); Casa plină (s, ep. 
40) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
420) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Fii cu ochii pe 
fericire (f. România/Germania) 22.30 
Jurnal de noapte. Sport 23.35 
Orașul uitat (w. SF SUA 1994)

8.30 Micuța Memol (d.a) 9.05 
Animaniacs (d.a) 9.30 Tip-Top, 
Mini-Top! 11.00 Aventurile lui Tom 
Sawyer și Huck Finn (f) 12.30 A 
doua alfabetizare 12.55 Ecranul
13.20 Dinamo-Farul Constanța 
(fotbal) 15.30 Turnul Babei 16.40 
Lumea de mâine (s, SF) 17.30 
Expres Muzical 18.00 Sarabanda 
19.00 Teleenciclopedial9.50 
Săptămâna sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 Prada (s, ep. 8) 21.25 
Știrile de sâmbăta asta 22.30 
Filmele secolului - colecția 
Warner
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8.30 Personaje celebre (d.a) 9.30 
Kiki Riki Miki. Magazin pentru copii 
11.00 Viața satului 13.00 Biserica 
satului 13.10 Tezaur folcloric
14.30 Video-Magazin 15.20 
Fotbal: F.C. Național - Oțelul Galați
17.30 Gala Premiilor Concepte, 
1998 18.00 Sarabanda 19.00 
Aproape perfect (ep. 1) 19.25 
Casa plină (comedie, ep. 40) 19.50 
Duminică sportivă 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Fantoma (f, SUA, 1990)
23.10 Telesport 23.20 Comisarul 
Wycliffe (s, ep. 2)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
13.00 Comisarul Wycliffe (s/r) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi străine: 
Engleză 15.35 Patru surori (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 152) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Ansambluri 
folclorice 17.55 Filmele săptămânii
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.10 D-na King, agent secret 
(s) 22.00 Drumul spre Paradis 
(dramă Spania/Puerto Rico 1994)
23.30 S.O.S. Patrimoniul! 
Maramureșul istoric

9.00 Malta, insula poeziei (do) 9.55 
Ultimul tren (r) 10.55 S.O.S. Patrimoniul 
(r) 11.45 Infinitul lung brâncușian (do)
12.15 Sunset Beach (s/r) 13.10 Primul 
val (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine: Franceză 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
153) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.55 
Fotbal Meci amical, tineret 19.55 
Uvertură la opera ,,Oberon” 20.10 D- 
na King, agent secret (s) 21.00 
Sensul tranziției 21.45 Fotbal 
Semifinalele Cupei Italiei

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Opinia publică (r) 11.00 Pelerinaje (r)
11.30 Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Emisiune 
în limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 154)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 De 
dragoste... 20.10 D-na King, agent 
secret (s) 22.00 Arșița Arizonei (f.p. 
SUA 1987) 23,30 Meridianele 
dansului 

9.00 Cultura în lume (r) 10.10 Lumea 
bărbaților (s/r) 10.35 în compania 
vedetelor (r) 11.30 Ferestre spre 
lume 12.05 Brâncușr-cioplitorul de 
suflete (do) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 13.30 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniola 15.35 Patru surori (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 155) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tradiții
20.10 D-na King, agent secret (s) 
21.00 Ultimul tren (em. economică) 
22.00 Veneția iarna (f.a. Franța 1996, 
p. II) 23.30 Lumea sportului 

8.00 Patru surori 9.00 Lumină din 
lumină (r) 9.30 Biserica satului (r)
9.40 Tezaur folcloric (r) 10.30 Timpul 
Europei (r) 11.00 Ivanhoe (s/r) 12.10 
Sunset Beach (s/r) 13.05 Cu ochii’n 
4 (r) 13.45 TVR Craiova 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. Engleză 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 156)16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii 19.10 
Arhive românești 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.20 D-na King, agent se
cret (s) 21.10 Vânare de vânt (div.)

8.05 Patru surori (d.a/r) 8.30 Sporturi 
extreme 8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Cronica Africii sălbatice 9.30 Pas cu 
pas 10.30 Documente culturale 11.25 
TVR Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Wagner (ep. 6) 14.50 
Miniaturi muzicale 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 157)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 799)
17.30 Cântecul amintirii, amintirile 
cântecului 18.00 Serial de călătorii 
19.00 Istorie, memorie, recuperare
19.30 Retro TV 20.20 Minutul 91
21.20 Fotbal: Internazionale Milano- 
A.C. Milan, în etapa a 25-a 23.30 Pan
oramic Jazz

8.30 Sporturi extreme (do) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Cronica 
Africii sălbatice (CFI, 1995) 9.30 
Arca lui Noe 10.30 Documente 
culturale 11.10 Canțonete celebre
11.30 TVR lași 13.30 Creanga de aur 
14.00 Wagner (ep. 7) 14.50 Miniaturi 
muzicale 15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 158)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 800)
17.30 Pe meleaguri prahovene >17.45 
Un secol de cinema 19.30 Cu cărțile 
pe față 20.30 Sportmania 23.30 
Clepsidra cu imagini 24.00 Mozart și 
interpreții

