
LUKOIL a câștigat 
licitația pentru 
țițeiul caspic 
La Baku, licitația pentru țițeiul 

caspic a fost câștigată de 
Compania LUKOIL România, care 
va primi anual un milion de tone de 
țiței ce urmează să fie prelucrat la 
Rafinăria PETROTEL din Ploiești. 
Specialiștii Companiei LUKOIL 
România Group urmează să 
perfecteze, în câteva zile,- la Baku, 
aspectele tehnice și financiare ale 
afacerii țițeiului caspic. Este, 
conform declarației făcute pentru 
AM PRESS de persoane din 
conducerea companiei, “primul pas 
pe drumul mătăsii. Această reușită 
a fost îndelung pregătită și la ea și- 
au adus contribuția oameni politici 
și oameni de afaceri, care au ținut 
ca petrolul caspic să treacă prin 
țara noastră.” Compania Națională 
a Petrolului SOKAR din Baku a 
confirmat faptul că firma LUKOIL 
România este câștigătoarea 
licitației.
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Medicament nou 
pentru tratarea 

astmului bronșic
A trebuit să treacă 25 de 

ani de cercetări pentru a fi 
lansată o nouă clasă de 
medicamente ce tratează 
astmul bronșic, denumită, de 
către specialiști, antagoniști ai 
receptorilor de leucotriene. Din 
aceasta face parte și 
medicamentul Singulair
(Montelucast sodium), care se 
administrează o dată pe zi, de 
regulă seara, atât pentru copiii 
cu vârste între 6 și 14 ani, cât și 
pentru adolescenți și adulți.

Foarte important pentru 
suferinzi este faptul că în urma 
tratamentului cu acest medica
ment se reduce dependența 
sau chiar eliminarea compleiă 
a corticosteroizilor.

„Raza Soarelui" 
emite câldurâ 

umană, insă nu 
receptează...
• în Val” Jiului - 84 de copii 

infectați cu virusul HIV;
• Tratamentele nu dau rezultate 

corespunzătoare;
• Integrarea în societate este o 

mare problemă;
• Pentru o secție in Petroșani, 

există condiții, dar lipsesc banii.

La o recentă manifestare organizată în orașul 
Lupeni, unde erau prezenți, între alții, și 
conducători de întreprinderi și instituții, oameni 
de afaceri, patroni, investitori din județ și din 
țară, l-am întâlnit pe inimosul Nelu Amarandei, 
președintele Asociației Antisida ,,Raza Soarelui” 
din Valea Jiului. Am intrat în vorbă. Ne-a relatat 
pe nerăsuflate despre activitatea asociației și 
soarta copiilor bolnavi de SIDA, despre sprijinul 
primit și greutățile întâmpinate.

,.Asociația încearcă, la nivelul puterilor sale, 
să rezolve o parte dintre problemele copiilor din 
Valea Jiului infectați cu virusul HIV. Asemenea 
necazuri sunt în 73 de familii, cinci dintre ele 
având câte doi copii în suferință. De fapt, mai 
sunt trei familii cu câte doi copii, pentru că din 
două familii câte un copil a murit nu de mult. 
Numărul total al copiilor infectați cu virusul HIV 
este de 84 acum. El scade sau crește. La 6-8 
săptămâni moare un copil, dar apar cazuri noi 
de îmbolnăviri. Zilele trecute au venit alte două 
familii cu doi copii bolnavi. Și aceștia, ca toți 
ceilalți, sunt născuți în anii 1989-1992, când se 
presupune că au fost infectați pe cale medicală. 
Discuții au fost, sJht încă multe. Pro și contra. 
Dar asta nu mai are acum mare importanță. Ceea 
ce vrem noi, asociația, este să ajutăm aceste 

I familii, acești copii nefericiți. Le-am întocmit 
dosare individuale, le urmărim riguros evoluția 
bolii, intervenim când și cum putem, dar e greu. ”

„Știm că ați întreprins mai multe acțiuni, 
proteste în Capitală, pentru a fi ajutați”.

,,in 9 decembrie 1998, un număr de 20 de 
familii ne-am deplasat la București, la Guvern, 
și am avut o discuție cu dl ministru al Sănătății, 
Hajdu Găbor. Ne-a înțeles durerea - și eu am 
un băiat de 9 ani bolnav de SIDA - și ne-a promis 
sprijin pentru înființarea unei secții speciale de 
tratare a acestor copii, la Petroșani, având în 
vedere greutățile mari de deplasare cu copiii, la

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

!n timp ce ministru! Berceanu se declară mulțumit de programul 
de reducere a pierderilor.

Pagubele CNH depășesc deja, pe 
acest an, 200 de miliarde de lei

"Sunt mulțumit de termenii în care, împreună 
cu reprezentanții Ligii Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului, am stabilit amănuntele programului de 
reducere a pierderilor cu 20 de procente în 
mineritul Văii Jiului", a declarat marți, 9.03. a.c., la 
Petroșani, ministrul Industriei și Comerțului, dl 
Radu Berceanu. Scopul vizitei acestuia a fost 
chiar de a fixa “regulile economice” pe care 
programul le impune. Astfel, pentru acest an 
Compania Națională a Huilei(CNH) trebuie să-și 
asigure un venit total de 2000 de miliarde de lei. 
Obținerea acestui venit va garanta drepturile 
salariate stabilite prin C.C.M. Din totalul intrărilor 
financiare ale companiei, 675 de miliarde de lei 
vor reprezenta fonduri alocate de la Bugetul de 
Stat cu titlul de subvenții sau investiții. Asigurarea 
diferenței până la 2000 de militate revine în 
exclusivitate companiei. Ea trebuie să extragă și 
să livreze către CONEL 3,1 milioane tone huilă, 
producție care va aduce CNH 1325 de miliarde 
de lei.

Prin programul de reducere a pierderilor, CNH 
are pentru acest an alocați 565 de miliarde de lei 
reprezentând cheltuieli materiale. Dacă această (Continuare în pag. 2)

cifră este depășită, pentru încadrarea în limitele 
stabilite vor trebui reduse alte cheltuieli, ministrul 
Berceanu făcând referire expresă la cheltuielile 
cu munca vie. Salariile minerilor nu vor fi încasate 
în cuantumul stabilit prin C.C.M. nici dacă 
producția realizată se va situa sub planul stabilit. 
Dl Radu Berceanu pare ferm pe poziție atunci 
când declară că “ salariile din CNH sunt legate de 
cantitatea de huilă extrasă, de eficiență și nu de 
prețurile din piața alimentară”.

Un alt aspect clarificat marți la Petroșani a fost 
cel al închiderii de mine. Este prevăzută 
închiderea a 23 de perimetre miniere a căror 
exploatare nu se mai justifică economic. De îndată 
ce proiectele tehnice necesare vor fi validate, o 
parte din minerii ce lucrau în aceste perimetre vor 
fi folosiți pentru închiderea minelor. Se prevede 
chiar organizarea unei părți din companie sub o 
formă care să permită derularea*asanării în 
optime condiții. O altă soluție organizatorică 
prevede derularea activității de extracție de la

Adrian SĂLĂGEAN

PUNCTE DE VEDERE

Cenușile 
timpului

Printr-un proces legislativ chinuitor și 
îndelungat se încearcă punerea în 
concordanță cu realitățile economice ale țării 

și cu simțul de dreptate socială a statutului 
global al unei categorii ce reprezintă aproape 
25 la sută din populația țării - pensionarii.

Ajustată de-a lungul a 9 ani de tranziție 
prin nenumărate acte normative, multe șchioape 
sau goale de conținut, starea acestei categorii 
tot precară și instabilă rămâne.

Parlamentul României parcurge ultima sută 
de metri a procesului de elaborare a noii legi a 
pensiilor. Că în viața pensionarilor de astăzi și 
a celor ce vor căpăta în viitor acest statut ea 
va aduce un plus de bine încă nu avem de 
unde ști. Cert este că va fi o lege nouă care va 
"împinge” vârsta de pensionare cât mai 
aproape de limita speranței de viață în România 
atât pentru femei cât și pentru bărbați.

Zilele trecute ministrul Muncii și Protecției 
Sociale - social-democratul Alexandru 
Athanasiu - încerca să explice pe un post de 
televiziune principalele mecanisme ale noii legi, 
cum printr-un sistem instituțional paralel ea va 
îndulci foarte mult starea materială a viitorilor 
pensionari, a celor fare mai au de muncit 15- 
20 de ani până la statutul de pensionar - 
spunea dl ministru.

“Și ceilalți, cei de acum?" - nu și-a putut 
cenzura reporterul întrebarea. "Ceilalți, a 
răspuns ministrul, vor aștepta ca și până acum 
indexarea de la buget. Nu e nimic altceva de 
făcut. Ei sunt cenușile timpului”.

Metaforic sau cinic, ministrul exprima un 
adevăr: cinci milioane și ceva de români nu 
sunt altceva decât tot atâtea urne cu cenușile 
timpului care nu mai au a aștepta decât mila 
cerească. Ei mănâncă puțin, fie pentru că 
trebuințele biologice le sunt mici, fie pentru că 
puținătatșa bugetului nu le permite mai mult în 
condițiile prețurilor care par să fi înnebunit. 
Beteșugurile vârstei îi împing în schimb către 
un alt consum, cel medicamentos, pe care 
oricum nu și-l pot satisface decât la limita 
supraviețuirii, căci protejarea lor socială pe 
’calea gratuităților sau a compensărilor pare 
să se apropie de anularea totală. Colac peste

___________ion CiOCLEi
(Continuare în pag. 2)

• - Chelner, far
furia este umedă!
- Vă înșelați, 

domnule, asta e 
chiar supa!

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%

S____ __________ — _

Un sprijin pentru producătorii agricoli

Subventionarea semințelor
v 9

Prin Hotărârea Guver
nului României nr. 113/ 
1999 s-a stabilit nivelul 
maxim al reducerii pre
țurilor de cumpărare a 
semințelor din producția 
internă, provenite de la 
agenții economici autorizați, 
care vor fi - folosite în 
campaniile agricole din 
anul 1999. Potrivit acestei 
hotărâri, prețul semințelor - 
în condițiile arătate - se 
stabilește la 37 la sută din 
prețul de cumpărare a 
semințelor. Suma totală de 
260 miliarde lei necesară 
subvenționării este supor
tată din alocațiile destinate 
acestui scop, care sunt 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Agriculturii și

Alimentației pentru anul 
1999.

Foarte important de 
subliniat este faptul că în 
hotărâre sunt prevăzute, pe 
lângă sumele maxime 
reprezentând reduceri ale 
prețurilor de cumpărare, 
termenele maxime până la 
care pot fi cumpărate 
semințele din speciile care 
fac obiectul acestui act 
normativ. Evident că 
prețurile de livrare pot să fie 
diferențiate, cu condiția de 
a nu depăși nivelul maxim 
de reducere prevăzut.

Beneficiari ai sumelor 
reprezentând reduceri ale 
prețurilor de cumpărare a 
semințelor sunt agenții 
economici â: torizați con

form Legii 75/1995, 
republicată, care au 
obligația să livreze 
semințele cu preț redus 
societăților comerciale cu 
profil agricol, societăților și 
asociațiilor agricole fără 
personalitate juridică, 
producătorilor agricoli 
individuali, precum și altor 
proprietari și deținători 
legali de terenuri agricole. 
Potrivit hotărârii, semințele 
cu preț redus se livrează în 
stare tratată cu insecto- 
fungicide și/sau fungicide 
specifice, în conformitate cu 
tehnologiile de cultură. 
Firește semințele procurate 
în astfel de condiții nu vor 
putea să fie folosite în alte 
scopuri decât numai pentru 

însămânțare, cei ce 
încalcă o asemenea 
prevedere fiind nevoiți să 
suporte penalitățile în 
conformitate cu legislația 
fiscală în vigoare.

Sumele maxime - în lei/ 
kg - care reprezintă 
reduceri ale prețurilor de 
cumpărare se stabilesc, în 
funcție de cultură, la 
categoriile biologice pre- 
bază, bază și certificată. în 
cazul culturii de cartofi 
reducerea este cuprinsă 
între 1815 și 2255 lei/kg. 
La floarea soarelui 
reducerea este de 20905/ 
kg, la soia de 3330 - 3590

________ Nicoiae TfRCOB
(Continuare în pag. 2)

Vremea va fi 
predominant frumoasă și 
caldă. Cerul va fi variabil 
în regiunile nordice și 
mai mult senin în rest. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 12 și 
22 de grade iar cele 
minime se vor situa între 
0 și 8 grade, izolat mai 
coborâte în centrul și 
nordul țării. Dimineața, în 
zonele joasei se va 
forma ceață.
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GESTUL... netesce»
Maxi-taxi (HD 03 HRJ) a oprit 

in stația din preajma, gării din 
Deva, conducătorul auto (dl. 
Vasile Precup) a deschis portiera 
și a invitat pasagerii. “Câte 
doamne am in mașină?'1 - s-a 
întrebat șoferul, privind in spate. 
Și, in clipa următoare, fiecare 
bilet de călătorie pe care-l 
înmâna persoanelor de gen 
feminin era însoțit de un ghiocel. 
“Un simbol al primăverii, domniță 
dragă" “Domnițele" au zâmbit, au 
mulțumit, unele dintre ele 
manifestăndu-și public emoția 
față de gestul delicat al șoferului.

