
Germania desființează 
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vizele de tranzit
aeroportuar pentru 

cetățenii români r
Germania desființează obligativitatea vizelor de tranzit 

aeroportuar pentru toți cetățenii români, care au o viză valabilă 
sau un permis de ședere pentru un stat membru al UE sau pe 
teritoriul unui alt stat semnatar al Tratatului din 2 mai 1992. Cu 
privire la spațiul economic european alături de statele UE Belgia, 
Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Olanda, Portugalia, Marea Britanie, Austria, Suedia, 
Finlanda, fac parte din acest spațiu Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia și Elveția, precum și Canada sau SUA.

De asemenea, se desființează obligativitatea vizelor pentru 
posesorii pașapoartelor diplomatice, care călătoresc în 
Germania, se precizează într-un comunicat al Ambasadei 
Germaniei la București.___________________________________ ,

Medicii veterinari continuă greva generală

Riscul de a consuma alimente neexpertizate
Este o realitate ce se constată în toate piețele agroalimentare, 

anume faptul că se găsesc cantități tot mai reduse de produse de 
origine animală. Această situație se datorește în mare măsură - 
cum ne spunea dl dr. Miron Ștefan, liderul Sindicatului liber al 
medicilor veterinari din județul Hunedoara - riscului la care se 
expun producătorii agricoli prin vânzarea unor produse 
neexaminate din punctul de vedere al salubrizării, date în consum 
pe răspundere proprie, deoarece medicii veterinari se găsesc în 
grevă generală, de la data de 25 mai a.c., pe timp nelimitat.

Evident că prin consumul de alimente neexpertizate prin analize 
de către specialiști - carne, lapte, brânză și altele - există oricând 
potențialul pericol de apariție a unortoxiinfecții alimentare, cu 
consecințe imprevizibile pentru sănătatea populației.

Din discuție am desprins faptul că nu există semnale certe de 
stingere a conflictului de muncă, cei 195 medici veterinari din 

județul nostru care se află în grevă generală nemaiprimind salariul 
din luna martie a.c. Câțiva au fosttrecuți în schemele unor primării, 
însă nici acestea nu au fondurile necesare pentru a-i plăti pe 
medicii veterinari.

Faptul că față de aceste nemulțumiri ale medicilor veterinari 
nu se întreprind măsuri din partea Ministerului Agricultuii și 
Alimentației și Guvernului denotă că această profesie este 
acum desconsiderată și marginalizată, urmările unei astfel de 
atitudini putând să se regăsească în apariția unor situații cu 
totul nedorite pentru sănătatea populației. Dacă nu se fac 
intervenții grabnice pentru stingerea conflictului, pe lângă că 
se va accentua lipsa produselor de origine animală de pe 
piețe, se menține la cote ridicate riscul apariției toxiinfecțiilor 
alimentare.

Nicolae TÎRCOB

,, Sanitarii 
pricepuți”

Faza municipală a concursului 
de prim-ajutor „Sanitarii pricepuți” a 
reunit la Deva 10 echipaje, 7 de la 
școlile generale și 3 de liceu. 
Disputarea probelor teoretică și 
practică i-a departajat pe concurenți, 
deși toți s-au pregătit pentru 
întrecere (dovadă sunt notele mari 
obținute, 7,75 fiind media cea mai 
mică de concurs). între echipajele 
școlilor generale s-a stabilit următorul 
clasament: locul I - Școala Generală 
Nr. 2 Deva, ll-nr. 3, III - nr. 1 și nr. 
5 (cu medii foarte apropiate) și 
mențiune - nr, 6. La licee locul I a 
revenit echipajului de la „Traian", II- 
celui de la „Transilvania" și III - 
concurenților de la „Horea". 
Participanții, și în mod special 
premianții, au fost răsplătiți cu daruri, 
procurate grație sponsorizării 
asigurate de firmele Uzo Balcan și 
Patiseria Dacia. Echipajele de pe 
primele locuri reprezintă municipiul la 
faza județeană a „Sanitarilor 
pricepuți". (V.R.)
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Donație sub deviza:

“Servește
•

Criza economică cu care se confruntă 
România își lasă tot mai pregnant amprenta în toate 
domeniile vieții sociale. Din păcate, sănătatea 
reprezintă unul din sectoarele grav afectate de 
tranziție. Bugetul alocat instituțiilor sanitare s-a 
dovedit a fi și anul acesta extrem de sărac. Atunci 
când puținii bani nu permit nici măcar 
achiziționarea unor produse absolut necesare 
desfășurării activității în condiții normale, ajutorul 
acordat de unele fundații sau asociații străine este 
binevenit.

Printre instituțiile sanitare care se bucură de 
sprijin din partea prietenilor de peste hotare se 
numără și Spitalul Județean Deva. Astfel, luni, 31 
mai a.c., o delegație franceză alcătuită din 
reprezentanți ai clubului Rotary de Cherbourg și ai 
Asociației Valle de Saire Roumanie s-a aflat pentru 
a doua oară în municipiul nostru. Rotary de 
Cherbourg, președinte Bernard Lehoux, numără 
100 de membri benevoli care grupează 
responsabili din viața economică și socială și face 
parte din Rotary Club Internațional răspândit în 
toate țările lumii. Asociația Valle de Saire 
Roumanie, președinte Therese Lecarpentier, a 
fost creată în 1992 pentru acțiuni umanitare în 
România (județele Hunedoara și Bacău) și are în 
componență 15 membri.

Amintim faptul că în cadrul primei vizite 
efectuate de delegația franceză în octombrie 
1998, cele două asociații au donat Spitalului 
Județean Deva atât medicamente cât și materiale 
sanitare și mijloace fixe. De data aceasta, ținând 
cont de solicitările conducerii spitalului, actul de 
donație s-a materializat într-o autoutilitară în 
valoare de 55 milioane lei. într-un cadru oficial, 
președintele clubului Rotary de Cherbourg a 
înmânat cheile mașinii directorului spitalului, dr. 
Florin Muțiu. “Această donație are o mare 
însemnătate pentru spitalul nostru. Având 5 secții

si iubește”
♦ ♦
exterioare spitalului, mereu am întâmpinat dificultăți 
în distribuirea materialelor sanitare și a 
medicamentelor. Suntem foarte bucuroși că 
solicitarea noastră a fost receptată și materializată 
în același timp, lucru pentru care le mulțumim”, a 
afirmat dl dr. Florin Muțiu. La rândul său, dl Bernard 
Lehoux a declarat: “Ideea de a ajuta a pornit de la 
noi, iar prima donație către Spitalul Județean Deva 
am făcut-o în 1998. Am receptat mesajul 
conducerii spitalului referitor la ce le lipsește acum 
din dotare, oferindu-le această camionetă. Practic, 
deviza clubului Rotary de Cherbourg este 
“servește și iubește.” Se spune că Franța este 
sora mai mare a României, iar noi suntem încântați 
că putem ajuta poporul român.”

Cristina CÎNDA

-------------- - --------------- ------ ---------- -— » 
Prefectura ne informează că 

Primăria da la Bunila
nu a fost închisă

în urma unor informații eronate difuzate în mass
media cu privire la închiderea Primăriei Comunei 
Bunila, o comisie alcătuită din reprezentanți ai 
Prefecturii Județului Hunedoara a efectuat un control 
de fond al instituției respective, constatând că 
primăria nu a fost închisă și nici nu a existat o astfel 
de intenție din partea consiliului local sau a 
primarului.

Avându-se în vedere faptul că bugetul comunei 
Bunila pe anul 1999 a fost aprobat de consiliul local la 
suma de 398 milioane lei, valoare mai mare decât 
bugetul anului trecut (301 milioane lei), nu există nici 
un temei de închidere a instituției respective.

De asemenea, pe baza faptului că organigrama 
personalului primăriei este deosebit de încărcată, 
cuprinzând posturi care nu se justifică la o astfel de 
comună, iar salariile aparatului instituției sunt 
stabilite la coeficienți maximi, Prefectura Județului 
Hunedoara a recomandat încadrarea cu jumătate de 
normă sau renunțarea la unele posturi.

Prin aceste măsuri, se vor asigura resurse atât 
pentru finanțarea corespunzătoare a cheltuielilor de 
personal cât și a cheltuielilor implicate de 
desfășurarea normală a activităților instituției.

în concluzie, se poate spune că afirmația 
primarului privind “închiderea Primăriei Comunei 
Bunila” a fost un act nejustificat, fără un temei real.

Consilier al prefectului -purtărorde cuvânt, 
Claudia BEDEA

-

La CONEL,
Pensionare 
colectivă ca 

formă a 
restructurării

Conform Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României 
nr. 36/1998 restructurarea în 
cadrul CONEL poate îmbrăca trei 
forme: • disponibilizare la cerere 
cu plata unor salarii com
pensatorii; * pensionarea celor 
care mai au cel mult un an până 
la împlinirea vârstei legale de 
pensionare; • pensionare la 
termen.

în urma unor discuții cu 
sindicatele și salariații, 
conducerea Sucursalei de 
distribuție a energiei electrice 
Deva a optat, în principal, pentru 
ultimele două variante. Astfel 
vineri în sala de festivități a 
instituției a avut loc'festivitatea 
pensionării colective a nu mai 
puțin de 57 de salariați: ingineri, 
economiști, maiștri, specialiști 
energeticieni etc.

Dl Cornel Cazan, directorul 
Sucursalei, aprecia că „cei care 
pleacă lasă un gol imens în cadrul 
instituției, întrucât ei fac parte din 
generația de aur de specialiști 
energeticieni care au construit 
sistemul energetic din județul 
Hunedoara".

La rându-i liderul sindical 
Adolf Mureșan s-a arătat 
nemulțumit de politica guvernului 
vizavi de sistemul energetic, 
politică care a generat în 
premieră această pensionare 
colectivă a unui număr record de 
oarrieni, spunând că în 
compensație sindicatele caută 
programe sociale pentru cei 
afectați de restructurare.

Dl Nicolae Podelean, 
purtătorul de cuvânt al instituției, 
a spus că s-a ales varianta 
pensionării colective în loc de 
disponibilizare, întrucât aceasta 
creează mai puține probleme 
sociale. (C.M)
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ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an 
_______________ ______ .

Topiița Certejului - o localitate uitată de lume

Necazuri ce nu sunt de multă vreme soluționate
De curând am primit la redacție 

o scrisoare, astfel de semnale 
adresându-se Prefecturii, Consiliului 
județean și administrației locale, în 
care sunt relatate necazurile, ca un 
strigăt de disperare, ale celor ce mai 
dețin proprietăți și mai locuieso- 
permanent sau nu în Topiița 
Certejului. Dar să vedem la ce se 
referă scrisoarea primită de la dna 
ing. horticol Codreanu Angelica.

„Prin prezenta, noi cetățenii 
satului Topiița Certejului, județul 
Hunedoara, dorim să ne fie auzite 
necazurile și strigătul de disperare. 
Suntem așezați pe dealuri, în zonă 
defavorizată, la marginea comunelor 
Certej și Șoimuș, la capăt de 
drumuri. Sunt peisaje splendide, în 
toate anotimpurile, vara, mai ales, te 
încântă frumusețea pădurilor, iarna, 
zăpada imaculată.

\_________—___________

Dealurile noastre, care cândva 
erau cultivate aproape în totalitate, 
acum sunt în mare parte pustii: 
Mulți cetățeni au plecat la oraș, iar 
cei care au mai rămas, sau cei care 
vin vara să-și cultive pământul 
moștenit de la părinți, întâmpină 
mari greutăți. Cu mai multă 
înțelegere însă acestea ar putea fi 
soluționate de cei îndreptățiți să o 
facă. Pământul din preajma satului 
nu se poate cultiva cu folos, decât 
dacă este îngrădit. Mistreții și 
căprioarele ne dijmuiesc recolta.