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.30 Triumful 
spiritului (dramă SUA 1989) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
182) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 101) 18.00 Uraganul (s, ep. 
3'9) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 26) 22.00 Viitorul 
începe azi (s) 23.00 Observator

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 13.30 
Odiseea americană (do, ep. 1) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc 15.30 Dallas (s,e p. 183)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
102) 18.00 Uraganul (s, ep. 40) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 La asfințit (dramă 
SUA 1996) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Schimbul 
de noapte 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.30 Prințul din Bel Air 
(co. SUA 1985) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 184) 16.30 
Știrii7.00 Trei destine (s, ep. 103) 
18.00 Uraganul (s, ep. 41) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Centurion Force (f.a 
SUA 1995) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 

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 Odiseea 
americană (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 185) 16.30 Știri
17.00 Trei destine (s, ep. 104) 18.00 
Uraganul (s, ep. 42) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Inocentă și păcat 
(thriller SUA 1993) 23.00
Observator 23.30 Agenția de presă

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. 20) 13.30 
Odiseea americană (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Legea lui Burke (s, ep. 
10) 15.20 Navarro (s, ep. 31) 16.50 
Caracatița 4 (s, ep. 12) 18.00 
Uraganul (s, ep. 43) 19.00 
Observator 20.00 Detectivi la Malibu 
(s, ep. 25) 20.50 Invazia 
extraterestră (f. SF SUA 1998)
22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 26) 
23.00 Observator

7.55 Caracatița 4 (r) 9.00 Flash Gor
don (ep. 3) 9.30 Mighty Max (ep. 10)
9.55 Agenția de presă (r) 10.00 între 
prieteni 11.00 Fir întins 11.30 Mileniul III 
12.00 100 de grade Celsius 13.00 
Magazin sportiv 14.30 Constelația 
cinema 15.00 De cealaltă parte a legii 
(aventuri Canada/Franța, 1994) 16.30 
Burlacul (ep. 9) 17.00 Pe cont 
propriu (ep. 24) 17.45 Modă și stil 
18.00 Uraganul (ep. 44) 19.00 
Observator 19.30 Fotbal: Divizia A: 
Ursus Astra Ploiești - Petrolul Ploiești
21.30 Alegere greșită (dramă, SUA,. 
1995) 23.00 Observator 23.30 Tropi
cal Heat (ep. 31)

7.00 Pe cont propriu (r) 8.00 
Spirit și credință 8.30 Câinii de 
mare (ep. 12) 9.00 Teo și Mircea 
Șou 12.30 Asterix în Anglia (d.a) 
14.00 Magazin duminical‘18.00 
Uraganul (ep. 45) 19.00
Observator 19.30 Reporter TV 
Vouă 19.40 Damon (ep. 12) 20.05 
Crimă în paradis (dramă, SUA, 
1989) 21.45 TeleEurobingo Show 
23.00 Agenția de presă 23.05 
Frumoasa Creezy (Franța) 0.30 
Ținuturi nesfârșite (SUA, 1952, 
aventură)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Jane Eyre (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 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Patru nunți și o 
înmormântare (co. Anglia 1993)22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Seinfeld (s, ep. 175)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Cărările iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Patru nunți și o 
înmormântare (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Hercule (s) 
14.00 Xena, prințesa războinică (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 Aventura (s, ep. 
4) 21.30 NYPD Blue (s, seria V, ep. 4)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Susan (s, seria II ep. 4)

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 Good 
Night, Sweet Wife: A Murder in Boston 
(dramă SUA 1990) 22.15 Știrile PRO TV
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 27) 

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
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 118)
21.30 Mercenarii (s, ep. 7) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 24) 22.55 Știrile PRO 
TV

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 18.20 
Reforma la români (talkshow) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Efecte speciale (s, ep.16) 21.30 
Fără scăpare (f.a. SUA ’93) 23.15 
Chestiunea zilei 23.25 Știrile PRO TV

8.00 Aventurile lui Huckeleberry Finn 
(ep. 24) 8.30 Noile aventuri ale lui Su
perman (ep. 24) 9.00 Călătoriile lui 
Gulliver (ep. 20) 9.30 Legenda lui 
Wilhelm Tell (ep. 8) 10.30 Lois și Clark 
(ep. 15) 11.30 Accapulco Heat (ep. 15)
12.30 ProMotor 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Soțul și soția (ep. 37) 13.30 Bebe 
(ep. 9) 14.00 Alo, Generația PRO! 15.30 
Knight Rider, supercomando (ep. 14)
16.30 Lumea filmului 17.00 Profashion
17.30 Dreptul la iubire (ep. 72) 19.30
Știrile PRO TV 20.00 Rețeaua (f, ep. 2) 
21.00 Martial Law (ep. 2) 22.00 Rambo 
(aventuri, SUA, 1982) 23.45
Profesioniștii crimei (dramă, SUA, 1992)