Un ghiocel. El pune în 
valoare un gest, o atitudine, un 
om.

Ghiocelul din maxi-taxi și 
atmosfera pe care a conferit-o 
pasagerilor mi-a readus în 
memorie o altă călătorie. Tot în 
Deva, tot cu maxi-taxi, tot în 
drum spre Micro 15. O muzică ce 
depășea normativele decibelilor 
ne-a copleșit. Depășea 
suportabilul și textul care însoțea 
așa-zisa muzică: “La un bar de 
noapte/o fată dansa/ din buric pe 
masă/pe muzică turcească/ho 
lala și ho late/ ce frumos mai era/ 
ho la la și ho la le/ hai să-mi iei 
lovelele/ toți care venea la ea se 
uita/merg acas'să-mi bat 
nevasta/ nu sparg masa sau 
dulapu’/că-i sparg la nevastă 
capu".

Hârtia nu suportă vulgaritățile 
textului ce a urmat. Sila, scârba 
.au cuprins călătorii. Fiecare și-a 
făcut șemnul crucii când, ajuns în 
stația de destinație, s-a eliberat 
de coșmar.

Chiar nu interesează pe 
nimeni poluarea sonoră la care 
sunt supuși călătorii (pe banii lor!) 
în mijloacele de transport în 
comun?

Lucia LICIU

Târgurile în 
luna martie

Potrivit calendarului 
întocmit, în această lună 
târgurile și piețele în 
județul nostru sunt 
organizate la următoarele 
date: pentru animale - 11 
martie în Orăștie și Petrlla; 
17 martie la Zam; 19 martie 
la Călan; 20 martie la Băcia; 
25 martie la Hunedoara, Ilia, 
Pui și Balșa; 28 și 30 martie 
la Hațeg, iar pentru mărfuri 
- 14 martie la Orăștie; 17 
martie la Zam; 19 martie la 
Călan; 20 martie la Băcia; 25 
martie la Pui și Balșa; 26 
martie la Petrlla și 27 martie 
la Hunedoara. Celelalte 
târguri și piețe la Simeria, 
Hunedoara, Orăștie, Hațeg, 
Petrila, Deva, Băița, Șoimuș, 
Cârjiți, Ghețari și Petroșani 
au loc în mod tradițional, în 
zilele ce se cunosc în zonă. 
(N.T.)

JOI
XfoV 11 martie 

Tvm

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dv., Doamnă! (r) 
13.00 D-na King, agent se
cret (sr) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.30 Con
viețuiri (mag.) 16.30 
Personaje celebre (d.a) 
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)

TVR 2
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 Brâncuși - cioplitorul 
de suflete (do) 13.00 
Medicina pentru toți (r) 13.30

Pagubele CNH...
(Urmare din pag. 1)

patru la trei schimburi de șase 
ore, renunțându-se astfel la un 
schimb. Personalul celui de-al 
patrulea schimb va fi distribuit 
pentru activități de pregătire, 
reparații și întreținere pe 
schimburile rămase.

Ca aspect inedit, pentru 
prima dată pare a se fi stabilit 
un consens între administrația 
CNH, Ministerul Industriei și 
Comerțului și Liga Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului. Dl Coste! 
Postolache, președintele 
executiv al ligii, s-a declarat 
satisfăcut de programul de 
reducere a pierderilor, 
motivându-și poziția prin aceea 
că bugetul stabilit pentru acest 
an este acoperitor pentru 
efortul salarial necesar plății 
celor 20.000 de angajați ai 
companiei.

Din păcate, au fost foarte 
evazive declarațiile referitoare 
la modul în care va fi 
recuperată pierderea 
înregistrată pe primele două 
luni ale anului. Surse CNH ne- 
au declarat că numai în luna 
ianuarie pierderile Companiei 
au fost de 186 de miliarde de 
lei. Din aceștia, peste 50 de 
miliarde au fost pagube din 
exploatare. Deci auspiciile sub 
care a început derularea 
programului de reducere a

„Raza Soarelui"
(Urmare din pag. 1)

2-3 luni sau mai des, la București, Timișoara, Cluj, Constanța. 
Având aprobarea dlui ministru, inclusiv pentru angajarea a 9 cadre 
medicale, noi am găsit un spațiu corespunzător în incinta Centrului 
de transfuzie a sângelui Petroșani. Primăria ni l-a acordat, 
deoarece este al său, dar noi trăbuie să amenajăm demisolul 
clădirii, unde să-și mute centrul activitățile sale. Aici e problema. 
Nu avem bani pentru așa ceva. Iar până la 15 martie, până când 
trebuie să deschidem secția, nu mai este mult. Știm că se 
sponsorizează diferite activități. Pentru sănătatea unor copii loviți 
de soartă nu s-ar putea găsi înțelegere?"

,,Care-i starea copiilor acum, die Nelu Amarandei?"
„ Toți acești copii trăiesc in familii și au părinți sănătoși. Starea 

lor nu e bună. Mai ales în această perioadă rece, când se 
îmbolnăvesc foarte repede. Ei ajung la dispensarul de cartier, iar 
de aici la secția de pediatrie a Spitalului municipal Petroșani, însă 
tratamentele sunt ineficiente. Dacă am avea această secție specială, 
în care medicii să se ocupe exclusiv de acești copii, ar fi altceva. 
Sigur că și integrarea lor in școală, în societate este foarte dificilă. 
Și în familii este greu, deoarece copiii au nevoie de medicamente, 
de alimentație specială, de programe de viață. Toate costă enorm. 
Iar părinții lor nu sunt niște oameni bogați, dimpotrivă. Noi ne 
bucurăm de înțelegere și sprijin din partea fundației,,Conexiuni" 
și,.Alter Ego" am Deva, a dnei Liana Spătaru, de la județ, a altor 
organisme și persoane, însă acum avem nevoie mai mult ca oricând 
de bani pentru deschiderea secției din Petroșani."

,,Raza Soarelui" Petroșani emite lumină și speranță, apel la 
înțelegere și ajutor. Poate-i receptează cineva mesajul...

Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. 
Spaniola 16.00 Țiganca (s, 
ep. 155) 16.45 Santa Bar
bara (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

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 
Sâmbete și zâmbete (r)
12.50 Vedete în papuci (r)
13.30 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 
Inocență și păcat (thriller SUA 
1993) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 

pierderilor sunt deosebit de 
proaste. Impresia lăsată a 
fost aceea că sindicaliștii 
cred că măsurile stricte de 
dorecție economică a 
programului să aibă totuși 
flexibilitatea necesară unor 
amendări • ulterioare de 
manieră a lega totuși salariile 
și de prețurile din piață, în 
timp ce dl ministru Berceanu 
speră ca “minunea” să se 
producă și. o entitate 
economică muribundă să se 
încadreze pentru prima dată 
de când e ea înființată în 
niște rigori și programe.

Toată lumea e mulțumită 
deoarece ambele “tabere" 
câștigă timp, un timp ce pare 
liniștea dinaintea prăbușirii 
ireversibile. Și oricum, chiar 
presupunând prin absurd că 
se vor reduce pierderile în 
mineritul Văii Jiului, programul 
acceptă din start un volum al 
pierderilor la nivelul a 80 la 
sută din cele de anul trecut. 
Caracterul de "gaură neagră" 
pentru economie a CNH nu 
va dispărea, iar pentru 
buzunarul sleit al 
contribuabilului acest lucru 
va reprezenta un efort 
continuu, potopului de taxe și 
impozite pe scaun, pe clădiri 
sau pe căptușeala paltonului 
adăugându-i-se noi puseuri 
de creștere.

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 
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 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
24) 22.55 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Dex, mascatul (d.a/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Bobo (f/r) 12.15 Ca la 
mama Acasă (r) 12.30 
Dragoste și putere (s/r) 13.15 
Misterioasa doamnă (s/r)

Subvenționarea 
semințelor

(Urmare din pag. 1)

lei/kg, la sfecla de zahăr 
15540-39070 lei/kg, la 
grâu de toamnă 1150- 
1200 lei/kg, iar la porumb, 
după grupă, 6845-9065 lei/ 
kg. De asemenea, la 
materialul săditor pomicol 
reducerea este de 9073 
lei/bucată.

Deosebit de importante 
sunt termenele stabilite 
până când pot să fie 
cumpărate semințe cu preț 
redus. Aceste termene 
sunt următoarele: la cartofi

Cenușile 
timpului
(Urmare din pag. 1) 

pupăză, un ministru adus cu 
vârzobul și așezat în postura de 
mai mare al finanțelor României 
se gândește serios (dacă 
acesta poate fi un gând serios) 
că anemicul buget al țării ar 
putea fi cârpit impozitând 
pensiile. Dacă vom trăi vom 
vedea-o și pe asta, căci de la o 
vreme încoace tot ce e rău 
pentru om se îndeplinește cu 
repeziciune uimitoare. •

Mai au pensionarii actuali 
cele peste cinci milioane de urne 
flotante cu cenușă a timpului 
ceva de așteptat de la actuala 
guvernare? Atât cât au primit și 
de la cele care s-au perindat și 
până acum în fruntea țării. Și nici 
nu au de unde aștepta atâta 
vreme cât numărul celor care 
contribuie la constituirea pe 
bază de mutualitate a bugetului 
de asigurări sociale din care se 
plătesc și pensiile scade 
continuu prin lichidarea sau 
falimentarea agenților 
economici; atâta timp cât primul 
“uitat’’ la plata datoriilor către stat 
de către marii operatori 
economici este bugetul de 
asigurări sociale; atâta timp cât 
evaziunea fiscală mână în mână 
cu corupția au fost ridicate la 
rang de regulă în funcționarea 
mecanismului economico-social.

Un act de dreptate s-ar face 
dacă o parte din veniturile 
realizate din privatizarea

14.00 Surorile (s) 15.00 
Marimar (s, ep. 30) 16.00 
Celeste se întoarce (s, ep. 
30) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
141) 17.30 Ultima vară (s, ep. 
90) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 78) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s, ep. 
324) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 184) 21.30 
Surorile (s, ep. 54) 22.30 
Piloții iadului (f.a. SUA ’67)

PRIMAT'/
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.

9

și sfeclă de zahăr - 15 
aprilie ac.; la soia și 
material săditor - 1 mai, 
la porumb - 15 mai, iar la 
grâul de toamnă - 15 
noiembrie a.c.

Considerăm că, în 
raport de opțiuni, 
producătorii agricoli vor 
ști să aleagă cele mai 
avantajoase condiții în 
care să înființeze în acest 
an culturile agricole, 
astfel încât să obțină și un 
profit rezonabil.

întreprinderilor ar fi alocată di
rect bugetului de asigurări 
sociale și pensii, nu bugetului 
consolidat. în definitiv 
pensionarii de azi și cei care 
nu mai semnează pentru 
primirea nici unei pensii sunt 
cei care au strâns 50 de ani 
cureaua până ce s-au 
construit întreprinderile care 
trec astăzi în proprietatea 
capitalului privat.

Poate cineva va fi tentat 
să spună: “domnule, nu ai 
dreptul să plângi de mila 
pensionarilor atâta timp cât 
sunt în România pensii de 9- 
10 milioane de lei”. Vă întreb 
însă câte? Existența lor e o 
nedreptate strigătoare la cer, 
pe care a permis-o sistemul 
legislativ anapoda care 
acționează în domeiu. Căci 
pensia unui asemenea 
pensionar consumă cât 30-35 
de pensii minime pe sistem. Să 
nu-mi spuneți că aceasta e o 
stare de normalitate. Legi 
strâmbe i-au permis bossului 
din fruntea băncii sau a regiei 
de stat să-și facă salarii cât 
au vrut. Și ei au înțepenit în 
posturi până când media 
câștigului pe ultimii 5 ani de 
activitate a îndreptățit pensia 
de zece milioane. în vremea 
asta câteva milioane de urne 
cu cenușa timpului așteaptă 
un pic de soare și pe strada 
lor. Atât cât pronia cerească 
le va mai îngădui așteptarea.