în foarte multe grădini din jurul 
caselor, unde nu vin animalele 
sălbatice, vine apa ce se scurge de 
pe deal și ne strică recolta și ne 
pune în pericol casete.

Situația este următoarea: cu 
vreo 20 de ani în urmă, când s-a 
pietruit drumul satului, s-au 

amplasat din loc în loc tuburi de 
scurgere a apei, tuburi care în mod 
greșit au dirijat apa spre mai multe 
grădini, în loc să fie dirijată prin 
șanțuri în lungul drumului. Așa se 
face că acum, cu toate șanțurile pe 
care le facem prin grădini, nu mai 
putem ține piept puhoiului de ape ce 
vin de pe dealuri și de pe drum.

Sunt afectate în special grădinile 
și casele a peste 14 familii din sat 
între car.e ale lui: Tămaș Albuț, 
Codrean Angelica, Bedea Iustina, 
Bedea Nicolae, Piroiu Ion, Drăguș 
loachim, Drăgușin Emilian, Bota 
Viorel și Victoria, Bota Petru, Tămaș 
Ionel, Vesa Elisabeta, Mihoc 
Dragomir, Ștef Ionel, Vesa 
Constantin și Victoria, Bota loan, 
Drăguș Vasile.

Drumul satului este în pantă în 
majoritatea lui și toate încercările

9

Primăriei Certej de a-l menține în 
bună circulație nu dau rezultate, 
deoarece la prima ploaie mai mare 
pietrișul o ia la vale și drumul 
rămâne greu de circulat.

O altă greutate o reprezintă 
circulația autobuzelor. Acestea nu 
pot urca în sat datorită drumului 
greu accesibil. Din această cauză 
noi călătorii suntem lăsați în vale, 
și cei mai vârstnici, când urcăm 
cu greutăți, urcăm blestemând. 
Este o tragedie să urci și să 
cobori pe un drum greu, de deal.

Apreciem faptul că 
întreprinderea de profil a orașului 
Deva ne trimite autobuze, de mai 
multe ori pe zi, de lunea până 
vinerea. Este bine pentru cei ce

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)
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Visul oricărui sportiv este, 

firește, acela de a ajunge pe 
cele mai înalte culmi ale 
performanței. însă progresul 
presupune pe lângă eforturi și 
sacrificii, o muncă asiduă.

Promovarea echipei de 
handbal feminin Universitatea 
Remin Deva în primul eșalon 
valoric al țării reprezintă un 
fapt fără precedent în istoria 
sportivă a județului nostru. 
După ce ani de-a rândul a 
slujit cu dăruire și devotament 
handbalul hunedorean și 
orădean, prof, loan Mătăsaru 
a preluat, în anul 1986, echipa 
deveană de junioare, proaspăt 
retrogradată din divizia 
școlară. Din '89 echipa a 

' Un vis '
implinit

trecut prin mai multe faze, 
conducerea clubului fiind 
preluată de Rempes, ulterior 
de EM Vețel, care a transferat 
toate jucătoarele la aceeași 
întreprindere. Acel moment a 
însemnat, practic, nașterea 
echipei de handbal feminin, 
Remin Deva. Timp de trei ani, 
echipa a activat în Divizia A, 
ocupând locurile III și II în 
clasament, campionatul din 
acest an oferindu-i șansa de 
promovare în Liga Națională. 
Și tot in acest campionat, 
echipa feminină de handbal 
și-a schimbat denumirea, prin 
colaborarea cu Universitatea 
Ecologică Deva, în 
Universitatea Remin Deva.

‘Pentru mine această 
promovare este o mare 
satisfacție profesională și 
morală, deoarece in cei 30 de 
ani de handbal am realizat 3 
promovări în Divizia B, 3 
titluri de campioană națională

I (categoria de vârstă juniori I, 
I //, III), am avut jucătoare în 
I toate loturile reprezentative 
I ale României. însă acest 
| obiectiv - promovarea echipei 

în Liga națională - abia acum 
am reușit să-l realizez. Chiar 
dacă la ora actuală ocup 
funcția de director tehnic, nu 
m-am detașat cu nimic de 
partea de instruire a echipei, 
fiind mulțumit de activitatea 
prof. Șerban. Acest vis a putut 
fi împlinit datorită sportivelor, 
conducerii EM Vețel, 
oamenilor din județ, iubitori 
ai sportului", a declarat prof. 
Ion Mătăsaru.

X________ ____________/

Cheia succesului ? întărirea lotului și 
creșterea valorică a Jocului echipei

Schimbarea sistemului competițional pe trei eșaloane 
valorice -Liga națională, Divizia A și Divizia B - petrecută în 
sezonul 95-96, a adus echipa Remin Deva în Divizia A - 
seria Vest și în situația de a se bate pentru promovarea pe 
prima scenă a handbalului feminin românesc, concurența 
în această serie părând la prima vedere destul de redusă, 
în edițiile de campionat 95-96 și 96-97 Remin Deva s-a 
clasat pe treapta a treia a clasamentului, iar în sezonul 97- 
98 a ocupat locul secund ratând de fiecare dată pe ultima 
sută de metri mult dorita promovare.Totuși, aceste trei ediții 
de campionat în care s-a ratat promovarea au însemnat pe 
lângă nereușite și acumularea unei importante experiențe 
competiționale și acomodarea jucătoarelor cu tensiunea 
unor partide decisive.

în ciuda acestor trei tentative eșuate, conducerea 
clubului devean - loan Trosan, președinte de onoare și 
Gheorghe Crișan, președinte executiv - nu a renunțat la 
visul de a promova echipa în Ligă națională. Și chiar dacă 
nu a reușit atragerea unor sponsori puternici care să 
stimuleze financiar eotiipa, la finalul campionatului 97-98 
conducerea clubului a făcut o mutare inspirată, începând 
o colaborare cu Universitatea Ecologică Deva, facilitată de 
dl.conf.univ.dr. Sigismund Duma - prorectorul universității. 
Astfel echipa și-a schimbat numele în Universitatea Remin 
Deva, șapte jucătoare devenind și studente ale acestei 
universități. Această posibilitate a concurat oferta financiară 
a altor echipe facilitând astfel aducerea în lotul devean a 
unor jucătoare valoroase: Claudia Cetățeanu - portar, Clara 
Ciucea și Georgeta Dascălu - extreme, Oana Catargiu, 
Laura Avram - interi.

întărirea lotului cu aceste jucătoare și aducerea unui 
nou antrenor - prof.Marcel Șerban, supervizat în

continuare de directorul tehnic loan Mătăsaru, a 
însemnat crearea unui suflu nou în sânul echipei și a 
unei noi mentalități de abordare a jocurilor.în 
consecință, pregătirea de vară s-a realizat la parametri 
tehnico-tactici foarte buni.Astfel că Universitatea Remin 
a avut un start lansat în sezonul 98-99 reușind două 
victorii de aur în două jocuri decisive din deplasare cu 
Dwar Craiova și Farmec Brașov, doi dintre principalii 
adversari în lupta pentru promovare. în continuare 
Universitatea Remin a avut un parcurs aproape 
perfect, clasându-se la sfârșitul turului pe locul secund 
foarte aproape de Oltchim II Rm.Vâlcea, echipă care 
de altfel nici nu avea drept de promovare.

în pauza competițională Universitatea Remin a 
pierdut două jucătoare de bază, portărița Simona 
Bozan retrăgându-se din activitatea competițională, 
iar interul Lăcrămioara Rădos fiind pe cale de a 
deveni mămică. Aceste pierderi au fost compensate 
printr-o pregătire foarte serioasă în cantonamente 
și prin participarea la câteva turnee foarte 
puternice. Astfel că și în retur Universitatea Remin a 
reușit un parcurs de metronom obținând punctele 
necesare mult doritei promovări, pătrunzând pentru 
prima dată în istoria handbalului feminin devean în 
Liga națională. Lotul de jucătoare care a realizat 
această frumoasă performanță este următorul: 
Claudia Cetățeanu, Gherasela Hârșan - portari; 
Lăcrămioara Rădos, Laura Avram, Codruța 
Zavragiu, Violina Hențiu, Oana Catargiu, Melinda 
Toth, Diana Patru, Simona Bozan, Clara Ciucea, 
Cosmina Rus, Laura Crăciun, Georgeta Dascălu - 
jucătoare de câmp.

în zilele de astăzi, 
susținerea financiară a unei 
echipe nu este deloc ușoară. 
Rezultatele frumoase, obținute 
cu sudoare de jucătoare și de 
antrenori trebuiau recom
pensate. în acest sens, E.M. 
Vețel a fost de-a lungul anilor 
alături la bine și la greu de 
Universitatea Remin Deva. S- 
au investit bani atât câți au 
fost, dar mai ales suflet. Prin 
înscrierea a 8 jucătoare la 
cursurile Universității 
Ecologice Deva s-a obținut nu 
doar o titulatură plăcută 
auzului, ci un sprijin material 
și moral deosebit de important.

Admirabil este faptul că pe 
lângă acești sponsori de bază, 
o serie de iubitori ai sportului 
au ajutat la nevoie echipa. “Cu 
câteva luni în urmă a venit 
lângă noi un om deosebit, în 
persoana dlui Wilhelm 
Ghergheli care ne-a acordat

< \ Mulțumiri și 
recunoștință 
sponsorilor<_________ >

încredere. Prin societatea sa 
am reușit să asigurăm 
sportivelor o masă 
corespunzătoare, cu
cantitatea de calorii necesară". 
Mulțumirile se îndreaptă și 
către firme ca Romtelecom 
(director dl. Munteanu) care, 
pe durata cantonamentului de 
la Vața, a facilitat unele servicii 
și SC Casial SA Deva care a 
ajutat echipa cu 5 milioane lei. 
Dintre autoritățile locale, 
Primăria municipiului Deva a 
făcut un prim pas virând în 
contul Universității Remin 
Deva suma de 20 milioane lei, 
iar reprezentanții Prefecturii 
județului Hunedoara au 
promis sprijin handbalului 
feminin devean. Conducerea 
clubului adresează, de 
asemenea, mulțumiri Direcției 
județene pentru Tineret și 
Sport (dlui Dorin Reclaru) care 
a creat condiții optime de 
pregătire la Sala sporturilor 
din Deva și ajută ca 
organizarea jocurilor oficiale 
din Liga națională să se 
desfășoare la cel mai înalt

< nivel. j

Pagină realizată de ' 
Sabin CERBU, 

Cristina ClNDA, 
Ciprian MARiNUȚ 

Foto: Traian MÂNU.

Primire călduroasă la Prefectură
După remarcabilul succes al promovării în Liga Națională, 

întregul lot de jucătoare al echipei de handbal feminin 
Universitatea Remin Deva, conducerea clubului și cei doi 
antrenori au fost primiți la Prefectura județului, de către dnii ing. 
Nicolae Stanca, prefect, ing. luliu Winkler, subprefect, precum și 
de dl Mircia Muntean, primarul municipiului Deva, care au elogiat 
comportarea echipei devene reușind să obțină o performanță 
deosebită pentru sportul din municipiul Deva și județul 
Hunedoara, asigurându-i de sprijinul lor în viitor, pentru a se 
prezenta cum se cuvine în Liga națională. în alocuțiunile lor, ing. 
loan Trosan, ing. Gh. Crișan, conf. univ. dr. Sigismund Duma, prof. 
I. Mătăsaru, prof. M. Șerban (din partea conducerii clubului), prof. 
Dorin Reclaru, directorul D.j.T.S., și-au exprimat satisfacția 
promovării, gândurile lor privind viitoarea evoluție a tinerelor 
sportive pe prima scenă a handbalului feminin.