8.40 Călătoriile lui Gulliver (ep. 21) 
9.00 Super Abracadabra 9.30 Fiica 
Oceanului (ep. 13) 11.00 Oamenii 
secolului (ep. 4) 12.00 Profeții despre 
trecut 13.00 Știrile PRO TV 13.10 Soțul 
și soția (ep. 38) 13.35 Bebe (ep. 10) 
14.00 Chestiunea zilei 15.00 Benny Hill 
(ep. 24) 15.30 Echipa mobilă 16.00 
Buffy, spaima vampirilor (ep. 24) 16.45 
Al șaptelea cer(ep. 58) 17.30 Dreptul 
la iubire (ep. 73) 18.15 Cei mai frumoși 
ani (ep. 3) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal (ep. 
28) 21.00 Cu sau fără bărbați (dramă 
romantică, SUA 1995) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Procesul etapei

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. 
72) 16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 
(s, ep. 70) 16.30 Malcolm și Eddie 
(s, ep. 70) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s, ep. 46) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Trei bănuți în fântână (co. 
SUA 1990) 22.00 Poză la minut 
(s, ep. 15) 22.30 Știri 23.00 Fotbal 
Premier League (înreg.)

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. 73) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 71) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 71) 17.00Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep. 47) 20.00 Camera 
ascunsă (div.) 20.30 Brooklyn 
South (s, ep. 15) 21.30 Dosarele 
Y 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. 74) 16.00 Știri 16.10 Tia 
și Tamera (s, ep. 72) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 72) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s, ep. 48) 
20.00 Cambra ascunsă (div.)
20.30 Comisarul Rex (s, ep. 15)
21.30 Gardă de corp (s, ep. 2)
22.30 Știri 

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) 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. 49) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 Cei 
mai buni dintre cei buni III (f.a. 
SUA 1995) 22.00 Frasier (s, ep. 
29) 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. 76) 16.00 Știri 16.10 Tia 
și Tamera (s, ep. 74) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 74) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s, ep. 50) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Alegeți-filmul! 22.00 Știri
22.30 Croazieră cu bucluc (co. 
SUA 1986) 

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 
Tia și Tamera (ep. 31) 10.30 Gre
gory Hines Show (ep. 31)11.30 
Lumea lui Dave (ep. 31) 12.30 
Apel de urgență 13.00 Motor
13.30 Sport magazin 15.00
Călătorii în lumi paralele (ep. 6) 
16.00 Pământul. Bătălia finală (ep. 
16) 17.00 Super Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 107) 19.00 Detectivi 
de elită (ep. 51) 20.00 Scarface 
(aventură-dramă, SUA, 1983) 
22.00 Real TV 22.30 Știri 23.00 
Armă de închiriat (f, acțiune, SUA, 
1991) ______________

10.00 Tia și Tamera (ep. 32)
10.30 Malcolm și Eddie (ep. 32) 
11.00 Gregory Hines Show (ep. 
32) 12.00 Legături de familie (ep. 
16) 12.30 Povești de iubire 14.00 
Cinemagia 14.30 Impostorul 
(comedie, Franța, 1991)16.00 
Răzbunarea sfântului (acțiune, 
Marea Britanie, 1968) 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (ep. 108) 
19.00 Detectiv de elită (ep. 52) 
20.00 Crima de pe piscul Eiger 
(mister-suspans, SUA, 1975) 
22.00 Frasier (ep. 30) 22.30 Știri 
23.00 Justiție oarbă (dramă, SUA, 
1986)



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, Geoa- 
giu - Băi. Relații la tel.216590

• Societate comercială vinde 
apartament 3 camere parter, 72 mp. 
situat pe str. Ion Creangă, Deva, 
cu proiect aprobat spațiu comer
cial. Tel. 219232, 092/281895. 
(9193)

• Vând casă 2 camere Tn 
Simeria și Deva, TV marfă și 
persoane, motor Aro și U 650. Tel. 
218245. (9463)

• Vând apartament 3 camere, 
zonă centrală. Tel. 214032, după 
ora 15. (9475)

• Vând garsonieră 2 camere. 
Tel. 215937. (9479)

• Vând apartament 4 camere, 
ultracentral, preț 35.000 DM. Deva 
tel. 217534 (200)

• Vând Dacia 1100, stare 
funcționare, piese schimb, 
2.000.000. Sîntămărie de Piatră, 
nr 52. (9453)

• Vând urgent, avantajos, 
apartament 3 camere Simeria. Tel. 
234608, 261964, 16-23. (9468)

• Vând apartament 2 camere,
etaj 1. Tel. 215613(9456)_______

• Vând apartament 3 camere,
parter, posibilități privatizare, 
Hațeg, mobilă sufragerie "Cris
tina", frigider Arctic, combină 
frigorifică Nei, canapea ex
tensibilă cu două fotolii. Tel. 
231668. (9451)_______________

• Vând casă în Deva, str. 
Vânătorilor, nr. 22 (9486)

• Vând casă în satul Coșești, 
comuna Lăpugiu, jud Hunedoara 
și 5 hectare de pământ. Informații 
comuna Dobra, str. Oborului. (2)

• Vând în Hațeg apartament 
cu 3 camere, hol central, două 
băi, două balcoane, îmbunătățiri, 
suprafața locuibilă 80 mp, plus 
garaj. Tel. 777623 (3184)

• Vând apartament 2 camere, 
cu îmbunătățiri, Micro I, Orăștie, tel. 
242119 (9402)