29) 22.30 Știri 23.00 Ultima ’ 

ediție (talkshow)

HB®
10.00 Nu poți zori 

dragostea (co. SUA 1989)
11.30 Sanctuarul (f.a. SUA
1997) 13.15 Goana după 
copii (co. SUA 1993) 14.45 
Martorul incomod (thriller 
SUA 1996) 16.15
Comoara lui Curly (co. 
SUA 1994) 18.15
Aventurile lui Huck Finn 
(f.a. SUA 1993) 20.00 
Perversiunile științei (s)
20.30 Linia erotică (co. 
Spania 1995) 22.30 Viață 
dublă (dramă SUA 1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

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

Joi, 11 martie

O BERBEC
Un gest interpretat greșit 

vă poate jigni profund. înainte 
să vă supărați, analizați clar 
ce anume v-a iritat, poate veți 
înțelege adevărata
semnificație a contextului.

O TAUR
Aveți în continuare succes 

pe toată linia. Vă distrați 
minunat cu prietenii, farmecul 
dv. câștigă pe toată lumea. 
Seara sunteți foarte sensibil 
sufletește, dar cu picioarele 
pe pământ.

3 GEMENI
Astăzi veți continua să vă 

faceți planuri de viitor. Din 
punct de vedere profesional, 
se preconizează schimbări 
favorabile. Nu fiți duri cu 
subalternii!

O RAC
Puteți fi frământat de 

trecutul dv., pot reapărea 
probleme de sănătate, 
eventual invidioșii vă pot 
produce clipe grele. Aveți grijă 
să nu măriți numărul grijilor cu 
gafe noi.

□ LEU
Fiți foarte prudenți, cineva 

încearcă să vă atragă într-o 
afacere care v-ar putea 
provoca pierderi materiale. 
Obțineți rezultate remarcabile 
în rezolvarea problemelor 
familiale.

O FECIOARĂ
Aveți necazuri cu rudele 

apropiate. Dați dovadă de 
răbdare și înțelegere și veți 
reuși să treceți peste asta. în 
compensație, sunt șanse să 
intrați în posesia unei sume de 
bani.

O BALANȚĂ
Este ziua evenimentelor 

neașteptate, plăcute și mai 
puțin plăcute. Nu este o zi 
propice pentru probleme 
financiare. Cea mai importantă 
întâlnire intimă programați-o în 
seara asta.

O SCORPION
Sunteți într-o formă fizică 

superioară. în mod deosebit, 
cei care s-au născut după 
miezul nopții au șansa la o zi 
superbă, mai ales că și starea 
psihică e excelentă astăzi.

O SĂGETĂTOR
Liniștea și echilibrul femeilor 

Săgetător vor fi remarcate și 
elogiate la locul de muncă. Să 
nu vă așteptați însă la 
remunerații suplimentare 
pentru sclipirile de moment.

O CAPRICORN
Sufletul dv. plutește în sfera 

muzicii și a literaturii; deci nu 
este un moment potrivit pentru 
menaj. Reușiți să treceți cu 
bine și de eșecuri, dacă 
acestea nu au loc în viața 
sentimentală.

2 VĂRSĂTOR
Părerea dv. este foarte 

importantă pentru cunoștințe 
și prieteni. Astăzi veți 
beneficia de roadele 
siguranței de sine: puteți 
începe soluționarea unor 
sarcini complicate.

O PEȘTI
Dorințele vi se vor realiza 

cu ușurință, mai ales cele 
legate de o nouă relație. 
Evenimentele începute 
săptămâna aceasta vă oferă 
șansa unei fericiri de durată.

nepesce?
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Marmosim a trecut cu succes 
examenul privatizării

în ziua de astăzi, când 
economia este într-o puter
nică recesiune, sunt tot mai 
puțini agenții economici ale 
căror afaceri prosperă. Un 
asemenea caz, o "rara avis” 
a economiei hunedorene, 
este Societatea comercială 
de exploatare și prelucrare 
a marmurii Marmosim S.A. 
din Simeria. Fiind până nu 
de mult într-o situație 
incertă, Marmosim a trecut 
cu succes examenul privati
zării, având în prezent rezul
tate extrem de încurajatoa
re. Statul român și-a păstrat 
1% din acțiuni, mai precis 
așa numita "acțiune de 
aur”, fapt care îi dă drept de 
veto în cazul în care firma ar 
dori să-și schimbe obiectivul 
principal de activitate sau 
dacă acționarii doresc lichi
darea administrativă a 
acesteia. Or, nici una din 
aceste situații nu este de 
luat în considerare.

Așa după cum afirma dl 
Ștefan Velniceru, consilierul 
juridic al societății, în toamna 
anului trecut FPS a vândut 
pachetul majoritar de acțiuni 
către societatea bucureștea- 
nă Titanmar S.A. "Această 
societate este tot una de 
profil, fapt extrem de impor
tant pentru înțelegerea pro

blemelor de exploatare și 
concretizare a acestor pro
duse care până la urmă sunt 
produse de lux și chiar sezo
niere”. A fost aprobat un pro
gram de investiții extrem de 
riguros și etapizat. "într-o pri
mă fază avem în vedere mo
dernizarea și creșterea capa
cității de exploatare în princi
pal în cariera de bază Ruș- 
chița și la Moneasa. De ase
menea avem în vedere mo
dernizarea parcului auto care 
la ora actuală este uzat fizic și 
moral. în a doua etapă ur
mează să modernizăm capa
citățile de exploatare din ca
rierele mai mici. Avem în ve
dere și crearea a două insta
lații de praf micronizat, praf 
folosit în industria coloranților, 
a hârtiei etc.”

Un fapt extrem de îmbu
curător îl reprezintă decizia 
de menținere a tuturor celor 
750 de muncitori, ba chiar 
urmează a fi făcute noi an
gajări o dată cu creșterea 
activităților productive. în 
ceea ce privește angajații 
Marmosim dovedește multă 
preocupare pentru ei. în 
acest sens se poate men
ționa faptul că este asigurată 
masa caldă pentru aceștia, 
în curând, va fi inaugurată 
noua sală de mese, un ade

vărat exemplu de bun gust 
și rafinament. "Oamenii 
noștri merită această aten
ție din partea noastră”. Deși 
simplă în aparență noua 
sală de servire a mesei este 
complet placată cu marmu
ră, a cărei aranjare dove
dește mult simt artistic. "Mar
mura dacă o respecți, te 
respectă și ea, iar aici avem 
cel mai bun exemplu.”

Pentru a asigura hrana 
angajaților Marmosim a 
cumpărat fostul C.A.P. din 
Săulești, punând aici ba
zele unei ferme proprii. 
Cert este că grija pentru 
salariați se reflectă în pro
ductivitatea lor, foarte multe 
dintre sectoarele de pre
lucrare a marmurii nece
sitând o muncă extrem de 
migăloasă.

Este și motivul pentru 
care la prelucrarea marmu
rii majoritatea personalului 
este format din femei. 
Peste 30% din produsele 
finite sunt exportate, exis
tând relații de colaborare 
cu parteneri din Germania, 
Italia, Austria etc. în aceste 
condiții, Marmosim S.A. 
are în față un viitor extrem 
de promițător, fiind o mân
drie pentru județul Hune
doara.

Trecerea drumurilor comunale în admi
nistrarea Consiliilor locale rămâne în continuare 
o problemă mult discutată. Opoziția primarilor 
este dată, în principal, de lipsa resurselor finan
ciare din bugetul local pentru soluționarea unor 
probleme de strictă necesitate - ajutorul social, 
subvenționarea energiei termice, salarii și 
cheltuielile cotidiene pentru curățenia orașului 
etc -, fără a mai lua în seamă și alte cheltuieli 
pentru repararea, asfaltarea sau alte lucrări de 
întreținere a drumurilor recent “pasate” Con
siliilor locale.

Noi cheltuieli în 
cârca “primăriilor 

locale”
Cei aproape 30 de kilometri de drumuri care 

revin în administrarea Consiliului local Simeria - 
spun autoritățile locale - riscă să devină dacă 
nu se asigură fonduri speciale o problemă 
pentru circulație. Banii, care și așa sunt foarte 
puțini, sunt alocați cu prioritate pentru străzile 
cu circulație mare, iar dacă mai rămâne câte 
ceva vor fi reparate și drumurile comunale 
unde numărul mașinilor este mic, ne-au precizat 
surse din Primăria Simeria.

La întrebarea cum vede soluționată 
această problemă, viceprimarul Simeriei, dl 
Nicolae Matiș, ne-a precizat că: “Pe moment 
este greu de spus, întrucât nu se știe ce im
plicații financiare are asupra bugetului local 
preluarea acestor drumuri.” Din unele estimări la 
nivelul anului trecut, suma necesară întreținerii 
și reparațiilor celor peste 30 de kilometri de 
drumuri s-a ridicat la circa două miliarde de lei, 
iar în acest an, datorită creșterii prețurilor, 
costurile vor fi mult mai mari - situație în care, pe 
moment, este imposibilă repararea și întreți- 

L nerea acestor artere de circulație.

Lăsat în 
paragină!

De aproape trei ani cinematograful orașului 
Simeria zace cu porțile închise. Starea deosebit 
de gravă în care a ajuns un lăcaș de cultură din 
oraș ridică numeroase semne de întrebare. De 
tot atâta timp orice spectacol care s-a organizat 
în Simeria a fost găzduit în diverse localuri.

Ce spun însă autoritățile locale și dacă sunt 
speranțe ca într-un timp scurt locuitorii orașului 
să poată beneficia de acest edificiu de cultură 
a fost una intre întrebările pe care i-am adre
sat-o primului gospodar al Simeriei, dlui loan 
Rovinar: "Cinematograful este închis din mai 
multe motive: în primul rând sala este imprac
ticabilă pentru orice activitate, începând de la 
tavan, pardoseală și scaune care sunt dete
riorate în proporție de peste 50 la sută.

Am încercat de mai multe ori să încheiem
un protocol între Primărie și Direcția Județeană 
de Cinematografie ca să putem repara sala din 
bugetul local, în schimbul accesului de a orga
niza spectacole, în completare la programul 
săptămânal de difuzare a filmelor.

Din păcate nu am găsit înțelegere la Direcția 
Județeană de Cinematografie, fapt de neînțeles.

Pe de altă parte ne-au solicitat sprijin, dar 
fără să încheiem o convenție legală nu putem 
aloca bani din bugetul local, motivând că trebuie 
un accept de la București.

Am făcut demersuri și la București de unde 
sperăm să obținem un răspuns favorabil. Dacă 
cinematografia nu are bani noi suntem dispuși 
să cumpărăm actuala clădire a cinematogra
fului pentru a efectua reparațiile ce se cuvin, 
încât și la Simeria să existe o sală adecvată 
pentru film și spectacole. Sau mai există și o 
altă variantă. Cinematograful poate să fie 
transferat în administrarea Consiliului Local, 
întrucât actualul imobil a fost unul particular și 
nu este revendicat de nimeni. Cu toată sărăcia
bugetului în câteva luni putem să efectuăm 
reparațiile necesare, iar clădirea să devină 
funcțională pentru diverse activități”, ne-a mai
precizat în final dl loan Rovinar.

i O mare i
| dilemă j
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Zăpada abundentă căzută în luna februarie, dublată 
de ploile din ultima vreme au făcut ca drumul pe 

scurtătură dintre Săulești și șoseaua națională să fie 
impracticabil. Lipsa unei canalizări face apa să se strân
gă în băltoace de mari dimensiuni, iar accesul pe scur
tătură a devenit imposibil pentru locuitorii Săuleștiului.
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Stadionul CFR Marmosim 
Simeria este, pentru mulți din
tre locuitorii orașului, un motiv 
de mândrie. Totuși, ceea ce 
am constatat în apropierea 
intrării pe stadion ne-a lăsat 
un gust amar. în primul rând,

| în dreptul porții de intrare tro- | 
nează un container de gunoi 
ruginit, amplasat nu se știe 
când șFde către cine acolo, 
ca și când ar fi simbolul echi
pei de fotbal. Mai ciudat este 
însă faptul că, în imediata
apropiere a containerului, pe | 
gardul împrejmuitor al stadio- ,i 
nului, este amplasată o pan- ' 
cardă metalică pe care stă 
scris cu litere de-o șchioapă 
“Depozitarea gunoiului strict 
interzisă", iar amenda, în ca
zul în care cineva nu se con
formează, este între 100.000 
și 1.000.000 de lei. Mai trist 
este că de-a lungul gardului 
am putut vedea destule 
gunoaie.

Pentru cineva în trecere 
prin zonă, respectiva situație 
reprezintă o mare dilemă, nu-i 
așa?
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Pentru a veni la Deva în vremurile ploioase oamenii din 
sat trebuie să ocolească patru kilometri prin Simeria, fapt 
ce duce la timp irosit și consum în plus de benzină dar și 
la nemulțumirea celor 140 de familii din sat.