Ing. loan Trosan, 
președintele Consiliului de 
administrație: Este un moment 
deosebit în viața clubului nostru, a 
sportului devean și chiar 
hunedorean. în urmă cu câțiva ani, 
când am preluat echipa de handbal, 
ne gândeam să ne menținem în 
prima jumătate a clasamentului 
Diviziei A După ce ne-am creat o 
echipă competitivă și fetele au 
crezut în posibilitățile lor, s-a 
format un puternic spirit competitiv, 
conducerea tehnică, echipa au 
atacat promovarea în Liga 
Națională și au reușit! Bravo lor! 
De acum, urmează un nou 
examen: o comportare onorabilă în 
Superligă!X___________________ /

Z ' \
Conf. univ. dr. Sigismund Duma, președinte de 

onoare: Mă bucur deosebit de mult de reușita promovării 
pe prima scenă handbalistică a țării a echipei Universitatea 
Remin Deva, din care fac parte și câteva studente ale 
Universității noastre. Este rodul dăruirii lor pe terenul de joc 
că fetele noastre au valoare, că au fost cele mai bune din 
seria Vest a Diviziei A. Dar, așa cum le-am spus și lor, 
abia de acum începe cu adevărat greul: sportul de mare 
performanță cere muncă, perseverență, seriozitate, 
profesionalism. Handbalistele noastre nu trebuie să uite că 
de acum încolo nu reprezintă numai Universitatea, EM 
Vețel, ci municipiul Deva, județul nostru și chiar un colț din 
Transilvania. Au această cinste și trebuie să o apere cu 

^demnitate, credință și onoare! *______  <

Prof. Marcel Șerban, antrenor principal: 
Am trăit clipe fericite, de mare încărcătură 
emoțională, ale datoriei împlinite atât de către 
conducerea echipei cât și componentele lotului, 
cât și generoșii noștri sponsori: promovarea în 
premieră pentru Deva, în elita handbalului 
feminin românesc. Am îndeplinit astfel obiectivul 
nr. 1 al campionatului recent încheiat! Acum, ne 
gândim cum să ne pregătim fără cusur, pentru 
că obligațiile, responsabilitățile noastre - 
antrenori și echipă - vor fi mai mari, pe măsura 
marii performanțe în care, de curând, a intrat și 
Universitatea Remin Deva.

F X
Melinda Toth, căpitanul 

echipei: Nici nu vă imaginați ce 
bucurie ne-a adus în sufletele 
noastre promovarea în Liga 
Națională. A fost obiectivul cel 
mai măreț din activitatea noastră, 
la înfăptuirea căruia am participat 
eu și colegele mele din echipă 
bine coordonate de cei doi 
antrenori. S-a încununat în acest 
fel răsplata noastră pentru 
conducerea clubului, antrenori, 
sponsori, suporteri, care s-au 
preocupat de crearea condițiilor 
de pregătire, antrenamente și ne- 
au asigurat deplasarea în bune 
condițiuni pentru susținerea 
meciurilor din campionat.

Promovarea ne obligă 
totodată să ne pregătim la un 
nivel superior, pentru a putea face 
față cu succes și în primul eșalon 
al handbalului feminin și 
reprezentarea municipiului Deva 
cu cinste în viitorul campionat 
1999 - 2000. Aș dori ca prin 
intermediul “Cuvântului liber" să 
adresez spectatorilor deveni 
invitația de a participa în număr 
mai mare la meciurile noastre, 
pentru a ne încuraja și susține în 
vederea unei evoluții superioare, 
spectaculoase și care să ne 

Caducă și confirmarea valorii. y
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Discuție cu dl ing. Adrian Chiciu, 
director tehnic la Termorep SA

- De curând siderurgia hunedoreană a intrat într-un 
amplu program de restructurare. Termorep SA, prin 
specificul activității pe care o desfășoară, este legat de 
ceea ce se întâmplă în acest sector de activitate. Die di
rector, care sunt implicațiile reformei din siderurgie 
asupra activității de la Termorep?

- Primele implicații care au apărut din restructurarea 
siderurgiei au condus la oprirea unor lucrări, iar de aici cu 
urmări asupra forței de muncă. în această situație am încercat 
să ne orientăm activitatea spre alte sectoare, ponderea 
lucrărilor către siderurgie este de aproximativ 10 la sută din 
volumul nostru de lucru, comparativ cu 30-40 la sută cât era 
în urmă cu câțiva ani. Pe lângă activitatea pe care am 
desfășurat-o strict în domeniul siderurgiei ne-am orientat în 
general spre domeniul termoficării, iar pentru piața externă 
am exportat deja mai multe loturi de confecții metalice în 
Belgia și Austria.

- Die director, în general relațiile dintre societăți sunt 
puternic afectate de blocajul financiar. Ce se poate 
spune din acest punct de vedere?

- Dacă până în urmă cu un an se accepta tacit plata prin 
compensație acum acest lucru se spune pe față. Prin com
pensare am reușit să ne decontăm cu o parte dintre 
colaboratorii noștri. Desigur că marea problemă rămân 
lichiditățile și plata efectelor fiscale către stat.

Blocajul financiar ne afectează serios, iar faptul că nu 
încasăm banii ne duce în situația de a plăti penalizări mari mai 
ales către bugetul statului, care au ajuns la peste două 
miliarde de lei.

- Cum vedeți ziua de mâine la Termorep?
- Sigur că sunt multe probleme care nu țin de noi, dar 

cred că acestea pot să fie depășite. Aș vrea să amintesc 
doar câteva lucruri care ne sunt în atenție, între care nivelul 
calității produselor pe care dorim să le promovăm pe piața 
externă, reorientarea activității spre acele lucrări ce le solicită 
piața, reducerea cheltuielilor și nu în ultimul rând pregătirea 
personalului care ne va da o garanție în competiția pe care 
piața deja o promovează.

XXX
Problemele într-o unitate de producție sunt mai acute ca 

oricând. Lipsa banilor pentru aprovizionarea cu materii prime 
și mai ales neexistența acestora pentru plata dărilor către stat 
va conduce mai devreme s-au mai târziu societățile, la 
falimentul în lanț.

Răspunderea factorilor de putere față de marile drame 
prin care trec unitățile economice este mai absentă ca 
oricând. Se promovează algoritmurile, criteriile de partid, iar 
economia se prăbușește încet dar sigur. Oare până unde, dar 
mai ales până când?

în ultima perioadă Consiliul 
local Hunedoara a dezbătut o 
serie de probleme de larg inte
res pentru urbe, pentru cetă
țenii municipiului. în urma dis
cuțiilor au fost adoptate mai 
multe hotărâri. S-a aprobat, 
bunăoară, constituirea unei 
comisii municipale de apărare 
împotriva dezastrelor. Con
silierii au fost de acord cu tre
cerea unor terenuri din admi
nistrația Consiliului local, în 
proprietatea unor deținători de 
construcții, cu noua organi
gramă, statul de funcții și fișele 
de evaluare a posturilor pentru 
personalul angajat în structurile 
agricole.

Consiliul local Hunedoa
ra a fost, de asemenea, in
format cu modul de execu
tare a hotărârilor adoptate în 
trimestrul I al acestui an.

HOTĂRÂRI ALE

CONSILIULUI LOCAL
în legătură cu acest din 

urmă subiect, nu este lipsit 
de interes să spunem urmă
toarele chestiuni. Așadar, în 
primele trei luni ale acestui 
an, Consiliul local a adoptat 
25 de hotărâri. 11 dintre a- 
cestea sunt în domeniul eco
nomic. Este vorba, în prin
cipal, de stabilirea unor 
impozite și taxe locale pentru 
acest an, aprobarea de taxe 
și tarife pentru folosirea spa
țiilor aflate în administrarea 
Consiliului local și RAIL, pre
cum și diminuarea impozi
telor și taxelor locale datorate 
de către contribuabili.

Pagină realizată de Cornel POENAR, Valentin NEA GU 
Foto: Traian MÂNU

Bulevardul 
magazinelor
Am avut recent răb

darea să numărăm câte 
magazine există la par
terul blocurilor pe pe 
Bulevardul Corvin. Ne
am oprit cu numărătoa
rea la 34. Practic, fiecare 
bloc are 2-3 magazine de 
diferite profile: alimentar, 
încălțăminte, haine de 
toate felurile, vopsele, 
mici restaurante etc.

Cumpărătorii sunt însă 
destul de puțini, ceea ce 
spune mult despre starea 
materială a hunedo- 
renilor.

Nici o agenție de 
turism la 

Hunedoara?
Cu toate strădaniile 

noastre, nu am reușit să 
găsim nici o agenție de 
turism în municipiul Hu

în domeniul social au 
fost adoptate două hotărâri. 
Cea mai importantă este a- 
ceea privind declararea mu
nicipiului Hunedoara'ca zonă 
defavorizată. S-au făcut de
mersurile necesare, propu
nerea fiind înaintată Guver
nului pentru aprobare.

Alte două hotărâri au fost 
adoptate în domeniile orga
nizatoric și sistematizarea 
teritoriului. S-au pus în prac
tică sau sunt în curs de exe
cuție organigrama, statul de 
funcții și fișele de evaluare a 
posturilor pentru aparatul 
propriu și planul urbanistic

de detaliu privind înființarea 
și construirea unei agenții 
CEC.

Ultima ședință de consiliu 
din luna mai a avut la ordinea 
de zi 10 puncte. Ne referim, 
între altele, la darea în folosință 
cu titlu gratuit a unui teren 
pentru construirea unei biserici 
greco-catolice și a unei case 
parohiale, transferarea unui 
bloc de locuințe din adminis
trarea RAIL, în administrarea 
Consiliului local, organizarea și 
funcționarea galeriilor de artă.

S-a avut în atenție apoi atri
buirea în proprietate a unor 
terenuri pentru case, plata ma
noperei unor acțiuni și lucrări 
de asistență sanitar - vete
rinară și asocierea în parti- 
cipațiune dintre Consiliul local 
și SC “Dacia Comimpex” 
SRL.

RADINA9

nedoara. A venit iată pri
măvara și gândeam că tu
rismul și-a intrat în 
drepturi. Am fost acolo 
unde știam că există se
diul Agenției de Turism 
“Montana”. Am găsit doar 
birouri goale. Din ce a fost 
acolo a mai rămas doar 
înscrisul de pe vitrină. 
Ne-am interesat în mai 
multe locuri și ni s-a spus 
că agenția nu mai există. 
Acest lucru să însemne că 
la Hunedoara nu mai 
există nici o agenție de 
turism?

Dar turism?

De la 
‘‘Siderurgica” se 

fură și mercur
Polițiștii hunedoreni, împre

ună cu cei de la Serviciul cerce
tări penale din cadrul Inspecto
ratului de Poliție al Județului, au 
reținut recent pe Sorin Mitrea, 
de 31 de ani, muncitor la SC 
“Siderurgica" SA. Evident, nu 
degeaba. Asupra lui s-au găsit 
4,2 kg de mercur, pe care încer
ca să-l vândă. în aceeași cauză 
au fost reținuți Eugen Pușkas, 
34 de ani, și Adina Tronaru, 22 
de ani. Din cercetări a rezultat

UN BOLOVAN DE GÂTUL REGIEI LOCALE
Un bilanț al daloriilor la RAIL 

Hunedoara la zi înseamnă sume fără 
precedent. Numai în asociațiile de 
locatari nivelul acestora se ridică la 
aproximativ 24 de miliarde de Ici. 
Efectele acestora sunt resimțite din 
plin la nivelul regiei hunedorene 
care încearcă din răsputeri să asi
gure un minim de servicii în oraș.

Nivelul debitelor RAIL către 
Romgaz și CONEL se ridică la 22 de 
miliarde de lei, la care se mai adaugă 
10 miliarde penalizări. Situația creată 
a condus din 15 aprilie la oprirea 
gazului metan pentru producerea 
apei calde în municipiu până la 20 
mai când în urma întocmirii unor 
grafice de rccșalonarc a datoriilor s-a 
reluat parțial furnizarea de apă caldă.