• Vând apartament 2 camere, 
semidecomandat, parter, Orăștie, 
tel. 242119 (9402)

• Vând apartament 4 camere, 
central, Orăștie, Eroilor, bloc B1/29, 
tel. 247745 (9407)

• Vând autoturism Lada 1500, 
rulată 110.000 km. Tel. 215931. 
(9469)

• Vând Dacia 1310, stare foarte 
bună, fabricație 1985, carte iden
titate. Tel. 229186 (9455)

Daca 1310, an 1986 Tef 66918-1 
(9483)

■ Vând pentru Mazda 626 D 
motor, faruri, stopuri, poziții, parbriz, 
geamuri, uși, scaune etc. Tel. 
216033 (9236)

• Vând IMS, Diesel, stare de 
funcționare, carte de identitate, 
nouă milioane, negociabil. Tel. 
650331 (9233)

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, CIVT, Orăștie, 
informații la chioșcul de ziare 
Palia. (7216)

• Vând autoturism TICO, aer 
condiționat, 23000 km. Informații tel. 
094/861763 sau 241556. (MP)

•Vând multicar IFA, Diesel, 1100 
cmc, preț 12 milioane, negociabil. 
Informații tel. 718301 (6488)

• Vând VW Transporter, 
Mitsubishi Lancer, VW Golf 2, 
Renault 21 Nevada, tel. 092/ 
530322, 242078 (9403)

• Vând Raba carosată, 10 tone 
sau schimb cu alta de tonaj mai 
mic. Tel. 092/772974 (9405)

• Vând tractor chinezesc, 15 
CP, cu plug și prășitoare. Tel. 
731494 (6492)

• Vând urgent Dacia 1300, 
1979, piese schimb, convenabil, 
Rîșculița, 30. (6863)

• Vând tractoare 27-45 CP, 
românești și nemțești, utilaje, 
pluguri, discuri și semănători, la 
comandă, cu plata în rate. Informații 
tel. 094290150 (3185)

• Vând Cielo cu preluare de 
contract, betonieră industrială 0,7 
mc, strung SN 320, spații, su
prafață 150 mp, plus 300 mp. 
închiriez spații în Deva pentru 
magazin piese auto, birou, depozit 
en-gros și atelier auto. Tel. 225354.

• Cumpăr HDD 200-400 Mb și 
procesor 486 D x 66. Tel. 094 
628328 (9458)

• Vând rulotă înmatriculată, 
prelată cu schelet metalic. Tel. 
222398, 213201. (9464)

• Vând mașini de dărăcit și tors 
lână, avantajos. Tel. 770145 
(9470)

• Vând doi cai, comuna Bîrsău, 
nr.57, inf. la familia Moga. (9476)

• Vând mașină de tricotat, 
mașină de spălat și un scaun 
pentru copii. Tel. 216006 (9235)

• Vând grâu, cantitate mare, din 
Siloz Arad. Tel. 057 210475 (9234)

• S.C. ROMAVICOM SRL Deva, 
fermă particulară de păsări, cu 
sediul în Mintia, platforma Casa 
Agronomului, vinde zilnic, inclusiv 
sâmbăta, între orele 8-16, pui vii. 
Informații suplimentare la tel. 
233484 (OP)

■ Viagra, 120 000, spray contra 
ejaculării rapide 169 000,01/6376273, 
092/342628,092/342629. (OP)

• Vând garaj 800 mp, fânar, 
platformă betonată pentru siloz, în 
suprafață de 0,9 ha, toate situate 
în satul Bălata, comuna Șoimuș 
(fosta CAP). Informații .tel. 092/ 
475064, 233956. (MP)

• Vând mașină rindeluit 
(abricht), de 80 cm lățime cu 
grosime, trei motoare electrice, 11- 
15 kW, Rișculița, nr. 30. (6862)

'•-îT .. •
închirieri

• închiriez apartament 2 camere, 
mobilate. Tel. 217451 (9467)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră, parter, confort 1, lângă 
Astoria. Tel. 216590, după ora 15.

OFERTE DE
SERVICII

• SC Euroclass SRL angajea
ză în condiții avantajoase bucă
tar. Detalii la tel. 092 341452,094 
398478. (9474)

• Decodez și repar telefoane
GSM, repede și ieftin. Tel. 094 
859958 (9169)_______________

• Meditez matematică. Tel. 
215617 (9198)

• Cooperativa de Consum Deva 
angajează lucrător gestionar 
Magazin Mixt Rovina, corn. Bră- 
nișca și Magazin ABC Hărău. 
Informații Deva, str. 22 Decembrie, 
bl. 9 P, tel. 217520. (9452)

• Societate internațională de im
port oferă imediat locuri de muncă 
cu câștiguri între 700.000 - 
1.000.000 lei/săptămână și posi
bilitatea de promovare rapidă. 
Persoanele cu sau fără autoturisme 
sunt cooptate într-un sistem nou 
de lucru. Nu este necesară 
experiența, 627527 (9280)

• Societate comercială 
angajăm secretară cu expe- 
riență. tel. 232008.