Deși, mai mulți săteni din Săulești s-au adresat Pri
măriei din Simeria pentru a li se rezolva problema drumului, 
șansele sunt minime din lipsa banilor. Dl Nicolae Matiș, 
viceprimarul Simeriei, ne-a precizat că "drumul de la 
Săulești la șoseaua națională este unul industrial iar prin 
retragerea unității de materiale de construcții de la Bârcea 
acesta a rămas în administrarea nimănui.

Noi cunoaștem problema băltirilor de apă din apro
pierea căii ferate, dar acest lucru presupune timp și bani, 
în acest sens avem în atenție să facem un studiu - care 
costă destui bani - dar nu știm dacă va rezolva problema 
apei, iar costul acestuia va putea fi suportat de bugetul 
local. După ce avem cifrele noului buget, împreună cu 
Consiliul Local, vom lua o hotărâre."

Viceprimarul Simeriei nu vede o soluționare urgentă a 
situației de la Săulești, deși le dă dreptate sătenilor de aici 
întrucât "pentru ă merge la Deva trebuie să ocolească opt 
kilometri dus-întors."• >

Mai puțin 
de jumătate

Din cifrele care prefigu
rează bugetul Consiliului local 
pentru 1999, rezultă că în 
acest an suma totală nu va 
depăși 7- 8 miliarde de lei. 
Necesarul localității, având în 
vedere prioritățile de maximă 
urgență, se ridică la circa 18 
miliarde’de lei, fără a se mai 
adăuga influențele noului val 
de scumpiri. Or, în această si
tuație sumele de bani care 
vor constitui bugetul local nu 
vor ajunge nici la jumătate din 
necesarul actual al orașului, 
caz în care rămâne sub sem
nul întrebării canalizarea ora
șului ce provoacă mari pro
bleme în zeci de gospodării 
unde, datorită apei, sunt inun
date subsolurile, grădinile sau 
anexele, fără a se mai lua în 
discuție finalizarea Casei de 
cultură sau a altor obiective 
care vor rămâne multă vreme 
în stadiu de investiție.V__ ____ __ _____—ăt

Cum era de așteptat, nive
lul datoriilor pentru serviciile 
prestate de către General 
Simprest SA din localitate a 
ajuns la aproape 2 miliarde de 
lei, dintre care numai în aso
ciațiile de locatari sunt de în
casat 1,1 miliarde de lei.

în topul datoriilor conduc, 
cu sume mari, asociațiile nr. 
15 (care are restanțe de 6-7 
luni), 12 și 16. O pondere ma- | 
re în totalul debitelor o repre
zintă și neplata subvențiilor 
pentru agentul termic - de 530 
milioane de lei -, care din lipsa 
resurselor din bugetul local nu 
s-a putut efectua.

Situația datoriilor devine 
îngrijorătoare și în interiorul 
asociațiilor unde s-a ajuns 
până la 5 milioane de lei de 
plată pe apartament, iar șan
sele de a se recupera aceste 
sume par minime. Mulți dintre 
datornici invocă lipsa banilor, 
viața grea, deși nu în puține 
cazuri între debitori se situ
ează și persoane cu venituri 
lunare de 1-2 milioane de lei.

V _

Pagină rea Uzată de 
Cornet Poenar, 
Andrei Nistor 

Foto: Traian Mânu

Bate 
vântul 

țiglele...
în apropierea Gării din 

Simeria, o clădire fără 
stăpân, fără identitate "iz
bește" ochiul trecătorului.

Acoperișul, țigla și ten
cuiala au început să 

l curgă la vale. Jgheaburile 
atârnă la un metru dea
supra capului trecătorilor, 
fără să mai vorbim de 
geamuri care au rămas 
de domeniul trecutului. 
"Imaginea clădirii pă
răsite contrastează vizibil 
cu împrejurimile care to
tuși au o ținută civilizată”, 
sunt de părere mai mulți 
interlocutori.
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Copilul - acest pur și fra
ged lujer al omenirii - ne ui
mește deseori cu gingășia și 
frumusețea gesturilor lui, dân- 
du-ne adevărate lecții de al
truism, de generozitate. în

preajma acestor gesturi, o- 
chii adulților nu sunt cruțați 
de lacrimi. Așa cum s-a în
tâmplat deunăzi, când o mâ
nă de copii - școlari au pus 
deoparte dulciurile primite la 
“gustarea de la ora 10”pentru 
a le dărui unor bunicuțe. Afla
seră că după orele de curs 
(de la Școala particulară "Sf. 
Maria” din Deva) vor face 
vizite la câteva bunicuțe pe 
care vârsta înaintată și boala 
le-au țintuit în case.

împreună cu domnișoara 
învățătoare Izabela, micuții An
dreea, Anna, Răzvan, Zsuzsa, 
Timea, Călin, Matyas, Malvina, 
Erzsike, Tunde, Darius și 
ceilalți colegi din clasa a ll-a 
(Școala particulară “Sf. Maria” Lucia LICIU

Dna Sofia Crăciun, fac
tor poștal, în drum spre 
abonații ziarului, care o 
așteaptă cu nerăbdare.
_ - Foto: Traian MÂNU

PRIMOtfUH

I

Carmen MICU

s.

căința lungă."
Henry Adams:

Deva) au intrat cu sfială în 
casele unor octogenare și 
septuagenare, înveselindu-le 
cu cântece, poezioare, poves
tioare și dăruindu-le dulciuri din 
“rația” lor de alimente.

Dar, dincolo de aceste 
candide manifestări, gestul pe 
care copiii l-au făcut în apar
tamentul unei nonagenare e 
unic. E lecție pentru cei mari! 
Observând că bolnava imo
bilizată la pat acuză dureri, 
copiii s-au apropiat de ea, și- 
au împreunat mâinile și au 
îndemnat-o: “Să ne rugăm îm
preună pentru alinarea su
ferinței dumneavoastră, pentru 
liniștea dumneavoastră". Și 
“Tatăl nostru" s-a înălțat din 
glasuri curate de copii. îm
preună cu ei murmura rugă
ciunea și doamna din patul 
suferinței. Și lacrimi, și pace 
au inundat încăperea.

“BUNA DIMINEAȚA 
SOARE!

Cuprinși de “febra zilei 

de mâine” - care pa
re să ne conducă existența - 
uităm pentru o clipă că vine 
primăvara. Cu alte cuvinte, 
uităm să sărbătorim o clipă 
frumoasă și cum altfel decât 
bucurându-ne de ea?

într-adevăr, supraviețui
rea, existența - în lumea ma
terială - este o necesitate.

E dimineață de martie. 
Grupuri de copii se grăbesc 
spre școală. Un bunic cu 
nepoțelul de mânuță trece 
pe lângă mine și aud vocea 
copilului exclamând:

“- Bunicule! - uite soa
rele”, apoi cu glasul vesel 
adaugă: “Bună dimineața, 
Soare!”

O bucurie imensă mi-a 
cuprins sufletul. Acest copil 
cu inocența lui a descoperit 
dimensiunea frumuseții cli
pei. lată! Cuvintele copilului

ar trebui să ne îndemne să 
ne bucurăm, să avem ca
pacitatea de a iubi clipă de 
clipă tot ceea ce ne oferă 
Existența.

Privesc lumea grăbită. 
Sufocați parcă de temerile 
zilnice, concentrați și ca niș
te roboți, uităm să privim în 
jurul nostru, să simțim aerul 
dimineții și să ne bucurăm 
că a venit primăvara.

... E primăvară, primul 
ghiocel - primele flori - clipa 
când frontierele se dizolvă, 
pentru a lăsa o poartă prin 
care să pătrundă razele iubirii 
a tot ce înseamnă Viață.

Glasul inocent al copi
lului, bucuria lui mă fac să 
constat că, din păcate, nu 
mai știm să ne bucurăm de 
o clipă frumoasă: aceea a 
răsăritului de Soare.

încă da 
încă îți este dimineață mamă 
calci pe trupuri de fluturi 
cu băgare de seamă 
fluturi beți de lumină 
rușinați că din mâna ta o pășune alpină 
Ies aripi mai zburătoare.
încă da
încă ești Marea 
pe care ochii mei suculenți o despică 
în apa ochilor tăi fără frică 
apă plină de comori, de pirați bănuiți 
apă care își păstrează calitatea esențială 
apă care te spală.
încă da
încă ești mai înaltă, mai de piatră decât 

Himalaia

AP^£AR.L
FE-MCJI - etern poOcste

îți stau pitite în cratere ploaia, flacăra, 
armonia

de la Eva până la Maria 
îți stă inima pitită printre pietre 
pietre asudate de atâta sete 
de atâta mare de dragoste, 
încă da 
încă moare de ciudă Calea Lactee 
laptele sânului îți poartă mai multe 

planete
lumi noi, oameni noi, stele noi și comete: 
îți țipă viața ca o lavă 
încă da
încă ești slavă...

Și dacă într-adevăr ă- 
cest,,Mărțișor” va veni cu 
Soare și căldură așa cum 
ne promit unii meteorologi - 
o altă parte însă promite că: 
,,va mai fi frig și iarnă în mar
tie” - dar dacă va fi Soare 
vom putea pune paltoanele 
în dulap, căciuli de blană și 
mănuși îmblănite până la 
viitoarea iarnă...

Roxana S/COE- TIRE A

‘^MĂTATEA MEA"

Rețete 
culinare

#Sos de muștar: 1 lin
gură muștar, 1 lingură făină, 1 
pahar ulei, zeamă de lămâie și 
sare. Se pune făina într-un vas 
pe foc, amestecând-o până se 
încălzește bine. Se ia de pe 
foc și se adaugă treptat jumă
tate din ulei. Se subțiază cu 
puțină apă și se mai lasă să 
mai fiarbă un pic, până are con
sistența unei maioneze. Se 
adaugă muștarul, zeama de 
lămâie, sarea și treptat restul 
de ulei, pentru ca sosul să 
devină pufos. Se folosește ca 
înlocuitor de maioneză.

$ Aluat de plăcinte: 1/2 
ceașcă ulei, 1/2 ceașcă apă, 
făină cât cuprinde, sare. Se 
face un aluat potrivit de moa
le din făină, ulei, apă și sare. 
Se lasă să se odihnească 15 
minute, (din “Rețete culinare 
de post’1, de Alina Cerb).

Icoană, în carne și oase, 
Cu buze de foc și de har 
Spre brațele-ți lin luminoase 
Alerg dinspre-al lumii bazar 
Și mâna-ți sărut de-mi ești mamă, 
Iubită de-mi ești, te vrăjesc 
Să trecem în doi marea vamă 
Spre cerul cu gust pământesc 
Că nu e pe lume scânteie 
Nici cântec, nici miere, nici vin 
Ca tine - ETERNĂ FEMEIE 
Cu trup și cu suflet de crin.

Petrișor CIOROBEA

Oricât de multe-aș vrea să-ți dăruiesc 
Acum în pragul primăverii,
Nu cred că aș putea “să mă-ntregesc”, 
Voi fi o biată zi în pragul serii.

Florile lumii de-ți aduc în dar 
Ori de ți-aș declara că te iubesc, 
N-ar fi de-ajuns pentru un “biet florar” 
Să-ți spună cât de mult te prețuiesc.

M-am hotărât, nu vei afla cât mi-ești de dragă, 
Mă voi simți cu mult mai împlinit 
Spunându-ți: “JUMĂTATEA MEA ÎNTREAGĂ”, 
Minusul, plusul meu spre INFINIT.

VOLUNTARIAT PENTRU

AJUTORAREA SEMENILOR
în luna abia încheiată 

președinta, dna Silvia 
Lăzărescu, și directoarea 
dna Lucia Floran de la 
subfiliala de Cruce Roșie 
Orăștie au vizitat rromii de 
pe strada Digului și țiganii 
cortorari de pe Dealul Pe
nilor. Mergând din casă în 
casă au văzut că trăiesc 
într-o sărăcie de nedes- 
cris, fără apă și căldură, 
fără îmbrăcăminte și încăl
țăminte. Pe baza unui ta
bel în care au fost înscrise 
familiile vizitate și corn-

ponența acestora comi
tetul subfilialei a hotărât 
să le acorde pachete cu 
haine și încălțăminte.

Cele două doamne aju
tate de voluntarele Car
men Raboca, Ecaterina 
Cazan, Rodica Lăcustă, 
Liliana Postelnicu, Maria 
Ferdeș, Angela Curteanu 
și Rafila Dănilă au făcut 
pachetele în funcție de 
numărul și vârsta mem
brilor familiilor ajutate, 
muncind în condiții grele 
(într-un depozit cu uși și

geamuri improvizate, lip
sit de căldură). Acțiunea 
umanitară a presupus dis
tribuirea a 300 de pachete 
la 200 de familii de rromi 
într-o primă fază. Ulterior 
s-au mai împărțit 70 de pa
chete unor familii sărace 
de rromi sau de români.