Potrivit celor declarate de către 
dl ing. Christian Laviniu, directorul 
RAIL Hunedoara, datoriile mari acu
mulate afectează programul de rc-

‘parații prevăzut pentru vara acestui 
an, iar riscul de a se sista din nou 
furnizarea apei calde este iminent.

Lipsa banilor pentru programe 
de reparații va afecta calitatea lucră

doara a arătat că atunci când s-a luat 
măsura opririi apei la două asociații, 
rcclamațiilc nu au fost la regie, ci la 
Poliția Sanitară sau la Primărie, loca
tarii văzând prin acest lucru obligația

întrebării de către mulți locatari, iar 
autoritatea RAIL este mult dimi
nuată. Directorul RAIL Laviniu 
Christian este de părere că execu
tarea acestor sentințe ar determina o 
altă atitudine în asociații față de ni
velul dramatic al datoriilor.

în Hunedoara numărul aparta

BATeeiILC AB AJBHS LA 24 B« MILIABBC BC ICI!
rilor și a agentului termic pentru ano
timpul rece, iar pierderile regiei vor 
crește peste cele planificate.

Din datele existente la biroul de 
specialitate al regiei, datoriile medii 
pe membru de asociație ajung de la 
câteva mii la peste un milion de lei. 
Interesant este și faptul că în mai 
multe asociații se înregistrează debite 
de până la 800 de milioane de lei, iar 
o parte dintre locatari au datorii nc- 
plătitc numai pentru apă rece, gunoi 
și canalizare de ani de zile.

în context directorul RAIL Hune

RAIL de a li se furniza servicii fără ca 
cineva să plătească pentru ele. Așa 
se explică că în unele apartamente s-a 
ajuns la o datorie de 10 milioane de 
lei, iar curios este că locatarii acestora 
sunt și chiriași ai regiei hunedorene.

O parte dintre aceștia au fost 
acționați în instanță - în număr de 
20 - unde s-au obținut sentințe defi
nitive de evacuare, dar din diverse 
motive acestea au rămas pe hârtie, 
fapt ce nemulțumește conducerea 
regiei, întrucât prin situația nou 
creată legea este pusă sub semnul

mentelor ncvândutc se ridică la 
2700, dintre care o parte însemnată 
înregistrează debite de ani de zile.

Mulți locuitori din municipiu 
reproșează conducerii regiei că este 
prea îngăduitoare cu cei care nu și- 
au plătit datoriile de câțiva ani, dar 
au bani să-și cumpere băutură, să 
facă chefuri și să huzurească pe spi
narea altora.

Unde se va ajunge și cine va lua 
o hotărâre radicală este greu de 
spus. Până una alta unii plătesc, iar 
alții sfidcazăl

/fr uriozitatea ne-a mânat intr-o recentă zi de pri- 
măvară spre Grădina zoologică. Știam că acolo 

treburile nu merg așa cum ar trebui, că nu a mai rămas 
mare lucru din ce a fost odată.

Mare ne-a fost surpriza să găsim aici multă animație, 
oameni cu tot felul de indeletniciri. O parte din alei sunt 
amenajate. Peste tot se simte un aer de prospețime.

- De vreo două săptămâni suntem intr-un proces de 
reamenajare și reparații, ne-a spus dl Nicolae Herculea, 
administratorul grădinii. Se reamenajează aleile, se repară 
toate cuștile și se vopsesc gratiile, se amenajează noi 
spații pentru unele animale pe care vrem să le aducem.

Toate acestea au fost și sunt posibile pentru că 
Grădina zoologică a fost trecută in administrarea 
Primăriei. Prin grija acesteia aici lucrează zilnic 25 de 
oameni. Hrana animalelor și celelalte nevoi tot primăria le 
rezolvă. De fapt, dip 1972 aici nu s-au mai făcut asemenea 
lucrări.

Din cele spuse de administrator, am mai reținut că în 
această primăvară în zonă s-a amenajat o pepinieră, că 
pentru a mai reduce din cheltuieli, pe anumite suprafețe 
s-au semănat porumb, sfeclă furajeră și varză. Se are în 
vedere apoi amenajarea unei sere.

In prezent, la Grădina Zoologică din Hunedoara pot fi 
văzuți lei, urși, lupi, căprioare, ponei, asini, vulpi, porci de 
Guineea, iepuri, fazani etc.

Aproape toate cuștile sunt ocupate, în afară de cea a 
maimuțelor. Se speră însă ca într-un viitor apropiat să se 
achiziționeze și maimuțe.

Așadar, vizitatorii au ce vedea acum și se pare că vor 
putea admira și mai multe.

faptul că mercurul era furat de 
la “Siderurgica”.

Mașina 
împrumutată și 

minorul
Viorel Fartușnic, 31 de ani, 

din municipiu, a împrumutat, 
recent, de la un prieten un au
toturism. Prea mult folos nu a 
avut, pentru că la ieșirea dintr- 
o parcare de pe strada Eli
berării a accidentat ușor un 
copil de patru ani lăsat la joacă 
nesupravegheat. După ce l-a 
transportat la spital și s-a con

vins că Alexandru Petrea nu are 
nevoie de internare, Viorel a 
plecat acasă. A fost depistat 
după trei ore.

Un hunedorean 
la Vetel...I

Alexandru Rădoane are 29 
de ani și de loc este din Hune
doara. Nu cu multă vreme în 
urmă, aflându-se la volanul unui 
autoturism, la Vețel, a accidentat 
grav pe Cornel Teleu, un pen
sionar din localitate. Cel acci
dentat nu s-a asigurat la trecerea 
drumului.

! Parc sau fâneatâ "
I r |
i Pe Bulevardul Dacia, în chiar centrul civic al municipiului, i 
* există un mare parc, o oază de verdeață cu care puține localități
I ale județului se pot lăuda. Păcat însă că este lăsat în voia soartei. I 
| Spunem acest lucru întrucât, la data prezenței noastre la | 
I Hunedoara, iarba necosită crescuse la o înălțime de mai bine de .

un metru. De fapt, în unele locuri, întrecea și gardul viu. Nici aleile ' 
| nu sunt întreținute, așa că parcul arată ca val de el. Am discutat | 
I cu mai mulți cetățeni despre acest fapt. Unii au ridicat din umeri I 
. cu neputință. Alții au spus cam așa: “Noi nu avem de lucru, că . 

suntem în șo- I 
maj, iar aici nu | 
are cine să ■ 
pună mâna să * 
facă ceva!” | 

Păcat, | 
pentru că , 
zona este I 
foarte fru- | 
moașă. Păcat ■ 
pentru J 
hunedoreni. I
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Luni 7 iunie Luni 7 iunie
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Luni 7 iunie Luni 7 iunie
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
15.30 Mapamond (mag. poli

tic)
16.00 Emisiune în limba

maghiară
17.30 Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 

464)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Preotul și cârciumărița

(s, ep. 3)
21.55 Teatrul TV prezintă: ,,Stâlpii 

societății”
22.45 Călător în Țara Eclipsei (IV)

Marți 8 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Nașterea unei Națiuni (do, ep. 1)
17.30 Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 465)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 La mii de ani lumină (dramă, 1980)
22.45 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 9 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Nașterea unei Națiuni (do, ep. 2)
17.30 Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 466)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
20.50 Fotbal Preliminariile CE 2000: 

Românla-Azerbaidjan (d)
22.50 Jurnalul de noapte. Sport

Joi IO iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
17.00 Medicina pentru toți
18.10 Sunset Beach (s, ep. 467)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Miracole (s, ep. 5)
21.55 La volan
22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul de noapte. Sport

Vineri 11 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s)
17.00 Ceaiul de la ora 5 

(div.)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
22.00 Iubire pătimașă 

(dramă Italia, 1995, p. II)
23.30 Jurnalul de noapte. Sport
23.45 Planeta Cinema

Sâmbătă 12 iunie
9.05 Magazin pentru copii
11.00 Tânărul Indiana la Hollywood (f.a. SUA

1994)
15.00 Jocurile Sportive Internaționale ale 

Elevilor
16.50 Fotbal Dinamo București-Oțelul Galați (d)
19.00 Teleenciclopedia
19.50 Săptămâna sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
22.30 Farmece (s, ep. 6)
23.25 Salutări pentru Broad Street (f.a.

Anglia 1984)

Duminică 13 iunie
9.05 Kiki Riki Miki (mag. pt. copii)
11.00 Viața satului
14.30 E șansa ta! (div.)
16.30 Sarabanda
17.30 Super gol-show - joc interactiv
18.00 Star Trek
19.00 Camera ascunsă
19.25 Aproape perfect (s, ep. 13)
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Hornblower - Proba de foc a 

locotenentului (f.a Anglia ’98)
22.40 Vizitatorul (s, ep. 1)
23.35 Telesport

13.15 Rebelul (s, ep. 65)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 57)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 874)
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 41)
22.00 Copilul de la capătul lumii (dramă 

Franța 1996, p. I)

Marți 8 iunie
9.00 Ultimul tren (r)
10.05 Ecranul (r)
10.30 Preotul și cârciumărița (s/r)
11.15 Surprize, surprize (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 66)
14.00 Conviețuiri
15.00 Prin Pampasul Argentinian
15.10 Limbi străine. Franceză
16.00 Grecia (s, ep. 58)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 875)
18.00 Fotbal pentru tineret:

Azerbaidjan (d)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 42) 
21.00 Sensul tranziției
22.20 „Otello” - teatru liric

România-

Miercuri 9 iunie
9.00 Ferestre spre lume
10.30 Ecclesiast '99 (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (R)
13.15 Rebelul (s)
14.00 Emisiune în limba 

maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep.

43) 
22.00 Dragoste și dușmănie (dramă SUA *79)

Joi IO iunie
10.40 Cultura în lume (r)
11.10 Festivalul de muzică folk „Baladele Dunării" 

(selecțiuni, Brăila)
12.10 Medicina pentru toți (r)
12.40 O casă la Ierusalim (do/r)
13.15 Rebelul (s, ep. 68)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
16.00 Grecia (s, ep. 60)
16.45 Santa Barbara (s)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 44)
21.00 Ultimul tren
22.00 No smoking (co. Franța 1993)

Vineri 11 iunie
9.00 Lumină din lumină (r)
10.10 Integrale (r)
11.10 Miracole (s/r)
12.00 Cu ochii’n 4 (r)
13.00 Rebelul (s)
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine. Italiană. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Universul cunoașterii (do)
19.40 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s)
21.10 Vânare de vânt
22.45 Prietenul nostru comun (s)

Sâmbătă 12 iunie
8.30 Philippe Soupault la Tunis (do)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
10.30 Documente culturale
11.25 TVR Timișoara
14.00 Trei familii (s)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Serial de călătorii
19.00 Istorie, memorie, recuperare
19.30 Clepsidra cu imagini
20.30 Teatru TV prezintă: „Bătrâna șl hoțul”
22.15 Scrimă Marele Premiu Internațional de 

la București

Duminică 13 iunie
8.30 Jo Privat (do, p. I)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
9.30 Arca lui Noe
10.30 Integrale AC/DC
11.10 România - o tară latină
11.30 TVR lași
14.00 Trei familii (s)
14.45 Tinere talente
15.10 Din albumul celor mai frumoase melodii 

populare
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 880)
17.30 Un secol de cinema
18.20 Timpul trecut
20.00 Cu cărțile pe față
21.00 Sportmania (mag. sportiv)

10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 A treia planetă de la soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știrile amiezii
15.00 Ape liniștite (s, ep. 54)
16.10 Luz Maria (s, ep. 25)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 15,16)
19.00 Observator
20.30 Raven (s, ep. 10)
21.20 Underground (f. Iugoslavia 1995, p. V)
22.15 Observator
22.45 Marius Tucă Show