• Primăria orașului Hațeg scoate 
la concurs în data de 12.03.1999, 
ora 10, postul vacant de șef 

I serviciu salubritate, amenajarea și 
întreținerea zonelor 'verzi, 
administrația cimitirelor și serviciul 
funerar. Condiții de participare: 
inginer horticol, domiciliu stabil în 
orașul Hațer. Relații suplimentare 
la sediul Primăriei Hațeg. Bibliogra
fia se obține la Primăria orașului 
Hațeg. (3186)

• Firmă specializată caută 
distribuitori - colaboratori în 
vederea promovării de ser
vicii și echipamente pentru 
telecomunicații (terminale

xe și mobile). Tel.01/ 
2123024, 092/226944 (OP)

• S.C. Mercur SA Brad orga
nizează în data de 19.03.1999, 
ora 10, la sediul societății, licitație 
pentru vânzarea activului: birou 
și magazie cantină Gurabarza, 
compusă din: P+1 E, în suprafață 
de 239,56 mp și teren de 437,92 
mp. Preț pornire 150 milioane, 
plus TVA. Informații tel. 650958, 
650968 (6861) ____________

• S.C. Transcolect SRL Orăștie 
anunță intenția de majorare a 
prețurilor la transport marfă și 
persoane. (9406)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă nr. 1 
cu inscripția S.C. Crișmob S.A. Brad 
- Hunedoara. O declar nulă. (9465)

• Pierdut legitimație de serviciu 
eliberată de Gaz Metan Deva pe 
numele Popa Dorina. O declar nulă. 
(9472)

• Pierdut certificat acționar la 
S.C. Carmetaplast S.A. Deva, cod 
numeric 1701206206349, pe nu
mele Bucur Vasile. îl declar nul. 
(9466)

• Carte identitate Dacia 1310, 
seria B, nr. 914660, eliberată de 
Poliția Deva, la 16041997.0 declar 
dispărută în incendiul autotu
rismului respectiv. (6491)

DECESE

• Familia Marian Vali și Otilia- 
loana din satul Noianu anunță cu 
durere în suflet dispariția fulge
rătoare a dragului și scumpului 
lor fiu ,

RĂZVAN
în vârstă de 2 ani. (9484)

■ Familia Georgescu Lucia și 
Simona din Arad sunt alături de 
familia îndoliată la greaua pierdere 
suferită prin dispariția prematură 
a fiului

RĂZVAN
(9484)
• Familia Radovici deplânge, 

îndurerată,dispariția fulgerătoare a 
scumpului nepot și strănepot

RĂZVAN
(9484)
• Familia Satnoianu cu durere 

în suflet deplânge dispariția 
prematură a scumpului nepot

RĂZVAN

STIMAȚI 
AGRICULTORI - CULTIVATORI de PORUMB

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

Hibrizi Producții
timpurii t/lia

Hibrizi Producții
scmitimpurii t/ba

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 ROMANIA
Oradea, Aleea Rogerius, nr.6/b, 

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

■^.(vihromin 2000) *^«4- 5»C« VIPR0MIN 2000 SiRtLt 
Str. Sos. Aradului Km 75 + 3W » 

So/onfo, Judetvl Bihor
Producător de

ANIM1X
CONCENTRATE FURAJERE
CAUTÂ DISTRIBUITORI PENTRU 

JUDEȚUL HUNEDOARA
Firmele interesate sânt rugate sa ne contacteze 
la tel: 059/479,262 sau fax: 059/479.259

SC FARES SA ORĂȘTIE
Angajează ECONOMIST ÎN CADRUL 
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - 

CONTABILITATE
Condiții: studii superioare și vârsta maximă 30 de ani. 
Se oferă: salariu atractiv și mijloc de transpott al 

firmei pentru naveta Deva-Orăștie.
Relații la telefoanele: 241941; 247570 sau la sediul 

firmei din Orăștie, str. Plantelor, nr.50.

(9484)

ANUNȚ IMPORTANTr
Corpul experților contabili și 
contabililor autorizați - Filiala 

Hunedoara - Deva
Organizează în ziua de 9 martie 1999,. ora 12, în sala 

de ședințe de la Liceul Pedagogic Deva, o întâlnire cu 
agenți economici din județ pentru prelucrarea Normelor de 
închidere a exercițiului financiar pe anul 1998. Prelucrarea 
se va efectua de către specialiști din cadrul DGFPCFS.

Informații suplimentare la telefon 214658.

Banca Dacia Felix 5.A. Sucursala Deva
vinde la licitație publică următoarele:

SC HABER INTERNAȚIONAL 

SA HAȚEG
Organizează In data de 9 martie 1999 
concurs pentru ocuparea postului de 

electrician automatist.
Condiții: calificare în una din meseriile: electrician, 

electronist, automatizări; vârsta maximă: 35 ani.
Cererile se depun la biroul Organizare, Personal, 

Salarizare până în data de 08.03.1999.
Informații suplimentare la telefon 770130, int.215 sau 

225.

Bere HAȚEGANA - o bere pe gustul tău!