Articolele ’ferite au 
fost primite de subfiliala 
de Cruce Roșie Orăștie 
de la partenerii germani, 
de la Crucea Roșie din 
Landul Baden Sackingen.

Aiadar HORVAT

EHSHTORIfl 
i VĂZUTĂ DE:

I 
I
I 
IPlutarh:

©“Căsătoria este actul cel | 
| mai de seamă din viața omului. | 
.înainte de a-l săvârși trebuie să. 
■ se gândească serios. într-o că- ■ 
|sătorie totul trebuie să fie de| 
| acord: ideile, principiile, gusturile." | 
I Benjamin Franklin:

©“Fă ochii mari înainte de a1 
| te căsători și ține-i pe jumătate | 
I închiși după căsătorie." 
I Friedrich Schiller:
' ©“Cel care se leagă pe veci1 
|să cerceteze dacă inimile sunt| 
[de acord. Iluzia este scurtă,| 
| It înnn ”

I ©“Căsătoria: o comunitate I 
[ce constă dintr-un stăpân, o| 
stăpâriă și doi sclavi, în total,, 
deci, din doi.” *

Mihail Sadoveanu: ■
| ©“Strategia e știința cea| 
■ mai folositoare nu numai în răz- ■ 
j boi, ci și în căsătorie.” '
I Lucian Blaga:
| ©"Orice tineri care se căsă-1 
■ toresc, el și ea, ar trebui să intre ■ 
’în căsătorie cu credința că din* 
Itoată omenirea, numai urmașii | 
[lor sunt destinați să ducă mai[ 
■ departe viața pe pământ.”

Selecție de Hie LEAHU

Această primăvară va fi 
colorată în griuri metalizate, 
albastru de cerneală verde 
și maron al pământului 
proaspăt arat. Culorile aces
tea aproape sumbre vor fi 
înveselite de albastrul senin, 
galben pai, verde crud, crud 
și roz al florilor ce le vom 
vedea în curând.

Taioarele sunt cuminți, 
chiar clasice, cu umerii 
drepți. Lungimea poate fi de 
la talie la lungimea mâinii dar 
în general cambrate și scot 
în evidență silueta - sperăm 
că iama nu a făcut prea mari 
ravagii în talie. Noutatea 
constă în fusta ale cărei lun
gimi coboară sub genunchi, 
revenind stilul maxi, fără a se 
renunța la fustele mini și cele 
care ajung până la gleznă.

Taiorul se poate purta și 
cu pantaloni, acum mai 
drepți, evazați, chiar lejeri și 
în ton cu taiorul.

Să nu uitați fularele 
lungi, eșarfe suave fluturând 
în jurul gâtului sau prinse în 
coama părului.

Pantofii sunt mai co
mozi, tocurile puternice 
coboară în înălțime. Tot ce e 
comod e bine venit în a- 
ceastă primăvară.

Machiajul discret, pastel, 
în ton de primăvară, cu mult 
roz. Cele mai îndrăznețe își 
pot colora părul în nuanțe 
mai puternice de galben, ro
șu, roz și... verde, asortat la 
culoarea stridentă uneori a 
buzelor și unghiilor.

Dar nu uitați: stilul ele
gant, rafinat, clasic este cel 
mai adecvat atât la serviciu 
cât și în vizitele protocolare!

_________ Ina DELEANU y

^Hipertensiune. Se pune, pe fundul unui pahar cu apă, o 
lingură de mălai. Se toarnă peste el apă fiartă, până la umplerea 
paharului și se lasă astfel timp de o noapte. Dimineața se bea 
această apă pe stomacul gol, având grijă să nu se tulbure mălaiul 
depus pe fundul paharului.

t>lnsomnle. Cel suferind va dormi pe o pernă umplută cu fân 
de pădure; seara, înainte de culcare, va lua o lingură de miere.

^Diabet. Se bea, în fiecare dimineață, câte o ceașcă din 
decoct de fasole uscată.

t>Anexită. Se fierbe fân de pădure, într-o cantitate mai mare 
de apă, se toarnă într-un vas potrivit, iar bolnava se așază deasupra 
aburilor. Procedura se repetă zilnic, până la dispariția inflamației.

t>Astm. Se amestecă 200 g miere cu ulei de măsline și rachiu 
de struguri. Se bea din acest amestec câte un păhărel, de trei ori 
pe zi. (Se vor evita băuturile reci, atunci când omul este obosit).

■■ Dureri de fiere. Se dizolvă în sucul de la o jumătate de 
lămâie o linguriță de bicarbonat de sodiu și se bea.

^Eczemă. Se îmbibă o țesătură din bumbac într-un amestec 
de ulei și oțet (în părți egale) și se ung cu ea locurile bolnave după 
o toaletă prealabilă.

(Din Vanga Tratamente naturiste de Krasimira Stoianova)



S.C. CASIA£ S.A.
Chișcădaga, str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara

CONVOCARE
Consiliul de administrație al SC CASIAL SA 

DEVA, cu sediul în com. Șoimuș, sat Chișcădaga, 
str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acționarilor în data de 25 martie 1999, ora 9,30, 
la Casa de Cultură din municipiul Deva, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 12 martie 1999 ("data de 
referință").

Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor 
pentru anul 1998. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor.

2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind 
verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierdere pentru anul 1998.

3. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit 
și pierdere pentru anul 1998.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net 
aferent anului 1998.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
volumului investițiilor pentru anu-l 1999.

Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare este următoarea:

1. Delegarea unor atribuții ale Adunării Generale Extra
ordinare a Acționarilor către Consiliul de administrație 
conform art. 114 din Legea nr. 31 / 1990 republicată.

2. Raportul Consiliului de administrație privind realizarea 
majorării de capital aprobată prin hotărârea Adunării 
Generale a acționarilor din data de 4 mai 1998.

începând cu data de 11 martie 1999, documentele referi
toare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la 
sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-14.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor 
legali sau pot fi reprezentați de alți acționari mandatați prin 
procură specială. Formularele de procuri speciale se pot 
obține de la sediul societății. După completare și semnare un 
exemplar din procura specială va fi depus la sediul societății 
până pe data de 22 martie 1999.

Dacă în data de 25 martie 1999, Adunarea Generală'nu 
îndeplinește condițiile de întrunire, se convoacă o a doua 
adunare în data de 26 martie 1999, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 054/ 
213140 - 1 - 2, interior 106.

BCR anunță că,
începând cu 1 martie 1999, nu mai 

percepe comision la retragerile de 
numerar de la ATM-urile din rețeaua 

! 

proprie.
Comisionul perceput la retragerile 

efectuate prin ATM-urile aparținând altor 
instituții bancare rămâne neschimbat.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
*7“

Banca de care aveți nevoie!f

Direcția de Sănătate 
Publică a județului 

Hunedoara 
organizează în data de 25 martie concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi:
- 1 post asistent medical principal (minimum 

5 ani grad principal) la Serviciul Managementul 
îngrijirilor de Sănătate;

- 1 post de asistent medical la Serviciul 
Managementului îngrijirilor de Sănătate;

- 1 post asistent igienă la Inspecția Sanitară 
de Stat a condițiilor de muncă;

- 1 post inginer constructor (5 ani vechime) la 
Comisia tehnică pentru avize și autorizații 
sanitare;

- 1 post inginer (profil aparatură medicală, 
electronică, electrotehnică, mecanică fină) la 
Compartimentul investiții și aparatură de înaltă 
performanță.

CENTRUL DE SĂNĂTATE CĂLAN
- 1 post asistent medical generalist.
Depunerea dosarelor și relații suplimentare la 

Serviciul RUNOS până la data de 22 martie 1999.

Tribunalul
Hunedoara - Deva

anunță licitație publică în data de 12 martie 
1999, ora 10,00, pentru vânzarea:

unui autoturism DACIA 1300»
Licitația va avea loc la Călan, 
str. Eminescu, bl. 3, ap. 27.

! SC NIRVANA SRL HAȚEG\
vinde cartofi sămânță și pesticide. ■ 

I Informații la tel. 094602257
i______________________________________________________ i

SC SUINPROD SA Orăștie 
vinde din stoc porci metiși 
Marele Alb și Landrace:

• purcei sub 20 kg/cap 19.980 lei/kg;
• purcei 20-40 kg/cap 16.650 lei/kg;
• scroafe gestante luna a IV-a 19.250 lei/kg. 
Prețurile includ TVA. Informații Orăștie, str. Luncii,

nr. 1, telefoane 054/241640, 054/241369.

VÂND AFACERE LA CHEIE
mașina de fabricat CUIE import, preț avantajos 

Tel: 094.628.424

STIMAȚI
AGRICULTORI CULTIVATORI de PORUMB

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

Consiliul de Administrație 
al SC “Mercur” SA Brad 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR din SC “Mercur” SA 

cu sediul în Brad, strada Republicii, bl. 8, parter, jud. 
Hunedoara, la cinema “Zarand” din Brad, în ziua de 
27.03.1999, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi: 

Discutarea și aprobarea bilanțului 
contabil, a contului de profit și pierderi pe 
anul 1998, după prezentarea raportului 
administratorilor și cenzorilor și repartizarea 
profitului net;

- Stabilirea și aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 
1999; ■

- Alegerea unui cenzor;
- Diverse. _
Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu poate 

lucra din cauza neîndeplinirii prezenței acționarilor, a 
doua Adunare Generală se fixează pentru ziua de 
04.04.1999, ora 10,00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi.

MC. COM. Si lii II I 
SA CĂLAN

Administrator unic al SC Streiul SA Călan 
organizează licitație deschisă cu strigare pentru 
închirierea unor spații comerciale aparținând 
societății.

Licitația va avea loc în fiecare zi de joi, ora 11,00, 
la sediul societății din Călan, str. A. Vlaicu, nr.8, 
începând cu data de 18 martie 1999.

Taxa de participare la licitație de 100.000 lei și 
garanția de participare care este la nivelul chiriei pe o 
lună se vor depune la casieria societății până în ziua 
ținerii licitației, ora 10,00.

Relații suplimentare la telefon Of4/ 730371.

Cursuri de calificare
Fundația Muncii, Filiala județului Hunedoara, 

cu contribuție de 50%, organizează în Deva 
următoarele cursuri:

- Curs de operator, contabilitate pe calculator
- Curs de ospătari-barmani
- Curs de vânzători.
înscrierile se fac până Ia data de 25 martie 

I999, la Sediul Fundației, B-dul Decebal, bl. M, 
parter. Relații suplimentare la tel. 2I6138, zilnic 
între orele 10-13.

Hibrizi Producții
timpurii t/ha

Hibrizi Producții
scmitimpurii t/ha

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

KISKUN RE1NA 11,5-13,0
KISKUN 4380 10,0-12,6
KISKUN 4444 10,7-13,0

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

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

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

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

SIDERURGICA
HUNEDOARA

Posibilitatea achiziționării directe, 
la prețuri nemodificate, a 

până la 31.03.1999 produselor sale de cea mai înaltă 
calitate.

VA OFERĂ

începând cu 01.04.1999, prețurile vor fi majorate cu maxi
mum 10% față de prețurile practicate din data de 15.01.1999.

Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la 
dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări - 
Biroul Facturări.

Tef. (054) - 716121, 716131, 716521, int. 1247,1806, tel./ fax: (054) - 71146*.
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12.05 D-na King, agent secret 
(s/r) 13.00 TVR Craiova 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Arhive românești (r) 15.30 
Mapamond 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep. 421) 19.00 Jumătatea ta 
(cs) 20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 20.30 Gala 
Premiilor UNITER 0.20 întâlnirea 
de la miezul nopții 

4)

ft O
< E

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na King, agent 
secret (s/r) 13.55 Fotbal Petrolul 
Ploiești - Universitatea Craiova 
16.00 Emisiunea în limba maghiară 
17.00 în flagrant 17.30 Familia 
Simpson (s) 18.10 Sunset Beach (s, 
ep. 422) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 E pericoloso 
sporgersi (tragicomedie România/ 
Fr. ’93) 22.45 Eclipsa '99 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport 23.30 
Opinia publică 

3 1- 
u a

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 D- 
na King, agent secret (s/r) 13.00 
Universul cunoașterii (r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Repere 
vitale 16.25 Donald Rățoiul (d.a)
16.50 Fotbal Divizia A, etapa a 
20-a: Steaua -F.C. Argeș Dacia 
Pitești 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Lumea bărbaților 
(s, ep. 7) 21.30 Fotbal Sferturile 
de finală (retur) 23.40 Jurnalul de 
noapte 23.55 File din ,,Catalogul 
corăbiilor” 

0)

CO

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00-TVR Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.00 Pentru dv,, 
Doamnă! (r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 16.30 Aladdin 
(d.a) 17.00 Timpul Europei 17.30 Fa
milia Simpson (s) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep. 423) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Ivanhoe (s, ep. 4) 21.55 
La volan (info rutier) 22.05 Cu ochii’n 
4 (anchetă) 23.05 Jurnalul de noapte. 
Sport

12.00 Comisarul Wycliffe (s/r) 12.50 
Un cântec pentru fiecare 13.05 
Rebelul (s/r) 14.00 Conviețuiri. 
Emisiune muzicală 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 159)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 801)
17.30 De dragoste... 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Care pe care! (cs) 
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag.) 20.10 D-na King, agent 
secret (s) 22.00 Banchetul (co. 
Franța 1996) 23.30 S.O.S. 
Patrimoniul!