Marți 8 iunie
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știri
15.00 Ape liniștite (s, ep. 55)
16.10 Luz Maria (s, ep. 26)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Leonela (s)
19.00 Observator
20.00 Balada micuței Jo 

(f.a. SUA ’93)
22.00 Fără obligații (s, ep. 7)
22.20 Observator
22.45 Marius Tucă Show

Miercuri 9 iunie
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 56)
16.10 Luz Maria (s, ep. 27)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s)
19.00 Observator
20.30 L.A. Doctors (s, ep. 9)
21.20 Cronici paranormale (s, ep. 54)
22.15 Observator

Joi IO iunie
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Prezentul simplu (r)
12.00 L.A. Doctors (s/r)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 57)
16.10 Luz Maria (s, ep. 28)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 21,22)
19.00 Observator
20.00 Ochi pentru ochi (f. SUA 1993)
22.15 Observator 
.22.45 Marius Tucă Show

Vineri 11 iunie
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 23, 24)
19.00 Observator
20.00 Bani falși (f. SUA 1995)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 32)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep. 59)
23.45 Masaj la domiciliu 3 (f. er. SUA 1998)

Sâmbătă 12 iunie
8.40 Călătorie spre centrul pământului (d.a)
10.00 X-Pat Profile (r)
12.00 Legea lui Burke (s)
13.00 Pe cont propriu (s, ep. 36)
15.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 35)
16.00 Leonela (s, ep. 25)
16.55 Fotbal Divizia A Ursus
19.00 Observator
19.30 Sâmbete șl zâmbete (div.)
20.00 Conspirația tăcerii (thriller SUA 1997)
21.45 Observator
22.00 Pretender (s, ep. 54)
23.00 Pandora și olandezul zburător 

(dramă SUA 1950)

Duminică 13 iunie
9.00 Teo și Mircea șou
12.15 S-a furat coapsa Iul 

Jupiter (co. Franța 1980)
14.00 Duminica în familie 

(mag.)
18.00 Leonela (s, Mexic, ep.

16)
19.00 Observator
20.00 Criză conjugală (dramă 

SUA 1986)
23.00 Fotbal Club Antena 1
23.30 Scandalul Heidi 

Fleiss (dramă SUA ’94)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Plutonul (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Oglinda timpului (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

6)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 2)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Martor ocular

(thriller SUA 1981)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 36)
23.00 Dosarele X (s)

20.30 Martor ocular

Marți 8 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Oglinda timpului (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 7)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 3)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep.7)
21.30 Walker, polițist texan (s, ep. 2)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 37)

Miercuri 9 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (s, ep. 15)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Asediul de la Ruby Ridge (f/r)
14.30 Oglinda timpului (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 8)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 4)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Regina Sudului (dramă SUA 1992, p. III)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 38)

Joi IO iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s) ___________
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s)
18.30 Inimă de țigancă 

(s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, 

ep. 129)
21.30 Mercenarii (s, ep.

19)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep.

39)
23.00 Dosarele X (s)

18.30 inima de țigancă

Vineri 11 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știri
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Alas (s, ep. 10)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 6)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 11)
21.30 Candyman (thriller SUA 1992)

Sâmbătă 12 iunie
11.00 ProMotor
11.30 Audiență națională (talkshow)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Asta-i viața (s, ultimul ep.)
13.30 Bebe (s, ep. 22)
15.00 Babylon 5 (s, ep. 4)
15.15 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 32)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 7)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 15)
21.00 Expertul (s, ep. 15)
22.00 Atracție sălbatică (co. SUA 1987) 

Duminică 13 iunie
9.00 Super Abracadabra
11.00 Oamenii secolului (do)
12.00 Profeții despre trecut (talkshow)
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Ministerul comediei
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 8)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 41)
21.00 Promontoriul groazei (thriller SUA ’91)
23.15 Procesul etapei
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Luni 7 iunie
7.00 Sport Magazin
8.30 Motor Plus (r)
13.00 Nimeni nu e perfect 
s)
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 43)
20.20 Brooklyn South (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție

Marți 8 iunie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Pretutindeni cu tine (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
19.30 Viper (s, ep. 44)
20.20 Destine paralele (dramă SUA 1989)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Miercuri 9 iunie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Pretutindeni cu tine (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.30 Viper (s, ep. 45)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 28)
21.15 CI5: Profesioniștii (s, ep. 3)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Joi IO iunie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Pretutindeni cu tine 

(s) ,
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă 

(div.)
19.30 Viper (s, ep. 46)
20.20 Momeala (dramă 

SUA 1994)
21.50 Apel de urgentă
22.20 Știri 20.20 Momeala

Vineri 11 iunie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Pretutindeni cu tine (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 47)
22.20 Știri
23.00 Ciocolată fierbinte (co. Franța/SUA 

1992)

Sâmbătă 12 iunie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
14.30 Călătorii în lumi paralele (s, ep. 19)
16.30 Motor Plus
17.00 Cinemagia
17.30 Apel de urgentă
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Viper (s, ep. 48)
20.00 Mititica (dramă SUA 1978)
22.30 Știri

Duminică 13 iunie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire
14.30 Puterea unui vis (f. biogr. SUA 1996, p. I)
16.00 Puterea unui vis (p. II)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.)
19.00 Viper (s, ep. 49)
20.00 Sahara (f.a. SUA 1983)
22.00 Frasier (s, ep.47)

Luni 7 iunie
7.00-14.30 Filme și seriale (reluări) 
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 67)
22.00 Milady (s)
23.00 Profesoara (dramă Anglia 1986)

Marți 8 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Profesoara (r)
16.00 Guadalupe ( s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 68)
22.00 Milady (s)
23.00 Șaua de argint (w. Italia ’78)

Miercuri 9 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Șaua de argint (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 69)
22.00 Milady (r)
23.00 O vară la Harrad (dramă SUA 1974)

Joi IO iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 O vară la Harrad (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce

(s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 70) 
22.00 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Ul

tima petrecere (f. p. SUA 
1989)

I

I
23.00 Perry Maso

Vineri 11 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Perry Mason: Ultima petrecere (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor (s)
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 71)
22.00 Milady (s)
23.00 Alice (tragi-comedie SUA ’90)

Sâmbătă 12 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.30 Alice (f/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s, rezumatul 

săptămânii)
21.15 Minciuna (s,ep. 72)
22.00 Milady (s)
23.00 Tristana (dramă Spania/Franța/ltalia 

1970)

Duminică 13 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări)
13.30 Maria (s, 2 ep.)
14.15 Tristana (f/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Jackie Collins: Hol

lywood
20.00 Poirot (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 73)
22.00 Milady (s)
23.00 Magnatul grec (dramă SUA 1978)

Luni 7 iunie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Stația de autobuz (r)
14.00 Mag. de sâmbătă seara (r) 
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viată (s)
18.00 Știri
19.05 Starsky și Hutch (s, ep. 67)
20.35 Pacific Drive (s)
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (s)

Marți 8 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri 
11.00 Studioul Tudor

Vornicu (r)
14.15 Medici la datorie (s, 

ep 10)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do) 
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s) 
19.00 Secția de poliție (s,

ep- 1)
20.35 Pacific Drive (s) 
22.00 Cutia Pandorei
22.45 Clipuri muzicale

19.00 Secția da 
poliția

Miercuri 9 iunie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.00 24 din 24 (r)
11.45 Documentar (r)
12.45 Dincolo de stadion (r)
14.15 Medici la datorie (s, ep. 11)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s, ep. 2)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
23.00 Derrick (s)

Joi IO iunie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.00 Primul pas (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Cutia muzicală
14.15 Medici la datorie (s, ep. 12) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 91)
20.30 Pacific Drive (s)
22.00 Linia întâi

Vineri 11 iunie
7.10 Bună dimineața, Ronaânia
10.00 Știri
11.00 Derrick (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Pacific Drive (r)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.30 Aventuri în aer liber
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 92)
20.35 Pacific Drive (s)
22.00 Tentații
22.45 Clipuri muzicale

Sâmbătă 12 iunie
8.00 Știri
9.00 Țara spiridușilor
10.00 Tentații
II. 00 Derrick (r)
12.00 Misiune imposibilă (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Omul și natura (do)
III. 00 Dinastia (s, ep. 175)
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 37)
20.30 Planetele
21.00 SS Casino (f.a. SUA 1980)

Duminică 13 iunie
8.00 Știri
11.35 Aventuri în aer liber (r)
12.05 Misiune imposibilă (r)
13.00 întoarcerea Panterei Roz (co. p. SUA ’74)
14.35 Clipuri muzicale
15.00 Drumuri printre amintiri
15.35 Cutia muzicală
16.05 Omul și natura
17.00 Forța destinului
18.00 Dinastia (s)
19.00 Aventuri la Snowy River (s)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Popeye Doyle (f.p. SUA ’86)

Luni 7 iunie
10.00 Magna cum laude (dramă SUA 1994)
11.45 Dincolo de infern (thriller SUA 1997)
13.15 Răpiți de extratereștrl (SF SUA 1997)
14.45 Echipa de hochei 

(co. SUA 1994)
16.30 Un bacșiș de

2.000.000 $ (co.
romantică SUA 1995)
18.15 Al cincilea ele

ment (SF Franța ’97)
20.30 Cei mai buni 

(docu-dramă SUA 1996)
22.15 Noaptea cea 

mare (co. SUA ’96)

Marți 8 iunie
10.00 Arme de distrugere în masă (dramă 

SUA 1997)
11.30 ....La prima vedere (co. romantică 

SUA ’95)
13.00 Călători prin timp (dramă SUA 1994)
15.00 Din nou tineri (co. romantică SUA 

1989)
17.00 Zona de impact (thriller SUA 1993)
18.45 Dacă zidurile ar vorbi... (dramă SUA 

1996)
20.30 Un puști la curtea lui Aladdin (f.a. SUA 

1996)
22.00 Puterea (thriller SUA 1997)

Miercuri 9 iunie
10.00 O nouă zi (dramă SUA 1992)
11.45 Goana după sex (co. SUA 1997)
13.15 Cei trei Ninja (f.a. SUA 1994)
15.00 Pe urmele criminalului (thriller SUA

1995)
16.30 Poveste de dragoste (dramă 

romantică SUA 1994)
18.15 Totul despre sex (s)
18.45 Ostaticii ostili (co. SUA 1994)
20.30 Philadelphia (dramă SUA 1993)
22.45 Stargate (s)
23.30 Răsărit de soare (thriller SUA 1993)

15.45 Bogus

Joi IO iunie
10.00 Accidentul (dramă SUA 1997) 
12.00 Franklin (d.a)
12.30 Alergătoarea 

(dramă SUA 1996)
14.00 Boema (co. SUA 

1989)
15.45 Bogus (co. fant. 

SUA 1996)
17.45 Avocatul 

diavolului (f. psihologic 
SUA 1996)
20.00 Foamea (s)
20.30 Turnul terorii (f.a. SUA 1997)
22.00 American Perfekt (dramă SUA 1997)
23.45 Tatăl miresei 2 (co. SUA 1995)

Vineri 11 iunie
10.00 Steel (f.a.fant. SUA 1997)
11.30 Comoara îngropată (f.a. SUA 1994)
13.15 Alaska (f.a. SUA 1996)
15.15 De pe o zi pe alta (co. SUA ’95)
16.45 Cimitirul viu (horror SUA 1988)
18.15 Totul despre sex (s, er.)
18.45 Cine este Moș Crăciun? (co. SUA 

1994)
20.30 Suspiciune (thriller SUA 1991)
22.15 Asasini cibernetici (thriller SF SUA

1996)

Sâmbătă 12 iunie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiiil
11.45 Un puști la curtea lui Aladdin (f.a. SUA 

’97)
13.15 în bătaia puștii (thriller SUA ’93)
15.15 Dirty Dancing (dramă muz. SUA 1987
17.00 Supraviețuitorul (f.a. SUA 1996)
18.45 Echipa de hochei (co. SUA 1994)
20.30 Obsesia (dramă SUA 1995)
23.15 Totul despre sex (s. er.)
23.45 Teren minat (f.a SUA 1994)

Duminică 13 iunie
10.00 Al cincilea element (F. SF, 1997)
12.45 Pericol iminent (thriller, 1994)
15.15 Răpiți de extratereștrl (f. SF, 1997)
16.45 Prima lovitură a lui Jackie Chan (f.a., 

1996)
18.15 Fortăreața (f.a., 1996)
20.30 Beverly Hills Cop III (f.a., SUA, 1994)
22.15 Arme de... distragere în masă 

(dramă, 1997)
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Ofertele Direcției*

Sanitare Veterinare a 
județului Hunedoara

Direcția Sanitară Veterinară a județului 
Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr.226, telefoane: 054-221145, 
225500, fax: 054-225500, primește oferte de 
prețuri privind procurarea, livrarea și 
distribuirea în teritoriu a produselor biologice 
necesare realizării programului strategic al 
acțiunilor sanitare veterinare.