I. 1. Apartament 3 camere, situat în Deva, str. Bejan, nr. 7, 
bl. 56, șc. I, et. IV, ap. 9

- preț pornire licitație: 48.000.000 lei.
2. Casă 6 camere, situată în Bârsău, nr. 205, jud. 

Hunedoara
- preț pornire: 25.000.000 lei.
3. Casă 2 camere, anexe gospodărești, situată în 

Hărțăgani, proprietatea lui Medrea Elisabeta - preț pornire: 
17.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 17.03.1999, ia ora 10.00, la 
Judecătoria Deva, Biroul Executorilor Judecătorești.

II. 1. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl. 19 B, ap. 46 - preț pornire: 9.500.000 lei.

2. Apartament 2 camere, situat în Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl. 36, ap. 18, et. IV - preț pornire: 8.000.000 lei

3. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl. 17, ap. 25, parter - preț pornire: 18.500.000 lei.

4. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
14, ap. 17 - preț pornire: 8.000.000 lei

5. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
20, ap. 41 - preț pornire: 7.500.000 lei

6. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
19, et. 9, ap. 38 - preț pornire: 11,000.000 lei

7. Apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
3, ap. 11 - preț pornire: 11.500.000 lei

8. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl.
3, ap. 2 - preț pornire: 9.000.000 lei

9. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
6, ap. 17 - preț pornire: 8.500.000 lei

10. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, 
bl. 43, sc. A, ap. 6, parter - preț pornire: 8.000.000 lei

11. Apartament 3 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
43, sc. A, ap. 5, parter - preț pornire: 12.000.000 lei

12. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 
5, et. I, ep. 8 - preț pornire: 8.000.000 lei

13. Apartament 2 camere, situat în Petrila, str. 8 Martie, bl.
4, sc. B, et. 1, ap. 28 - preț pornire: 8.000.000 lei.

Licitația va avea loc la Biroul Executorilor Judecătorești 
din Petroșani, în data de 22.03.1999, ora 10.00.

III. 1 Chioșc-bar, anexe și teren intravilan în suprafață 

de 1250 mp, situate în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 13; - 
preț pornire: 40.000.000 lei.

2. Apartament 3 camere, situat în Hunedoara, B-dul 
Traian, bl. 15, et. I, ap. 51 - preț pornire: 36.000.000 lei

Licitația va avea ioc ta Biroul Executorilor Judecătorești 
din Hunedoara, în data de 19.03.1999, ora 10.00.

Informații suplimentare !a sediu! Băncii Dacia Feiix S.A Sucursala Deva sau !a telefoanele: 226367sau 220796.



Cuvântul liber 4 MARTIE 1999

între dotări și neajunsuri
Absența dotărilor cu 

materiale și mijloace di
dactice moderne, alături 
de insuficiența banilor au 
devenit, pe bună dreptate, 
un atribut comun celor mai 
multe unități școlare din 
mediul rural. La Școala 
Generală din comuna 
Gurasada însă asemenea 
neajunsuri se fac ceva mai 
puțin simțite, apreciind 
după cele prezentate de dl 
Mircea lacob, directorul 
școlii; pentru că, atât din 
partea Inspectoratului 
Școlar al județului, cât și 
din cea a Consiliului local 
s-a primit un sprijin consi
derabil pentru îmbunătă
țirea condițiilor în care se 
desfășoară procesul de în
vățământ.

Astfel, baza materială 
dispune, de puțin timp, de 
un aspectomat nou, două 
aparate de radio Philips, o 
combină muzicală, hărți și 
mingi de asemenea noi, 
precum și de o serie de 
materiale și jocuri pentru 
grădiniță. N-au fost negli
jate nici fondurile necesa
re reparațiilor și gospo

Antidiabet INSUVEGUL
Un mare și eficient me

dicament natural antidia
betic, Insuvegul, va apărea 
în curând în farmacii, după 
ce deja a obținut două 
medalii de aur la Geneva. 
Descoperit cu vreo 20 de 
ani în urmă, acesta n-a 
primit de-a lungul timpului 
avizul favorabil pentru a fi 
utilizat în terapeutică din 
pricina obstacolelor biro
cratice de tot felul aruncate 
în calea progresului, pro
babil, din invidie.

V Patria - Deva: 
întâlnire cu Joe Black (5- 
8); Față în față (9-11);

1/ Flacăra - Hune
doara: Picat din cer (5-8); 
Cortul (9-11);

'Jf Parâng - Petro
șani: Stare de asediu 
(5-8); Cea mai 
frumoasă meserie din 
lume (9-11);

r
I
I
I 1. Bari (11) - Inter (6) 1X

j Bari n-a realizat mare lucru în retur în 
i meciurile de acasă, dar nici Inter nu strălucește 
J în deplasare.
i 2. Bologna (9) - Venezia (10) 1 
| Meci ce poate fi considerat 1 solist.