8.00 Patru surori (d.a./r) 9.00 Gala 
Premiilor Uniter (r) 12.35 SOS 
Patrimoniul! 13.10 Rebelul (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Patru surori (d.a) 
16.00 Țiganca (s,e p. 160) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 802) 17.30 Tri
buna partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 D-na King, agent secret 
(s) 21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatrul TV prezintă: Nu sunt turnul 
Eiffel 23.15 Avancronica sferturilor 
de finală (tur) ale Ligii Campionilor 

7.00 TVM Telematinal 8.00 Patru 
surori (d.a/r) 9.00 Teleenciclopedia 
(r) 10.20 Opinia publică (r) 11.20 
Mapamond (r) 11.50 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate (r) 12.20 
Ecclesiast '99 (r) 13.05 Rebelul (s) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 
15.00 Primăvara irlandeză 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Patru 
surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
161) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
803) 17.30 Tradiții 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 22.00 Frenchie (f.a. 
coproducție europeană 1996, p. I)
23.30 Meridianele dansului 

9.00 Fotbal: Meciul III din sferturile de 
finală (retur) ale Ligii Campionilor 
UEFA 10.45 Lumea bărbaților (s/r)
11.10 Fotbal: Meciul IV din sferturile 
de finală (retur) 13.05 Rebelul (s) 
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
162) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 804)
19.10 Față în față cu autorul 20.10 D- 
na King, agent secret (s) 21.00 Ultimul 
tren (em. economică) 22.00 Tatăl 
(dramă Franța '96) 23.30 Lumea 
sportului

. 6.45 Dimineața devreme 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Cafea cu parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 Dallas 
(s, ep. 186) 13.00 Prețul succesului 
(s) 14.00 Știrile amiezii 15.30 Ape 
liniștite (s, ep. 5) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 105) 17.50 Zodiac 
18.00 Uraganul (s, ep. 46) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 27) 22.00 
Viitorul începe azi (s) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă
23.35 Cuiul din pantof (talkshow)

6.45 Dimineața devreme 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Odiseea americană (do) 
12.00 Dallas (s, ep. 187) 13.00 
Cronici paranormale 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 15.55 
Fotbal Divizia A Ursus: Farul 
Constanța-Rapid București (d) 
18.00 Uraganul (s, ep. 47) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pistolarul (f.’SUA 
1997) 23.00 Observator 23.35 
Schimbul de noapte (talkshow) 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 12.00 Dallas (s, ep. 188) 
13.00 Prețul succesului (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Ape liniștite (s, 
ep. 6) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 106) 18.00 Uraganul (s, ep. 
48) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Amenințare nucleară (f.a. SUA 
1997) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Prezentul 
simplu

6.45 Dimineața devreme 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Cafea cu parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 Dallas 
(s) 13.00 Prezentul simplu (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Ape liniștite (s, ep. 
7) 16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, 
ep. 107) 18.00 Uraganul (s, ep. 49) 
19.00 Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Clubul de noapte (f.a. 
SUA 1997) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 0.35 Ucigaș în 
serie (thriller SUA 1995)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Cu 
sau fără bărbați (f/r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Profeții despre trecut (r) 13.45 
Reforma la români (r) 14.05 Urmărire 
generală (r) 14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s, ep. 1) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV/ O propoziție pe zi 
18.00 Dreptul la iubire (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Seinfeld (s, ultimul ep.) 22.30 Drahma & 
Greg (s, ep. 1) 23.00 Știrile PRO TV
23.15 Audiența națională (talkshow) 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)11.00 
Seinfeld (s/r) 12.35 Drahma & Greg (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 Hercule (s) 
14.00 Xena, prințesa războinică (s) 14.00 
Spirit de echipă (s) 15.00 Galactica (s, 
ep.2) 16.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Cărările iubirii (s) 17.30 Știrile PRO1 TV 
18.00 Dreptul la iubire (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Aventura (s, ep. 5) 21.30 NYPD Blue (s, 
ep. 5) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 Susan 
(s, ep. 5) 23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Profesiunea mea, cultura 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al 
tău! 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Aventura (s/r) 11.45 NYPD 
Blue (s/r) 12.30 Susan (s/r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 16,45 Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Donatorul (thriller SUA 1990)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 28) 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Donatorul (f/r) 12.30 Nebun după tine 
(s/r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 Hercule 
(s) 13.45 Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45 Cărările iubirii (s)
17.30 Știrile PRO TV 18.00 Dreptul la 
iubire (s) 18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 119) 21.30 Mercenarii (s, ep. 8)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi (s, 
ep. 25) 23.00 Știrile PRO TV 23.05 
întâlnire cu presa (talshow)

8.30 Motor (mag. auto/r) 9.00 
Prima oră 12.00 Christine 
Cromwell (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Știri 16.10 Tia 
și Tamera (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) 20.30 
Suspiciune (co. Franța/SUA’92) 
22.00 Poză la minut (s, ep. 16)
22.30 Știri 23.00 Elvis și regina 
frumuseții (dramă SUA 1981) 

7.00 Povești de iubire (r) 9.00 
Prima oră 12.00 Christine 
Cromwell (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Știri 16.10 
Tia și Tamera (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) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 
Brooklyn South (s ep. 16) 21.30 
Dosarele Y 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție (talkshow) 

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 Prima 
oră 12.00 Christine Cromwell (s) 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s) 16.00 Știrii6.10 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) 20.00 Ca
mera ascunsă (div.) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep. 16) 21.30 
Gardă de corp (s, ep. 3) 22.30 
Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow) 

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 Prima 
oră 12.00 Christine Cromwell (s) 
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) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 împotriva tuturor (f.a. 
SUA 1995) 22.00 Frasier (s, ep. 
31) 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.00

O Conviețuiri 13.30 De la lume 
■" ** adunate... 14.10 Santa Barbara (s/
ft fc r) 15.00 Ecoturism 15.30 Emisiune

*** O în limba germană 17.00 Ceaiul de
Z £ la ora 5 19.00 Jumătatea ta (cs)
• 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție

ft specială 21.00 Lucky Luciano (f.a 
F" Italia 1973) 22.45 Jurnalul de 

noapte. Sport 23.00 Planeta ci
nema 23.50 Simbolul tăcerii (f.a. 
SUA ’92)

9.00 Lumină din lumină (r) 9.40 
Timpul Europei (r) 10.10 Paul Emile 
Victor (ultimul ep.) 11.05 Ivanhoe (s/ 
r) 11.55 Cu ochii’n 4 (r) 12.35 File din 
,,Catalogul corăbiilor” 13.05 Rebelul 
(s)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. 163) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
805) 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.)
23.30 Conviețuiri

6.45 Dimineața devreme 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
12.00 Roosevelt (do, p. I) 13.00 
Cronici paranormale (s, ep. 22) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Legea lui 
Burke (s, ep. 11) 15.20 Navarro (s, 
ep. 32) 16.50 Caracatița 5 18.00 
Uraganul (s, ep. 50) 19.00 
Observator 20.00 Maestrul crimei 
(s, ep. 1) 20.50 Șoapte ucigașe 
(dramă SUA 1988)22.30 Inspirația 
Carolinei (s, p. 27) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă
23.35 Tropical Heat (s, ep. 32) 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Melrose 
Place (s/r) 11.45 Mercenarii (s/r) 12.30 
Adevărul gol-golut (s) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule («) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s) 14.30 Spirit de 
echipă (s) 15.00 Galactica (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 Reforma la 
români 17.30 Știrile PRO TV 18.00 Dreptul 
la iubire (s) 18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Efecte speciale (s, 
ep. 17) 21.30 Omul care tunde iarba (f.a 
SF/Anglia/SUA ’92) 23.35 Chestiunea zilei
23.45 Știrile PRO TV - Un altfel de jurnal
23.50 Urmărire generală

7.00 Ultima ediție (r) 9.00 Prima 
oră 12.00 Christine Cromwell 
(s) 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) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Alegeți filmul 
preferat! 22.00 Știri 22.30 
Momeala (dramă SUA ’94)
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7.00 Bună dimineața de la ...lași! 
8.30 Micuța Memol (d.a) 9.30 Ba da! 
Ba nu! (em. pentru copii) 11.00 
Huck Finn și pirații (f.a. Canada/ 
Ger. '80) 12.30 A doua alfabetizare 
13.00 Ecranul (mag. cinema) 13.30 
Scena politică 14.10 Video- 
magazin 16.00 Expres muzical 
17.00 Lumea de mâine 18.00 
Sarabanda 19.00 Teleenciclopedia 
19.50 Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Prada (s. SF 
SUA '95, ep. 9) 22.30 Eroii lui Kelly 
(co. SUA 70)

8.05 Patru surori (d.a/r) 8.30 Sporturi 
extreme (do) 8.55 Filmele săptămânii 
9.00 Cronica Africii sălbatice (do) 
10.30 Documente culturale (do )11.25 
TVR Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Wagner (s) 14.55 
Filmele săptămânii 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 164) 16.45 
Miniaturi muzicale 16.55 Rugby 
Scoția-lrlanda 19.00 Clepsidra cu 
imagini 19.15 Istorie, memorie, 
recuperare 19.45 Retro TV 20.25 
Panoramic Jazz 21.00 Minutul '91 
22.00 Fotbal Campionatul Spaniei 
23.40 Ateneu

9.30 Mighty Max (s. da) 10.00 între 
prieteni (em.pt. tineret) 11.00 
Poveștile prietenilor mei 11.30 
Mileniul III (mag,) 13.30 Constelația 
Cinema 13.35 Fotbal Divizia A 
Ursus: Rapid București-CSM Reșița 
(d) 16.30 Burlacul (s) 17.00 Pe 
cont propriu (s, ep. 24) 17.45 Fa
shion Club 18.00 Uraganul (s, ep. 
51) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Obsesii virtuale (miniserie SUA, ep. 
1)21.00 Fotografii periculoase 
(thriller Canada 1998) 23.00 
Observator

8.40 Călătoriile lui Gulliver (d.a) 9.00 
Legenda lui Wilhelm Tell (s, ep. 9) 10.00 
Lois și Clark (s, ep. 16) 11.00 Acapulco 
Heat (s) 1-2.00 ProMotor 12.30 Star 
bucătar 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Soțul și soția (s) 13.30 Bebe (s) 14.00 
Alo, Generația PRO 15.30 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep. 15) 16.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 59) 17.30
Profashion (mag.) 18.00 Dreptul la iubire 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Rețeaua 
(s) 21.00 Expertul (s, ep. 3) 21.55 
Știrile PRO TV / Știri sportive 22.00 
Rambo II (f.a. SUA ’85) 23.40 Decora
tion Day (dramă SUA ’90)

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 
Tia și Tamera (s) 10.30 Malcolm 
și Eddie (s) 11.00 Gregory Hines 
Show (s) 11.30 Lumea lui Dave 
(s) 12.30 Apel de urgență 13.00 
Motor (magazin auto) 13.30 
Sport Magazin 15.00 Călătorii în 
lumi paralele (s, ep. 7) 16.00 
Pământul: Bătălia finală (s, ep. 
17) 17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (div.) 19.00 Detectivi de 
elită (s) 20.00 Mititica (dramă 
SUA 1978) 22.00 Real TV 22.30 
Știri 23.00 Două inimi (f.a. SUA 
1988)
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7.50 Lumină din lumină 8.30 
Personaje celebre (d.a) 9.05 Kiki 
Riki Miki 11.00 Viața satului 13.00 
Tezaur folcloric 14.30 Video- 
magazin 15.20 Super gol show - 
joc interactiv 15.50 Fotbal Divizia 
A, et. a 21-a: FC Național-Dinamo 
(d) 18.00 Sarabanda 19.00 
Aproape perfect (s, ep. 2) 19.25 
Casa plină (s) 19.50 Duminica 
sportivă 20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
7 zile în România 21.00 Niște urși 
cu ghinion (co. SUA 1976) 22.45 
Comisarul Wylciffe (s) 23.40 
Telesport 23.50 Studioul 
șlagărelor