Relații suplimentare privind cantitățile, 
sortimentele de produse, dozele în care se 
trimit, termenul de valabilitate, precum și 
aprovizionarea la unitățile din teritoriu, se pot 
obține la sediul unității sau la telefoanele 
menționate.

Ofertele se primesc până ia data de 20 iunie 
1999.

Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Deva

Convoacă membrii săi la Adunarea Generală 
anuală, în data de 16 iunie 1999, ora 10. Adunarea va 
avea loc la clubul casei, situat la sediul acesteia în 

^strada împăratul Traian, nr,33, Deva.

r
■ Societatea Comercială
I CALCITA SA
I Cu sediul în com Vata de Jos, str. Platanilor, nr.2,
' județul Hunedoara
I Vinde cu ofertă în plic sigilat activul “Secția de 
\prelucrare pietre semiprețioaseJ’ amplasată în incinta 
1 IM Gurabarza, comuna Crișcior, județul Hunedoara 
I (cca 2 km de orașul Brad).
J Dosarul de prezentare a activului și informații
■ suplimentare se pot obține la Departamentul financlar- 
j contabilitate, țel/fax: 054-271161, 271102.
i Ofertele se prezintă și se înregistrează la sediul 
[societății până la data de 14.06.1999, ora 10,00, 
jdeschlderea plicurilor urmând să aibă loc la data de 
■15.06.1999, ora 11,00
I____________________________________________________

I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
II
I
I 
i 

j

■ SIMAKO S.C. SIMAKO INVEST 
S.R.L. Deva angajează 
inginer constructor,

specialitatea “CONSTRUCȚII CIVILE”, cu o vechime 
in domeniu de 3-5 ani și experiență în amenajări 
interioare.

Depunere cereri, C.V. și informații la 
secretariatul societății din Deva, B-dul Decebal, bloc 
P, mezanin, telefon 054/215082, până în data de 
11.06.1999.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
i

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
Comercializează, prin depozitul din Deva, 

Str. Depozitelor, nr. 1, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.

IMPORTANT
Marfa se comercializează la preț de producător 

din depozit sau în termen de 
maximum 5 zile.

——Informații la telefon
054/232946.

SWOURIIMREMCOHSERU
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BQSCH @ STIHL

Sîujs oîectrics bosch @
A CENTRALE TERMICE |

JUNKERS-BOSCH 
Amotoferăstraie 

M0T0C0ASE STIHL

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

Motopompe HONDA

Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea "PRDCONȘÎRUCT' pentru scule electrice BOSCH©
REDUCERIperioada 04.04.99 - 30.06.99

DEVA - B-dul Decebal, Bl.l - HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 
BRAD - str. Avram lancu, bl.43. parter • PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2

LICITAȚIE 
Pentru 

utilaje de 
construcții 
și mijloace 

auto
SC “SOCOT” SA

TG. MUREȘ
Str. Mihai Viteazu. 

nr.36, Tg. Mureș, 
organizează 
LICITAȚIE pentru 
vânzarea de mijloace 
fixe aprobate la casare 
în data de 24 mai, 31 
mai și 5 iunie 1999 la 
Șantierul Mihăileni 
Criș, str. Zarandului, 
nr. 15, Crișcior, jud. 
Hunedoara.

Lista cu mijloacele 
fixe poate fi consultată 
la sediul Șantierului 
Mihăileni.

■■■

SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM
PRODUCTS S.R.L.

SUCURSALA ARAD
își extinde activitatea legată de construcția și operarea stațiilor de deservire carburanți în 

municipiul Petroșani. In vederea formării unei echipe eficiente și bine pregătite pentru operarea 
acestei stații, angajăm:

ȘEF STAȚIE DESERVIRE CARBURANȚI
Condiții: - studii-superioare tehnice sau economice

- experiență minimum 2 ani în domeniul comerțului cu amănuntul
- cunoștințe solide operare PC
- vârstă maximă 35 ani
- persoană dinamică, spirit organizatoric, om de echipă, bun conducător, capabil 

să coordoneze eforturile echipei în scopul atingerii obiectivelor dorite.
Avantaje: -cunoașterea limbii maghiare

- stăpânirea noțiunilor de contabilitate
- carnet de conducere

VÂNZĂTORI GESTIONARI
Condiții: - vârstă cuprinsă între 21-35 ani

- studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul comerțului
- stagiul militar satisfăcut

Avantaje: -cunoașterea limbii maghiare
- cunoștințe operare PC
- carnet de conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum Vitae, scrisoare de intenție, copie după diploma de studii, 
fotografie, cazier juridic - la adresa: SC MOL România PP SRL - Sucursala Arad, B-dul Decebal, 
nr. 2-4, Arad, cod 2900, fax: 057/ 280626, în atenția Comp. Resurse Umane, specificând în 
scrisoarea de intenție postul pentru care se aplică și localitatea.

Data limită de depunere a dosarelor este 10.06.1999, cererile trimise după data limită nemaifiind 
luate în considerare.

Direcția de sănătate9

publică a județului 
Hunedoara

REAMINTEȘTE agenților 
economici din județ că au 
obligația să depună la 
sediul unității noastre din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
58, declarațiile formular 
tipizat pentru restanțele de 
2% Fondul special pentru 
sănătate din anii 
precedenți, conform HOTĂ
RÂRII DE GUVERN nr. 463 
publicată în Monitorul 
Oficial nr. 209 din 27 
august 1997.

Declarația privind 
contribuția de 1% din 
adaosul comercial aplicat 
asupra vânzărilor de 
produse din tutun, țigări și 
băuturi alcoolice se 
depune trimestrial, inclusiv 
restanțele.

MONTANA = REZOLVARE FĂRĂ PROBLEME
Problema nr. 1: “să meargă pe orice tip de drum, încărcată la 
maximum...”
Rezolvare: O mașina obișnuită, echipată cu MONTANA, 
suportă fără probleme 8 persoane a câte 100 Kg fiecare, 
dacă își fac singuri loc...
Problema nr. 2: “să fie cât mai rezistente și să asigure 
manevrabilitate, stabilitate și siguranță, indiferent 
de anotimp”
Rezolvare: Profile moderne și materii 
prime de foarte bună calitate
Problema nr. 3: "...performanțe 
ridicate"
Rezolvare: Anvelopele MONTANA 
sunt testate la viteze cuprinse 
între 200 - 250 Km/h
Problema nr. 4: “...calitate 
recunoscută la nivel internațional
Rezolvare: 40% din producție 
se vinde pe piața europeană
Problema nr. 5: “...să meargă pe 
mașini străine”
Rezolvare: Dimensiuni diferite, 
disponibile pentru jante de 12, 13, 
14 si 15 țoii
Problema nr. 6: “...să aibă garanție reală 
(fapte, nu vorbe)..."
Rezolvare: Rețea service care funcționează în 
toate județele țării.
Problema nr. 7: “...să fie ușor de găsit”
Rezolvare: MONTANA este prezentă în aproape 
magazinele de piese de schimb din țară.
Problema nr. 8: “...prețul!!!"
Rezolvare: Dacă vorbim de MONTANA, nici o problemă...

TOFAN GRUPtoate

MONTANA, VICTORIA, DANUBIANA, TOFANSTEEL SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE TOFAN GRUP

Șos. Olteniței 35-’37, Sector 4, București 
tel. 01 /3035030, fax: 01 /3035005 

www.tofan.ro

Sucursala 
Deva, 

str. Apuseni, nr.1
Tel./fax:

054/231563

http://www.tofan.ro
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ANIVERSARI

• Pentru Andreia 
Băluconi, "La multi ani!” și 
succes la examenul de 
capacitate. Părinții Viorica 
și Cornel, din Clopotiva. 
(6521)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină cu
pomi, loc intravilan, satul 
Ruși, preț avantajos. Tel. 
717482(2995)___________

• Vând urgent 
apartament , decomandat, 
str. Transilvaniei, bl.3 A, sc.1, 
etaj 1, ap.7 Brad. Tel. 
650849, după ora 18. (2242)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral Hațeg,str. Tudor 
Vladimirescu,nr.1. Tel. 094 
563868,094 815042. (2434)

• Vând casă în Vețel, 
grădină 45 ari, 
gaz,baie,telefon, posibil și 
două rate. 094 152608. 
(2549)

• Vând apartament 3 
camere, parter, contorizare 
apă, gaz, cablu tv., 
telefon.Călan 731941. 
(2854)

• Vând urgent casă în 
Simeria, preț informativ 140 
milioane. Tel.’262357. (2447)

• Vând casă mare, 
dependințe în Almașu Sec, 
nr.93, la 5 km de Deva, 
drum asfaltat,posibilități 
gaz. Tel. 625767. (2853) '

• Vând casă în Totia. Tel. 
625740. (2301)

• Vând garsonieră, zonă 
centrală, telefon, cablu. Tel. 
214963(2283)

• Vând spațiu comercial, 
100 mp, în Hunedoara, zonă 
centrală, pe bulevardul Dacia 
nr. 6 bis. Relații la tel. 094/ 
579061 (OP)

X
Joi 3 iunie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tribuna partidelor 
parlamentare 15.30 
Conviețuiri (mag.) 16.30 
Don Quijote de la Mancha 
(d.a) 17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson (s. 
da) 18.10 Sunset Beach 
(s) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 
21.00 Miracole (s, ep. 4)
22.10 Cu ochii’n 4 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport.

t TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a)

9.40 Cultura în lume (r)
11.10 în compania 
vedetelor 12.30 Medicina 
pentru toti (r) 13.15V _____

Dacia 1300, înmatriculate, 
stare bună. Tel. 227876. 
(2858)

• Vând Dacia Break, 
accidentată, fabricație 1998, 
inclusiv talon, prețuri 
convenabile. Informații tel. 
054/242709, între orele 8-15. 
(3710)

• Vând urgent dulap
nou,cu uși glisante. Tel. 
229038, după ora 19. (2855)

• Vând taragot unguresc 
Sttemberg (abanos), preț 
1000 DM. Tel. 622856, 094 
242041.(2445)

• Vând piese de schimb 
Simson 250, Deva, 
str.Cireșilor, nr.2 (Viile Noi). 
(2444)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(0137)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC ODONTO 
FITOTERAPIE SRL 
DEVA, str. Gh.Lazăr, 
nr.16,tel. 092 884599 
execută: lucrări protetice 
din porțelan de cea mai 
bună calitate,în labo
ratorul propriu: implant 
osteo-integrat; detartraj 
cu ultrasunet; plombe cu 
compozit SUA,aplicate cu 
microlaser; tratamente 
pentru prevenirea și 
terapia paradontozei cu 
vaccin stafilococic, 
Neypulpin, vibromasaj 
gingival etc.; tratamente 
complexe și periaje 
pentru albirea dinților. Dr 
OPRIȚA OVIDIU- medic 
primar stomatolog- vă 
așteaptă zilnic,orele 11- 
14, 16-20.