3. Cagliari (12) - Vicenza (17) 1
• Avantajul terenului este hotărâtor în 
| această partidă.
| 4. Fiorentina (3) - Parma (2) 1X2

Aproape întotdeauna meciurile dintre 
I aceste formații s-au încheiat cu rezultate 
| strânse, greu de prevăzut.
• 5. Lazio (1) - Salernitana (16) 1

Nici o problemă pentru gazde.
I 6. Milan (4) - Piacenza (15) 1
| Șanse minime pentru oaspeți care numai în 
: vis se pot gândi la un egal, ce ar putea constitui 
I o surpriză.
j 7. Perugia (13) - Empoli (18) 1

ISă întrerupă Empoli șirul insucceselor la 
Perugia? Nu prea credem.

PRO N O
CONCURSUL DIN 7 MARTIE

dăririi celor șase școli pri
mare și școlii generale din 
comună, obținându-se de la 
bugetul local nu mai puțin 
de 85 de milioane de lei, 
ceea ce reprezintă 40 la sută 
din totalul acestuia (adică 
aproape procentul prevăzut 
de lege în acest sens).

Școala Generala 
Gurasada

"Cea mai grea proble
mă, subliniază directorul 
școlii, rămâne însă naveta 
elevilor. în prezent, nu 
există nici un mijloc de 
transport; or, până la Căr- 
măzănești și Boiu, spre 
exemplu, sunt cca 20 de 
kilometri dus-întors. Co
piii vin și pleacă pe jos 
sau, în cel mai bun caz, 
reușesc să “salveze" unul 
din drumuri cu vreo ma
șină de ocazie. Mai mbit 
decât atât, începând cu 
anul școlar următor, nu
mărul elevilor navetiști va 
crește, prin desființarea 
școlilor primare din satele 
Boiu de Sus și Vica”.

Noul produs farmaceutic 
impune pentru prima oară 
un nou principiu curativ al 
diabetului, altul decât cel 
propus de dr. Paulescu 
(1921) - și anume stimu
larea funcției pancreatice și 
nicidecum înlocuirea insu
linei absente în organism.

De la ce argument s-a 
pornit în descoperirea 
Insuvegului? De la faptul 
că în Nepal numărul bol
navilor de diabet este foar
te rar (1 la 100.000 de lo

Cultural - Lu- 
peni: Ronin (5-8); Picat 
din cer (9-11);

Dacia - Hațeg:
Banii vorbesc (5-8); Stare 
de asediu (9-11);

W Zarand - Brad: O 
crimă perfectă (5-8); întâl
nire cu Joe Black (9-11);

V Patria - Orăștie:
Salvați soldatul Ryan (5- 
8); Paparazzi (9-11);

Lumina - Ilia:
Ochi de șarpe (5-7).

Suficiente argumente, 
așadar, pentru conducerea 
școlii, care intenționează 
să realizeze un semiinter- 
nat, prin care să se asigu
re cazarea (mai puțin ma
sa) elevilor - obiectiv pus 
pe lista priorităților.

Până atunci însă o altă 
urgență ar fi reparația capi
tală a Grădiniței cu Program 
Normal din comună, în a 
cărei clădire, din cauza dete
riorării avansate, nu s-a mai 
desfășurat nici o activitate în 
ultimii cinci ani. Situația 
“arde” pentru că, așa cum 
aminteam anterior, în anul 
școlar viitor vor fi mai mulți 
elevi la Școala Generală și, 
în consecință, va fi nevoie și 
de spațiul în care funcțio
nează acum grădinița.

"Numai că școala nu 
va putea acoperi toate 
cheltuielile, care se ridică 
la o sumă considerabilă, 
așa încât facem apel șl pe 
această cale pentru a găsi 
sprijinul necesar”, conchi
de directorul Școlii Gene
rale din Gurasada.

Georgeta BÎRLA

cuitori), fiindcă poporul 
nepalez consumă cu re
gularitate timp de șase 
luni pe an un produs na
tural răspândit aici: 
“castravetele amar".

Pornindu-se de la 
acest considerent, s-a 
ajuns la obținerea Insu
vegului, pentru care dl dr. 
farm. Ovidiu Bojor merită 
toată stima, dânsul fiind 
un împătimit în domeniul 
plantelor folosite ca re
medii. (V.B.)

Precizare
Referitor la anunțul 

publicitar privind vânzarea 
acțiunilor deținute de 
Fondul Proprietății de Stat 
la SC Cerealcom SA 
Deva facem precizarea că 
taxa de participare este în 
valoare de 5.000.000 lei în 
loc de 500.000 lei cum 
eronat a apărut în data de 
27.02.1999 în ziarul 
“Cuvântul liber.”

8. Sampdoria (14) - Juventus (8) 1X
Meci dificil pentru gazde ce s-ar putea 

mulțumi în final și cu un egal.
9. Udinese (5) - Roma (7) 1X' ,
Gazdele se află într-o bună formă sportivă 

și le va fi foarte greu romanilor să scoată un 
egal.

10. Cosenza (15) - Brescia (5) 1X
Mergem pe mâna gazdelor, dar nu cu mare 

convingere, fiindcă Brescia este o echipă cu 
bune rezultate în deplasare și într-o formă 
apreciabilă.