7.00 Prada (s/r) 7.50 La izvorul 
dorului... 8.00 Patru surori (d.a/r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Cronica Africii 
sălbatice (do) 9.30 Arca lui Noe
10.50 Handbal preliminariile CM 
feminin: România-Bulgaria (d) 11.10 
Canțonete celebre 12.30 TVR-lași
13.30 Creanga de aur 13.50 Fotbal 
Divizia A, etapa 21: FC Argeș Dacia 
Pitești-FCM Bacău (d) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 165) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Pe meleaguri prahovene 17.45 
Un secol de cinema 18.15 Timpul 
trecut (do) 20.00 Cu cărțile pe față 
21.00 Sportmania (mag. sportiv)

8.30 Câinii de mare (d.a) 9.00 Teo 
și Mircea Șou 12.30 Asterix și 
lupta cea mare (f. da. Franța ’90) 
14.00 Duminica în familie (mag.) 
18.00 Uraganul (s, ep. 52) 19.00 
Observator 19.30 Reporter TV 
Vouă 19.40 Damon (s. SUA '98, 
ep. 13) 20.05 Imaginea morții 
(dramă SUA 1992) 21.45 
TeleEurobingo Show (cs) 23.00 
Agenția de presă 23.05 Fotbal 
Club Antena 1 0.30 Peripeții pe 
bicicletă (co. Franța 1968)

8.40 Călătoriile lui Gulliver (d.a) 9.00 
Super Abracadabra / Fiica oceanului 
(s) 11.00 Oamenii secolului (do, ep. 5) 
12.00 Profeții despre trecut 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 O propoziție pe zi 13.10 
Soțul și soția (s, ep. 40) 13.35 Bebe (s, 
ep. 12) 14.00 Chestiunea zilei 15.00 
Benny Hill (s, ep. 2) 16.00 Echipa mobilă
16.30 Cei mai frumoși ani (s, ep. 4)
17.30 PRO TV - Special Oscar 1999 
(d) 18.00 Dreptul la iubire (s) 19.00 
Prețul corect (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 29) 21.00 
Micuța Sue (co. SUA '91) 22.55 Știrile 
PRO TV/ Știri sportive 23.00 Procesul 
etapei

7.00 Emisiune pentru copii 10.00 
Tia și Tamera (s) 10.30 Malcolm 
și Eddie (s) 11.00 Gregory Hines 
Show (s) 11.30 Lumea lui Dave 
(s) 12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire 14.00 
Cinemagia 14.30 Lumea celor 
liberi (f. Anglia 1966) 16.00 
Ciocolată fierbinte (co. 
romantică SUA 1990)18.30 
Camera ascunsă (div.) 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Spioni pentru KGB (f.a. SUA 
1990) 22.00 Frasier (s, ep. 32)
22.30 Știri 23.00 Afaceri 
necurate (thriller SUA 1992)



birouri, toate fabricație 1999, 
prețuri între 60 și 800 DM.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
1700 mp în Geoagiu Băi, preț 
negociabil. Tel. 216590, după 
ora 20.

• Vând casă ultracentral 
(200 mp construcție, 400 
mp teren) Deva. Telefon 
092/275404. (9306)

• Vând apartament două 
camere, Deva, etaj 2. Telefon 
624576. (9784)

• Societate comercială 
vinde apartament trei ca
mere, parter, suprafața 72 mp, 
situat în Deva, str. Ion Crean
gă, cu proiect aprobat spațiu 
comercial. Telefon 219232, 
090/281895.(9786)

• Vând apartament mo
bilat. Tel. 232855, după ora 
16. (9870)

• Vând garsonieră Gojdu, 
parter, preț negociabil 
23.000.000. Tel. 092 762496, 
212762(9789)

• Vând casă și teren

Tel. 262290, 094 230856. 
(9793)

• Vând mașină scris por
tabilă. Tel. 226783.

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide, 
169.000, 01/6376273, 092/ 
342628,092/342629. (OP)

• 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 latei. 233484 
(OP)____________________

• Vând și montez parbrize, 
Deva, DragoșVodă, 14, tel. 
225075. (9678)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferite piese 
decorative vechi. Tel. 056/ 
184728,092/397184 (9702)

• SC Automultiprest Steiju 
SRL Vețel angajează un 
mecanic auto, 2 tinichigii auto. 
Tel. 227026,665192. (9314)

• Sunteți o persoană ambi
țioasă? Doriți să câștigați 
mulți bani? Dacă da, sunați 
și profitați de oportunitate 
indiferent dacă sunteți șomer 
sau student. Puneți mâna pe 
cel mai apropiat telefon și 
sunați. Tel. 627527 (9683)

COMEMORĂRI

DIVERSE

agricol, sat Vărmaga, casă 
și grădină sat Rapolțel. 
Informații Simeria, tel. 
261182(9790)

• Vând apartament 3 ca
mere, Hațeg. Tel. 212429, 
770576.(9769)

• Vând casă, com.Cârjiți. 
Tel. 625982, familia Popa. 
(9796)

• Vând apartament 2 ca
mere, zona restaurant Du
nărea, Hunedoara, preț in
formativ 33 milioane lei, 
negociabil. Tel. 054/713788

• Termoprofil SRL 
Orăștie comercializează 
vată minerală, tâmplărie 
PVC, cu geam termopan, 
cărămizi sticlă, spumă 
poliuretanică, tavan 
decorativ Donn, toate din 
import, la prețuri de 
distribuitor. Tel/fax 054/ 
243557,092740048(9419)

• Vând mașină înghețată 
Germania, stare de func
ționare bună, preț 7 milioane 
lei, negociabil. Tel. 711312 
(9714)

• Slăbește acum! In- 
treabă-mă cum! Nutriție 
celulară prin produse ame
ricane bazate pe plante. 
Sunteți invitați la o prezen
tare în Deva, în data de 13 
martie, ora 11. Tel. 230447. 
(9310);

• Numita Raica Teodora 
este citată la Judecătoria 
Orăștie pentru divorț pe data 
de 18.03.1999. (9421)

• S.C. Total Service Import 
Export SRL Hunedoara, str. 
Buituri, 29 A, anunță majo
rarea tarifelor la reparații auto. 
(9712).

• Gherdan Dumitru, socie
tate independentă comerț cu 
amănuntul prin piețe, anunță 
deschiderea firmei. (3194)

• Azi, 11.03.1999, se 
împlinesc 6 ani de la 
moartea dragului nostru 
tată

prof. GROZA PETRU
îi păstrăm o vie amintire. 

Fiii Petru și loan. (9263)

• Cu aceeași durere în 
suflete le reamintim tuturor 
celor care f-au cunoscut că 
s-au împlinit, în aceste zile, 
doi ani de când a plecat pe 
drumul fără de întoarcere 
cel care a fost un bun soț, 
tată și bunic

ing. BOGDAN GAVRILĂ 
din Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească. Familia.

• Pios omagiu regreta
tului nostru

BILEI I0AN
din Hunedoara, la 13 ani de 
la trecerea în neființă. Fa- 
milia.(9711)

Kt, DECESE

PIERDERI

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

Comercializează, începând din 15.03.1999, 
prin depozitul din Deva, str. Depozitelor, nr. 1, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.

C IMPORTAM
Marfa se comercializează la preț de producător

din depozit sau în termen de
maximum 5 zile.

Informații la telefon 
054/232946.

Primăria municipiului 
Hunedoara

(9705)

• Vând în Hațeg apar-
tament 3 camere, hol cen
tral, aranjat deosebit. Tel. 
777623(3191)___________

• Vând casă, Orăștie, M. 
Kogălniceanu, nr. 17, tel. 
241290, după ora 15. (9420)

• Vând semănătoare’ SPC 
6, pentru porumb. Tel. 092 
2331154.(758)

• Vând urgent, convenabil, 
Dacii, înmatriculate, fabri
cație 1979,1980,1984,1986. 
Deva, tel. 094 694368 (9312)

• Vând VW LT 28 Trans
porter, fabricație 1981, înscris 
pe persoană fizică, preț 
negociabil. Tel. 233049. 
(9607)

• Vând Ford Tranzit Die
sel 8 plus 1, preț 2500 DM, 
negociabil. Tel. 092 223989. 
(9795)

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, CIVT, Orăștie. 
Informații la chioșcul de 
ziare Palia.

• Vând SRL cu diverse 
activități. Tel. 627298, Deva. 
(8880) ’

• Vând 2 căței de întors oile 
și un măgar. Relații Rotea 
Petru, sat Popești, 54. (9859

• Vând mașină paste 
făinoase. Tel. 222596 
(9604)

• Vând mașină de spălat 
Alba Lux 12, aproape nefo
losită, preț 650 000 lei. Tel.
716929(9710)

• Vând centrală termică, 
Vaillant (gaz), boiler Instant, 
calorifere, pompe recirculare. 
Tel. 092/380609 (9708)

• Pierdut certificate de 
acționar pe numele Neag 
Mihai și Neag Ana, cu nr. 
292706 și respectiv 292699 
emise de SIF Banat-Crișana 
Arad pentru un nr. de 975 
acțiuni fiecare, de la nr. 
2871776816 până la nr. 
287177790, respectiv de la 
nr. 287169891 până la nr. 
287170865. Se declară nule. 
(9315)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Lăscuș Toma. îl 
declar nul. (9709)

• Colegii de serviciu dfe 
la SM Certej sunt alături de 
familia Modola la greaua 
încercare pricinuită de 
moartea mamei

TITIr

din Sântandrei. (9797)

• Cu inima și sufletul 
zdrobite, ne luăm rămas 
bun de la tine

NICU
prietenii tăi cei mai buni 
Olimpiu și Mariana, John și 
Stela, Rudy și Mary, Puiu 
și Ela. Vei rămâne veșnic 
alături de inimile noastre. 
(9610)

Anunță LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 
FĂRĂ PRESELECȚIE

1. Persoana juridică achizitoare: Parohia Sfinții 
împărați Constantin și Elena Hunedoara.

2. Obiectul licitației: Catedrala Eroilor Hunedoara.
3. Natura lucrării similare: Conform Model nr.6, 

Grupa 1 Clădiri cu caracter civil.
4. Termen limită de depunere a documentației de 

participare la licitație este data de 29..03.1999, ora 9, la 
Primăria municipiului Hunedoara - Serviciul urbanism, 
Piața Libertății, nr. 17.

5. Documentele de licitație (preț de procurare 
3.000.000 lei) se pot ridica începând din data de 12.03.1999 
de la Primăria municipiului Hunedoara - Serviciul 
urbanism, telefon 054/712877.

6. Licitația va avea loc în data de 29.03.1999, ora 10, 
la Primăria municipiului Hunedoara - Piața Libertății, nr. 17.

7. Condiții de participare:
a. Cifra medic de afaceri pe ultimii 3 ani actualizată: 

6.000 mii. lei;
b. Valoarea lucrărilor similare terminate actualizate: 

6.679 mi), lei;
c. Capacitatea financiară la data de 31.12.1998: 

minimum 8.349 mii. lei.
Celelalte condiții de participare sunt conform

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, confort 1, sțr. 
Eminescu, nemobilată, plata 
anticipat 3 luni. Tel. 216590, 
după ora 17.

• Caut de închiriat gar
sonieră, ofer 500.000 lei, 
mobilată. Tel. 094 253633 
(9788)

OFERTE DE 
v SERVICII

• Decodez și repar tele
foane G.S.M. rapid și ieftin. 
Telefon 094/859958. (9776)

• Angajez taximetriști cu 
atestat. Tel. 232958. (9800)

• Executăm lucrări de 
construcții, acoperișuri orice 
tip, preț negociabil. Tel. 
221870.(9305)

• Angajez vânzătoare cu 
experiență, vârsta maximă 35 
ani. Tel. 216048, orele 8-16. 
(9854)

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

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
APRILIE 1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERA A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu 
aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

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

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 
126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele 
poștale. Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare 
a ziarului nu vor afecta valoarea abonamentului 
contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

■ - 
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“Să trăiești din chirii este o rușine”
Dialog cu dl Sabini Ștefani, președintele Cooperativei “Horia” Brad

REP.: D-le președinte, cum vă 
caracterizați? Ca o cooperativă de prestări 
servicii sau ca una de producție?