• Firmă de distribuție 
angajăm agenți comerciali.
Tel. 092 283531 ’ 092 527419. 

(2426)

Rebelul (s, ep. 63) 14.00 
Emisiune în limba 
germană 15.00 Tenis 
Marele turneu
internațional de la Roland 
Garros 1999 19.10 Față în 
față cu autorul 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 
40) 22.00 Cinematograful 
de artă: Smoking
(c.Franța 1)

ANTENA 1
6.45 Dimineața

devreme 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 
12.00 L.A. Doctors (r)* 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 49) 
14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 53) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 24) 17.00 
Știri 17.25 Leonela (s, ep. 
9 & 10) 19.00 Observator 
20.00 Film de acțiune: 
Scorpio One (f.a. SUA 
1997) 21.45 Brigada

• Angajez băiat pentru 
reparații biciclete, stagiul 
militar satisfăcut,maxim 35 
ani. Tel. 092 203040. (2441)

• Angajez vânzător- 
gestionar cu experiență, 
maxim 35 ani. Tel. 092 
203040.(2441)

• Executăm lucrări de 
zidărie, tencuieli,faianță și 
gresie. Tel. 233581,625235. 
(2304)

• Concern canadian oferă 
30 de locuri de muncă în 
domeniul de: marketing, 
gestiune, personal or
ganizare, management. 
Salarii foarte atractive. Tel. 
094/280444,621446(2262)

• Firmă de distribuție 
produse alimentare 
angajează reprezentant 
vânzări pentru Deva. Condiții: 
studii superioare sau medii, 
domiciliul în Hunedoara, 
vârsta 25-35 ani, garanție 
materială. Informații la tel. 
717045,8-12. (2993)

• Angajăm contabil cu 
experiență, cunoștințe calcu
lator. Tel. 234542 (2312)

DIVERSE

• în data de 9 iunie 1999, 
ora 10, Judecătoria 
Deva,biroul executorului 
judecătoresc vinde la 
licitație imobilul din 
str.l.Buteanu, nr.5, compus 
din casă,curte și grădină, 
490 mp. Prețul de pornire 
200.000.000 lei. (2440)

• în conformitate cu 
Legea nr. 137/1995, SC Eco 
Invest SRL Deva anunță 
începerea demersurilor 
pentru obținerea acordului 
de mediu pentru sediul firmă 
str. Horea, nr.68 Deva și 
magazin str. A.lancu,bl.H.1 
Deva. Eventualele sesizări 
se depun la sediul APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 
25. (2443)

• Vreți să știți totul 
despre emigrare în Canada? 
Apelați la specialiști 
canadieni,foști salariați ai

mobilă 22.15 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Alex Haley’s Queen II (r) 
13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică 
(s) 15.30 Familia Bundy (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (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. 128) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 18)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 34) 
23.05 întâlnire cu presa 
(talkshow)

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 
Maria (s) 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere 

Guvernului canadian. Tel. 
214665, 092 777300, 
212160,int. 127.(2857)

• Sucursala Minieră
Brad, str. Independenței, 
nr. 2 Brad, jud. Hunedoara, 
subunitatea filialei S.C. 
“Devamin” SA Deva, 
CNCAF "Minvesf’SA Deva 
organizează licitație 
publică pentru închirierea 
următoarelor spații 
disponibile: 1. Spațiul A^ 
212 mp, prestări servicii. 
2. Spațiul B-427 mp, 
croitorie serie. 3. Spațiul 
C-278 mp, montaj aparataj 
electronic. 4. Spațiul E- 
257, 3 mp, birouri
administrații publice, 
bănci. Licitația publică va 
avea loc în data de 
18.06.1999, ora 10, la 
sediul S.M. Brad. 
Dosarele de prezentare se 
află la sediul SM Brad, 
unde pot fi procurate con
tra cost. Taxa de 
participare 200000 lei. 
Cererile de înscriere se 
primesc până la data de 
15.06.1999. în cazul 
neprezentării a minimum 3 
ofertanți, licitația se repetă 
după termenul prevăzut de 
lege. Informații supli
mentare se pot obține 
telefonic la 651140, int. 
130. (1951)

• S.C. Mercur SA Brad 
organizează în data de 
14.06.1999, ora 10, la 
sediul societății licitație 
pentru: 1. închiriere spațiu 
comercial situat în Brad, 
str. A.lancu, bloc. 43, 
parter - 28 mp, chioșc 
desfacere mărfuri, situat 
Gurabarza - 35 mp. 2. 
Vânzare: imobil (fost CAR) 
situat în Gurabarza. 
Informații tel. 650958, 
650968(1964)

PIERDERI

• Pierdut carnet de 
șomaj pe numele Muntean 
Silvia. îl declar nul. (2994)

(s) 18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce 
(s) 21.00 Minciuna (s, ep. 
63) 21.50 Milady (s) 22.45 
Perry Mason (f.p. SUA ’89)

PRIMA TV
9.00 Capsula de 

oxigen 13.00 Nimeni nu e 
perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați 
(s) 17.00 Maria
Mercedes (s) 18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 
39) 20.20 Camorra
(thriller Italia ’85) 21.50 
Apel de urgență 22.10 
Real TV 22.20 Știri 23.00 
Ultima ediție

HBG>
10.00 Supraviețuitorul 

(thriller SUA 1996) 11.45 
Un tip oarecare (co. SUA 
1985) 13.30 Teren minat

DECESE

• Familiile Gyorkos și 
Maksay anunță cu durere 
decesul celui care a fost un 
frate și unchi iubitor

WILHELM LEIBER
înmormântarea azi, 3 

iunie, ora 14.00, din Capela 
Cimitirului Catolic Deva. 
(2448)

• Fiul cu soția și copiii 
anunță cu nemărginită durere 
trecerea în eternitate a celui 
mai bun tată și bunic

WILHELM LEIBER
îi vom păstra veșnică 

amintirea. (2448)
• Fulgerător și nedrept 

a plecat dintre noi colegul

VIOREL LĂZĂRUȚ
maistru CRC Brad. 

Suntem alături de familia 
îndoliată căreia îi trans
mitem întreaga noastră 
compasiune. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. 
Sindicatul Energeticienilor 
din Rețele Electrice-Jud. 
Hunedoara. (2302)

• Cu sufletele îndurerate 
mama Maria, soția Teodora, 
copiii Mirela și Sorin și 
nepoata Cezara anunță 
dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost

VIOREL LĂZĂRUTr
un neprețuit fiu, soț, tată și 
unchi, maistru în cadrul 
Centrului de Rețele 
Electrice Brad. îi vom 
păstra o neștearsă amintire, 
înhumarea va avea loc 
astăzi, 3 iunie 1999, ora 13, 
la Cimitirul Țebea din Brad. 
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! (2303)

PUBLICITATE

(f.a. SUA ’94) 15.15^ 

Steel (f.a SUA ’97) 
17.00 Vreau capul lui 
Mavis Davis (co. SUA 
1998) 18.45 Goana
după sex (co. SUA
1997) 20.00 Foamea (s)
20.30 Răpiți de 
extratereștri (thriller 
SUA ’97) 22.15 Dacă 
zidurile ar vorbi... 
(dramă SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

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

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
posturilor TV. .

• Cu adâncă durere 
soția Florica, fiul Mircea, 
fiica Rodica, nora Voichița, 
ginerele Nicu și nepoții 
Daciana, Nicușor și Florin 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost

GEORGE DEMIAN
în vârstă de 73 ani. 
înmormântarea va avea loc 
vineri, 4 iunie 1999, ora 13. 
Dormi în pace ! (2306)

• Familia îndurerată - 
soția,copiii și nepoții anunță 
încetarea din viață a celui 
care a fost

col.(r) IOAN POP 
Corpul neînsuflețit se află la 
Casa Mortuară din 
Deva.înmormântarea va 
avea loc azi,3 iunie 1999,ora 
13, la Cimitirul Catolic. îi 
vom păstra o veșnică 
amintire! (2860)

• Familia Poiată, soția 
Neli cu fiicele Luci, Ina și 
Moni mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături 
în greaua pierdere suferită 
prin decesul fulgerător al 
iubitului lor soț și tată

VASILE POIATĂ

“PATRIA” - DEVA: 
Mamă vitregă (4-10);

’J “FLACĂRA” 
HUNEDOARA: Atingerea
dragostei (4-10);

"PARÂNG” 
PETROȘANI: Bean - O 
comedie dezastru (4-7); 
Drumul oaselor (8-10);

'J “CULTURAL” LUPENI: 
La hotarul dintre viață și 
moarte (4-7); Băiatul cu apă 
rece (8-10);

'J “DACIA” HAȚEG: 
Negociatorul (4-7); La 
hotarul dintre viață și 
moarte (8-10);

‘J “ZARAND” BRAD: 
Patch Addams - un doctor 
trăsnit (4-7); En Garde! (8- 
10);

“PATRIA” ORĂȘTIE: 
Băiatul cu apa rece (4-7); 
Bean - O comedie dezastru 
(8-10);

“LUMINA” - ILIA:
Arma mortală 4 (4-6).

V “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Răzbunătorii (4-6);

Fabrica de melci
R0LUX SRL
Cu sediul la 

Abatorul din Hațeg 
Cumpără melci vii 

până în 15 iunie 1999. 
Plata se face pe loc. 
Relații suplimentare 

la telefon/fax: 
054-771100 și 
094-790422.
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Daruri pentru 
copii orfani

Programul de marcare a 
anului 2000 - Campania 
Millennium “Puterea umanității” 
- coordonat de Crucea Roșie 
Internațională; include și 
manifestarea “Să ajutăm 2000 
de copii orfani". în cadrul 
acesteia, Filiala de Cruce Roșie 
a județului a făcut daruri de 
Ziua Copilului, la sediul său din 
Deva, la 12 copii orfani de 
ambii părinți. Pachetele au 
conținut obiecte de igienă 
personală, dulciuri, sucuri, 
alimente și rechizite, sacoșele 
fiind cu greu purtate de către 
beneficiari.

Directoarea filialei, dna 
Elisabeta Ciorobea, le-a relatat 
copiilor orfani că darurile lor 
au putut fi cumpărate pentru 
că s-au primit bani de la un 
copil orfan din Germania care 
are și neșansa de a fi 
imobilizat într-un cărucior. 
Totuși Florian Keller a reușit, 
datorită talentului său de 
pictor, să adune bani (din

vânzarea tablourilor din 
expoziția organizată în acest 
scop) pentru alți copii orfani. 
Donației sale s-au alăturat și 
banii proveniți din vânzarea 
de însemne de Cruce Roșie 
(cruciulițe) dăruite de 
organizația engleză,
contribuția dnei Angela Șerb 
(SC Șerb SRL). De asemenea 
un sponsor generos cu 
această ocazie a fost și dna 
Maia Florea de la “Lido" Deva, 
care i-a tratat pe copii cu 
pizza, suc și prăjitură.

De 1 Iunie filiala s-a gândit 
și la minorii din Centrul 
județean de primire, cărora le- 
a dăruit obiecte de igienă 
personală, îmbrăcăminte, 
încălțăminte și dulciuri. Cu 
același prilej și subfilialele de 
Cruce Roșie din județ au oferit 
cadouri pentru copii orfani: 23 
la Hunedoara, 8 la Călan, 3 la 
Hațeg.

Viorica ROMAN

Casa de Asigurări de Sănătate a 
județului Hunedoara-Deva

Caută in vederea achiziționării un spațiu (zona 
centrală Deva) pentru sediu cu o suprafață de 600- 
800 mp (aprox. 34 birouri).

Așteptăm oferte la sediul CJAS Deva, str. 22 
Decembrie, nr.58, tel/fax 218911.