11. Lucchese (17) - F. Andria (18) 1X
Oaspeții obțin câte un egal unde te aștepți 

cel mai puțin...
12. Pescara (9) - Genoa (11) 1
Se întâlnesc două echipe de forțe sensibil 

egale.
13. Regglna (8) - Verona (1) X
Deși oricare dintre aceste echipe poate sa

și apropie victoria cel mai mult credem într-un 
meci nul.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 
I 
I J

Asociația 
"Reuniunea 
Mărginimii Sibiului" 
anunță ședința de con
stituire a filialei din ju
dețul Hunedoara, sâm
bătă, 06 martie 1999, 
ora 12.00, la sala mare 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Cei din Mărginime și 
cei cu sufletul alături de ei 
sunt rugați să participe.

Agenția Județeană 
pentru Ocupare și 

Formare 
Profesionala 
Hunedoara

indatade20.03.l999, ora 
IO, va avea loc LICITAȚIE 
pentru achiziția de spații 
necesare funcționării Agenției 
Județene pentru Ocupare și 
Formare Profesională 
Hunedoara - unitatea locală 
Deva.

Caietul de sarcini poate fi 
ridicat de la sediul Agenției 
Județene pentru Ocupare și 
Formare Profesională din 
Deva, Piața Unirii, nr. 2, cam. 
2, telefon 216151 - int. 209, 
doamna Mihaela Boian.

Data limită pentru 
depunerea ofertelor este 
19.03.1999, ora 12, În plic 
sigilat, la adresa mai sus 
menționată.

Cooperativa de Consum Orăștie
cu sediul în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 8 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE 
în vederea vânzării unui “chioșc alimentar” - zona Cabana 

Costești, jud. Hunedoara.
- Preț de pornire 25.000.000 lei + TVA
Licitația va avea loc în data de 24 martie 1999, ora 10,00, la 

sediul unității.
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 054/ 242393 

și 054/ 241716.
In caz de neadjudecare, licitația se repetă în fiecare zi de miercuri.

Consiliul de Administrație al 
SC “Continui” SA Hunedoara (fost ICSAP)

organizează LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru 
închirierea următoarelor spații comerciale:

ADRESA SLIPRAF. COMERCIALĂ UTILĂ (mp) |

1. LABORATOR CARMANGERIE Str. Buituri 250 mp
2. PATISERIA MIHAELA
3. PATISERIA AMANDINA
4. COFETĂRIA MACUL ROȘU
5. RESTAURANTUL INTIM
6. RESTAURANT TRAIAN
7. BUFET CHIZID

Bd. Traian, bl. 49A 145 mp
Bd. 1848, nr. 1 76 mp
Str. Principală, nr. 1 Teliuc 60 mp
Str., Libertății, bl. 12 260 mp
Bd. Dacia, bl. 20 430 mp
Str. Chizid, nr. 1 100 mp

Licitația are loc la sediul societății în data de 22.03.1999, ora 11,00.
Taxa de participare de 200.000 lei și garanția de participare, care este la 
nivelul chiriei pe o lună de zile, se vor depune la casieria societății până în ziua 
ținerii licitației, ora 10,00.
Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 054/ 712316.

CAMPIONII ANINOASEI 
LA TIP CU ARCUL NU SE 

DEZMINT
Ieri dimineață, primarul 

orașului Aninoasa, dl llie 
Botgros, ne-a comunicat 
un frumos succes al spor
tivilor din localitate.

La Campionatul națio
nal de tir cu arcul, desfă
șurat în perioada 19-21 fe
bruarie a.c., la care au par
ticipat 72 de sportivi repre
zentând cinci cluburi din 
țară, echipa Minerul Ani
noasa a avut o comportare 
excelentă, ocupând șase 
din cele 14 titluri de cam
pion național acordate. Fe- 
riciții câștigători sunt: 
Viorel Hăbian - seniori, cu 
117 puncte din 120 posi
bile, doborând cu un punct 
vechiul record, care-i apar
ținea; Simona Urițescu - 
junioare și cădeți; Andreea 

SC PANICOR SA Hunedoara
Str. M.Viteazu, nr. 1 

Angajează cinci absolvenți studii tehnice 
superioare promoțiile 1993-1998. 

Informații la telefoane: 713556; 713421.

SC “Sîdermet” SA Câlan 
cu sediul în Câlan, strada Furnalistului, nr. 17 

reamintește celor interesați că 
organizează licitații pentru 

vânzarea fondurilor fixe disponibile 
în fiecare a 3-a zi de vineri a lunii.

Informații la telefoanele 054/ 730560 sau 054/ 
730561, interior 554.

Urițescu - copii; Bogdan 
Petrovicescu - copii; 
echipa feminină de se
nioare (Claudia Gherman, 
Simona Băncilă, Janina 
Lovaș).

De asemenea, Minerul 
Aninoasa a mai ocupat do
uă locuri doi, prin echipele 
de juniori și cădeți și un 
loc trei cucerit de echipa 
de seniori, având nomina
lizați cinci sportivi pentru 
lotul național: Viorel Hă
bian și Gigi Pușcă (se
niori), Claudia Gherman și 
Simona Băncilă (senioa
re), Marian Ștefănesc - 
juniori.

îi felicităm și noi pe 
bravii sportivi aninoseni la 
tir cu arcul.

Dumitru GHEONEA