S.S.: Cred că avem ambele valențe. Mai 
pregnantă însă este producția. Și ca să fiu mai 
precis aș spune că suntem angrenați în 
activități specifice industriei ușoare unde 
suveran la noi este lohn-ul. Deci tot ce 
producem face obiectul unui contract de lohn. 
Este vorba de secția de la Gurabarza, unde 
fabricăm confecții textile destinate pieței 
belgiene, de secția de încălțăminte comandă de 
la Brad, pe care am reprofilat-o pe fabricarea 
de fețe de încălțăminte pentru o firmă din Arad. 
La această secție vom asimila curând în 
producție repere din piele sau înlocuitori 
urmând să producem huse pentru ochelari și 
huse pentru telefoane celulare. Tot la capitolul 
producție amintesc atelierele de confecționat 
mobilier, pe care-l desfacem, în exclusivitate, pe 
piața internă. Suntem bine reprezentați și la 
capitolul producerii de încălțăminte de protecție, 
fiind una din puținele unități din țară care 
confecționează 8 sortimente de astfel de 
încălțăminte. Avem și un sector de prestări 
servicii, cu o unitate de curățătorie chimică și 
una de service auto.

REP.: Producția deține ponderea în 
venituri?

S.S.: De departe. Numai comenzile pentru 
încălțămintea de protecție depășesc în acest 
an 3 miliarde de lei. Anul trecut am avut un rulaj 
de 12 miliarde de lei, obținând un profit brut de 
cca. 400 de milioane de lei. Pentru acest an ne

am propus o cifră de afaceri de peste 15 
miliarde de lei, realizînd deja 1,26 miliarde de lei 
în luna ianuarie, o lună slabă după părerea 
noastră. Sectorul prestărilor de servicii nu ne 
aduce satisfacții materiale prea mari, el, în 
special service-ul auto, fiind mai degrabă 
cauzator de pierderi.

REP.: De ce nu închideți acele unități și în cel 
mai rău caz, așa cum fac colegi de-ai 
dumneavoastră de la alte cooperative din 
județ, să cedați în chirie spațiile excedentare?

S.S.: Ca și cooperativă meșteșugărească, să 
trăiești din chirii este o rușine. în multe 
cooperative meșteșugărești activitatea a fost 
deliberat dezorganizată și în final lichidată 
pentru că, o dată ce unitățile își încetau 
activitatea, spațiile respective puteau fi 
închiriate. Eu sunt adeptul menținerii vitale a 
unităților meșteșugărești și a efortului de a 
căuta permanent căi de a rentabiliza toate 
activitățile. Lucrul acesta este destul de dificil de 
făcut într-un context economic ce miroase a 
faliment generalizat. Creanțele noastre sunt de 
peste 4 miliarde de lei, iar datoriile la bugetul de 
stat se ridică, cu tot cu penalități, la 3 miliarde de 
lei. Dar sunt sigur că, în condițiile unui reviriment 
economic, păstrarea pe picioare a activităților 
va aduce mai mult profit decât cea mai mare 
chirie plătită în prezent.

A.SĂLĂGEAN

PLATA 
PENSIILOR 

PRIN 
REȚEAUA 
POȘTALĂ

Urmare a actului adițional 
încheiat între C.N. Poșta 
Română și Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, care 
actualizează prevederile 
convenției referitoare la 
achitarea pensiilor și 
diverselor ajutoare prin rețeaua 
poștală, au intervenit modificări 
referitoare la perioada de plată 
a pensiilor la următoarele 
categorii:

• pentru pensiile de asigurări 
sociale de stat, IOVR, ajutoare 
sociale acordate conform 
legislației de pensii, pensii 
pentru agricultori, beneficiari ai 
DL 118/90, beneficiari ai Legii 
42/90, plata se face la domiciliu 
în perioada 14-28 a lunii, iar la 
sediul oficiului poștal până.în 
penultima zi lucrătoare a lunii;

• pentru celelalte categorii 
de pensii și drepturi bănești 
acordate de Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, perioada de 
plată a rămas neschimbată.

BCR - în topul cârdurilor
bancare europene

Publicația americană THE 
NILSON REPORT - lider 
mondial necontestat al revistelor 
ce se ocupă de diferitele 
sisteme de plată utilizate de 
consumatorii de bunuri și servicii 
- a întocmit recent clasamentele 
internaționale pe 1997 ale 
băncilor emitente de cârduri în 
valută, sub siglele VISA și 
MasterCARD. Ierarhizarea este 
făcută după suma totală aflată 
la 31 decembrie în conturile de 
card deschise de aceste bănci.

La secțiunea Europa, Banca 
Comercială Română ocupă locul 
231 din 241 bănci clasificate, 
BCR fiind singura instituție 
bancară românească prezentă 
în ierarhia internațională de 
profil pentru al doilea an 
consecutiv. La finele anului 
1997, clienții BCR dețineau 
peste 2,3 milioane USD în 
•conturile de card-uri BCR VISA 
Business și BCR VISA 
International. Performanța este 
remarcabilă dacă ținem seama 
de faptul că primul card în 
valută, pentru firme, a fost 
lansat în decembrie 1995 iar cel 
destinat persoanelor fizice la 
sfârșitul lui 1997.

,.Suntem deosebit de onorați 
că Banca Comercială Română 
se menține în ierarhia din THE 
NILSON REPORT, o 
recunoaștere internațională a 
poziției BCR de lider al pieței 
cârdurilor din România", a 

declarat directorul Ion Matei, 
șeful Direcției Operațiuni 
Necomerciale a BCR. ,.Sperăm 
într-o clasificare și mai bună pe 
1998 având în vedere că, în 
acest moment, volumul 
disponibilităților aflate în cele 
peste 2000 de conturi de cârduri 
internaționale BCR VISA 
depășește 3,5 milioane dolari. 
Faptul reflectă o tendință clară 
de schimbare a mentalităților, 
creșterea încrederii românilor în 
acest mijloc de plată modern și 
justifică eforturile băncii în 
domeniul cârdurilor", a mai spus 
dl Ion Matei.

La aceste cifre trebuie 
adăugate alte zeci de miliarde 
lei existente în conturile celor 
peste 68 de mii de cârduri în lei 
- Maestro, VISA Clasic și 
EUROCARD Business - emise 
de BCR.

Potrivit publicației THE 
NILSON REPORT, cel mai 
puternic emitent de cârduri 
bancare din Europa este 
Barclays Bank din Marea 
Britanie care a încheiat anul 
1997 cu un volum de 57,9 
miliarde USD aflate în conturile 
a peste 15,2 milioane de 
cârduri. în clasamentul mondial 
britanidii sunt devansați doar de 
Citibank, cu 102,8 miliarde USD 
și 39,6 milioane de cârduri 
emise și de MBNA America - 
58,0 mid USD disponibili în 27,3 
milioane conturi de card.

Nominalizări 
pozitive

Comitetul Filialei de Cruce 
Roșie a județului s-a reunit 
duminică la Deva (la sediul 
filialei) pentru a analiza 
activitatea desfășurată anul 
trecut și a stabili programul 
pentru 1999. La ședință au fost 
prezenți membrii comitetului 
aleși în 30 octombrie 1998. 
Cum la acea dată s-a făcut 
analiza activității, raportul 
prezentat duminică s-a axat pe 
programele transmise filialei de 
la Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România 
pentru perioada 1994-1998, pe 
campania națională de 
vaccinare - RO - 501 și pe 
adunările generale de alegeri 
ce au culminat cu cea națională, 
din noiembrie, de la Tulcea.

Activitatea filialei a fost 
nominalizată pozitiv cu acest 
prilej cât și în numărul din 
februarie al revistei “Sănă
tatea”. Pe ansamblul societății 
filiala hunedoreană s-a 
remarcat prin cele mai mari 
fonduri primite pentru ajutorarea 
sinistraților, acțiuni în care s-au 
implicat membrii celor 14 
detașamente de intervenții în 
caz de dezastre din județ. O 
altă mențiune s-a datorat bunei 
colaborări cu partenerii din 
Crucea Roșie Germană a 
landului Baden - Freiburg, cu 
sprijinul cărora anul trecut s-au 
cumpărat sedii la Brad și 
Slmeria, s-a renovat cel de la 
Hațeg și se mai lucrează la 
Orăștie. De asemenea, filiala 
județeană a fost amintită pentru 
rezultatele bune din campania 
de vaccinare. însă n-a fost 
evidențiată pentru numărul mare 
de membri - 28.223, din cele 35 
de subfiliale municipale, 
orășenești și comunale. Dar

lucrul cel mai important este 
că filiala nu s-a regăsit cu 
nici un aspect negativ.

Cu toate acestea și 
materialele prezentate și cei 
care au vorbit despre 
activitatea anului trecut au 
mai subliniat unele 
neîmpliniri, rămânerea unor 
probleme nerezolvate. în 
parte, acestea depășesc 
competența subfilialelor și 
chiar a filialei, dar rămân în 
atenție și se caută 
soluționarea lor. Alături de 
aceste probleme, în acest 
an programul cuprinde și 
acțiuni din cadrul campaniei 
“Mileniu m" 1999-2000, 
desfășurate sub deviza 
“Puterea umanității”. între 
acțiunile incluse în 
programul acestui an, pentru 
noutatea lor merită amintite: 
realizarea unor pușculițe în 
scopul strângerii de fonduri, 
pentru început în Deva apoi 
și în alte orașe și activități 
specifice organizate în 
perioada eclipsei în Parâng. 
Dar nu vor fi neglijate nici 
activitățile obișnuite cum e 
concursul de prim-ajutor 
“Sanitarii pricepuți”, care 
trebuie să țină seamă de 
actuala structură a anului 
școlar. încercând o 
concluzie asupra celor 
prezentate în ședința 
comitetului Filialei de Cruce 
Roșie Hunedoara, s-ar 
putea spune că și acolo 
unde lucrurile merg bine 
încă mai sunt multe de făcut, 
pot șl trebuie să apară idei 
de îmbunătățire a activității.
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Stațiu peco "MOL din Deva. 
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Hcinedoremi pot 
zbura în Germania

Viorica ROMAN

Patria - Deva: 
Inamicul statului (12-18); 

‘îi Flacăra - Hu
nedoara: întâlnire cu Joe 
Black (12-18);

Parâng - Pe
troșani: Cortul (12-15); 
Arma mortală 4 (16-18);

Cultural - Lupeni: 
Stare de asediu (12-15); 
Cea mai frumoasă 
meserie din lume (16-18);

Dacia - Hațeg: 
Armageddon - Sfârșitul 
lumii (12-15); Cortul (16- 
18);

Zarand - Brad: 
Furnicutze (12-15); Mortal 
Kombat 2 (16-18);
li Patria - Orăștie: 

O crimă perfectă (12-15); 
Stare de asediu (16-18).

prin Arad și Sibiu
Pentru a veni în sprijinul oamenilor de afaceri, 

turiștilor, tuturor persoanelor interesate din județul 
Hunedoara care vor să călătorească în Germania, 
Compania de Transport Aerian TAROM București 
organizează, începând cu data de 28 martie a.c., 
două stații intermediare - la Sibiu și Arad - pentru 
cursele București - Miinchen și București - 
Stuttgart.

După cum ne-a informat dna Gabriela Galoș, 
purtător de cuvânt al directorului general al 
TAROM, aflată zilele trecute în județul nostru, 
plecările din București, respectiv din Sibiu și Arad, 
vor avea loc de două ori pe săptămână: miercurea 
și vinerea (pentru Sibiu-Munchen), miercurea și 
duminica (pentru Arad - Stuttgart).

Toți cei care doresc să călătorească din județul 
Hunedoara în Germania o pot face, din acest an 
mai ușor, din Arad sau din Sibiu, de unde, în circa 
o oră și jumătate, pot fi la destinație. (D. G.)

Spitalul municipal 
Hunedoara

A intrat 
in noul 
an cu 

datorii
Din seria spitalelor 

înglodate în datorii face 
parte și Spitalul municipal 
Hunedoara. Despre situația 
financiară a acestui spital ne- 
a vorbit dna Ana Păcurar, 
contabil șef. Astfel, datoriile 
rămase la sfârșitul anului 
trecut se ridică la 11 miliarde 
tei. Dintre care, la 
medicamente și materiale 
sanitare, datoria acumulată 
este de peste 4 miliarde lei. 
Restanțele la cheltuielile 
gospodărești însumează 
aproape 7 miliarde lei (668 
milioane lei la alimente și 
peste 4 miliarde de lei ta 
restul consumurilor - 
încălzire, gaz metan, 
reparații, rechizite, telefon, 
materiale de curățenie etc.). 
L a capitolul reparații și alte 
cheltuieli suma datorată 
către ICSH este de 813 
milioane lei însă costul total 
al reparațiilor se ridică la 
peste 1 miliard lei. La 
inventar moale (cearșafuri, 
pijamale etc.), Spitalul mu
nicipal Hunedoara este dator 
cu 165 milioane lei, iar pentru 
reactivii de laborator, 
reparații, aparatură, 
combustibili și reparații auto 
au mal rămas de plătit 493 
milioane lei. (Cr. C)
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