Necazuri ce 
nu sunt._

(Urmare din pag. 1) 

merg la serviciu și ia școală, și 
pentru noi cei ce locuim iarna la 
oraș și vara la sat. Ar fi și mai 
bine dacă ar circula autobuze și 
sâmbăta și duminica, măcar 
dimineața și seara (dimineața la 
6.30 și seara la ora 20.30- ora de 
plecare din Deva). Astfel noi cei 
ce lucrăm pământul toată 
săptămâna, sâmbătă seara am 
putea merge la oraș, iar duminica 
sătenii ar putea merge cu lapte și 
alte produse agricole în piața 
orașului Deva. în altă ordine de 
idei este vorba de un punct 
sanitar permanent - de prim ajutor 
- și de telefon.

Acum când vine tot la două 
săptămâni o doctoriță interesată de 
soarta oamenilor, nu are amenajat 
un spațiu unde să-și desfășoare 
activitatea și telefon pentru 
rezolvarea cazurilor urgente prin apel 
la salvare. Activitatea sanitară este 
desfășurată la căminul cultural 
unde se țin ședințe, baluri, nunți, 
serbări, pomeni la înmormântări 
etc.

în schimb există două camere 
recent construite (pentru magazin 
sătesc, dar s-a renunțat pentru că 
sunt buticuri) care sunt goale, 
folosite doar la gătitul mâncărurilor 
la înmormântări, nunți etc. Se 
poate amenaja măcar o cameră 
pentru punctul sanitar.

Părerea mea este că s-ar putea 
școlariza o tânără care locuiește în 
sat pentru a da funcționalitate 
acestui punct sanitar, când nu este 
doctoriță în sat și pentru a da 
„primul ajutor în caz de nevoie și a 
telefona la salvare când nu se 
descurcă.

Viața multor oameni bătrâni, 
tineri și copii ar putea fi mai ușoară 
prin rezolvarea problemei.

Scriu acestea pentru că, deși 
este un sat mic, se întâmplă multe 
accidente. Anul trecut numai de 
exemplu s-au accidentat rău doi 
tineri tăind lemne cu drujba - au 
suferit mult - intervenția sanitară a 
fost la Deva după câteva ore, iar cu 
doi ani în urmă a existat și un caz 
mortal, un copil de 12 ani pierzându- 
și viața până să ajungă la spitalul 
din Deva. Așteptăm să ne ajutați 
să rezolvăm câte ceva din 
necazurile noastre. Vă mulțumim."

Sunt, credem, întemeiate toate 
aceste semnale care sperăm să 
găsească ecoul cuvenit, dacă 
dorim să mai avem stabilitate a 
populației la sate, să asigurăm 
condiții căt de cât omenești de trai 
celor ce se mai încumetă să ia în 
piept, la sfârșit de secol XX, viața 
într-o localitate izolată și 
defavorizată. (N.T.)

CASA AUTO TIMIȘOARA

- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

* se asigură service și piese de schimb pentru aceste 
autovehicule

OFERTĂ SPECIALĂ 10% REDUCERE
- până la 15 iunie - toată gama FORD

- Mercedes-Benz E-KIasse, aflate în stoc.
Timișoara, Calea Șagului nr. 142

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948

Consiliul de 
Administrație al 

f 

Asociației
f

Metalotex PAS
Convoacă Adunarea 

Generală a Asociației 
pentru data de 18.06.1999, 
ora 13,00, în incinta Lacto- 
Bar, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Modificarea statutului 
Asociației METALOTEX PAS;

2. Diverse.

Grupul Școlar cu Program 
Sportiv Deva

Anunță selecție:
I I

• Gimnastica fete între 5-7 ani în data de 6 iunie, ora 9;
• Atletism:

a) cls. VIII fete și băieți în data de 16 iunie, ora 9;
b) cls. V, VI, VII fete și băieți în data de 16 iunie, 

ora 16.
Prezența elevilor se face în curtea școlii, str. Axente 

Sever, nr.3 (lângă Stadionul “Cetate").
Informații suplimentare la telefon 217015.

Mersul trenurilor
Valabil de la 1 iunie 1999

Plecări și sosiri
Mr. tren Fel tren De la stația Până la stația SOS. plec. Ruta Lin. deșt. Obs

1 1829 Acc. București N. Deva 0.41 Petroșani 3 0.41
2 2381 Pers. Simeria Săvârșin 0.49 0.51 3 2.07
3 622 Rap. Deva Constanța 1.37 Petroșani 4 12.33 (1)
4 389-2 Rap. Warszawa Wsch. București N. 2.02 2.04 Sighișoara 2 9.13
5 2052 Pers. Arad Sibiu 2.15 2.21 2 6.15
6 1941 Acc. Sighetu M. Timișoara N. 2.31 2.33 Radna 3 5.56
7 1942 Acc. Timișoara N. Sighetu M. 2.35 2.37 Radna 2 12.50
8 621 Rap. Constanța Deva 2.53 Petroșani 4 2.53 (2)
9 353-2 Rap. Szombathely Constanța 3.01 3.02 Petroșani 2 13.30
10 1765 Acc. lași Timișoara N. 3.30 3.33 Buziaș 3 7.09
11 388-1 Rap. București N. Warszawa 3.40 3.42 Sighișoara 3 23.04
12 461-2 Rap. Curtici Ruse 3.56 3.58 Sighișoara 2 (3)
13 352-1 Rap. Constanța Budapest K. 4.06 4.08 Petroșani 3 9.57
14 2373 Pers. Simeria Arad 4.13 4.14 3 7.12
15 2022 Pers. Deva București N. 4.20 Petroșani 4 16.17
16 460-1 Rap. Ruse Curtici 4.26 4.29 Sighișoara 3 6.44

(Circ 2/3 iun. 2/3 mai1999)
17 2382 Pers Săvârșin Alba lulia 5.24 5.26 2 7.00
18 1625 Acc. București N. Arad 6.05 6.07 Făgăraș 3 8.10 (4)
19 925 Rap. Mangalia Arad 6.05 6.07 Făgăraș 3 8.10 (5)
20 735 Rap. lași Timișoara N. 6.13 6.16 3 (6)
21 2351 Pers. Simeria Păuliș L. Gr. T. 6.20 6.23 3 6.39
22 2375 Pers. Simeria Arad 6.33 6.35 3 9.45
23 2042 Pers. Arad Simeria 6.36 6.38 2 6.50
24 347-2 Rap. Wien Wbf București N. 6.46 6.47 Sighișoara 2 13.54
25 2291 Pers. Năvodari Deva 7.10 4 7.10 (6)
26 2341 Pers. Șibot Deva 7.30 4 7.30 (7)
27 2352 Pers. Păuliș L.Gr.T. Simeria 7.31 7.33 2 7.43
28 2182 Pers. Lugoj Simeria 7.44 7.46 2 7.59
29 372-1 Rap. București N. Budapest K. 8.11 8.13 Făgăraș 3 14.12
30 2031 Pers. Războieni Arad 8.47 8.52 3 12.10
31 1821 Acc. București N. Arad 9.05 9.09 Petroșani 3 11.18
32 2374 Pers. Arad Simeria 9.08 9.10 2 9.22
33 1974 Acc. Timișoara N. Galați 9.25 9.27 Buziaș 2 22.35
34 2025 Pers. Craiova Deva 9.53 Petroșani 4 9.53
35 2383 Pers. Alba lulia Săvârșin 10.01 10.03 3 11.15
36 1837 Acc. lași Timișoara N. 10.19 10.23 Buziaș 3 13.50
37 354-1 Rap. Cluj-Napoca Venezia S. L. 10.32 10.34 Budapest 3 9.18
38 2185 Pers. Simeria Lugoj 10.44 10.46 3 14.07
39 2362 Pers. Deva Simeria 10.47 4 10.57
40 1622 Acc. Timișoara N. București N. 11.42 11.45 Buziaș 2 20.58
41 2043 Pers. Simeria Arad 12.29 12.31 3 15.56
42 2384 Pers. Săvârșin Simeria 12.47 12.49 2 13.00
43 1820 Acc. Deva București N. 13.00 Petroșani 4 21.40
44 46-1 EC București N Budapest K. 13.20 13.22 Sighișoara 3 18.27
45 2385 Pers. Simeria Ilia 13.27 13.29 3 14.00 (8)
46 2353 Pers. Simeria Păuliș L.Gr.T. 14.20 14.23 3 14.39
47 47-2 EC Budapest K. București N. 14.21 14.22 Sighișoara 2 21.14
48 374-1 Rap. București N. Miinchen Hbf 14.39 14.42 Sighișoara 3 6.03
49 2386 Pers. Ilia Simeria 14.53 14.55 2 15.06 (8)
50 2354 Pers. Păuliș L.Gr.T. Simeria 15.27 15.34 2 15.44
51 3045 Pers. Simeria Arad 15.33 15.35 3 18.45
52 2026 Pers Deva Craiova 15.40 Petroșani 4 23.05
53 375-2 Rap. Miinchen Hbf. București N. 15.51 15.52 Sighișoara 2 22.57
54 2051 Pers. Sibiu Arad 17.22 17.27 3 20.35
55 1766 Acc. Timișoara N. lași 17.24 17.28 Lugoj 2 6.17
56 2032 Pers. Arad Teiuș 17.58 18.11 2 20.10
57 1621 Acc. București N. Timișoara N. 18.07 18.09 Făgăraș 3 21.34
58 2355 Pers. Simeria Păuliș L.Gr.T. 18.26 18.28 3 18.44
59 2292 Pers. Deva Năvodari 18.45 4 (6)
60 2378 Pers. Arad Simeria 18.56 18.58 2 19.10
61 1973 Acc. Galați Timișoara N. 19.29 19.31 Buziaș 3 23.03
62 2356 Pers. Păuliș L.Gr.T. Simeria 19.33 19.36 2 19.46
63 2047 Pers. Simeria Arad 19.37 19.39 3 22.54
64 1626 Acc. Arad București N. 19.59 20.02 Făgăraș 2 4.56(9)
65 926 Rap. Arad Mangalia 19.59 20.02 Făgăraș 2 9.32(10)
66 2044 Pers Arad Simeria 21.01 21.04 2 21.16
67 1838 Acc. Timișoara N. lași 21.10 21.14 Buziaș 2 8.58
68 2021 Pers. București N. Deva 21.20 Petroșani 4 21.20
69 355-2 Rap. Venezia S.L. Cluj-Napoca 21.24 21.26 Teiuș 2 0.16
70 2046 Pers. Arad Simeria 22.36 22.37 2 22.48
71 373 Rap. Budapesta București N. 22.42 22.44 Făgăraș 2 6.57
72 736 Rap. Timișoara N. lași 22.51 22.54 2 9.28 (6)
73 1322 Acc. Arad București N. 22.59 23.03 Petroșani 2 7.33
74 346-1 Rap. București N. Wien Wbf 23.58 23.59 Sighișoara 3 9.00

1) Circulă în perioada 25.06-12.09.1999
2) Circulă în perioada 25/26.06-12/13.09.1999
3) Circulă în perioada31.05-31.10.1999
4) Circulă în perioada 9/10.09-27/28.05.2000
5) Circulă de la București 30/31.09, 27/28.06.1999 și de la Mangalia 28/29.06-8/9.09.1999
6) Circulă cu ordin special
7) Nu circulă sâmbăta, duminică și sărbători legale
8) Nu criculă sâmbăta, duminica, sărbători legale și vacanțe școlare.
9) Circulă în perioada 8/9.09.1999 - 26/27.05.2000
10) Circulă la București 30/31.05 - 26/27.06.1999 și la Mangalia 27/28.06- 7/8.09.1999 
Broșura „Mersul trenurilor” se află pentru vânzare la agențiile de voiaj din Deva,

Hunedoara și Petroșani, precum și la stațiile CFR din județ.
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