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Departe de a fi 
înlăturate, așa cum 
se spera, tensiunile din 

regiunea Kosovo s-au 
amplificat în ultimele zile. 
Urmările războiului
dezlănțuit și purtat cu o 
inimaginabilă cruzime de 
forțele NATO împotriva 
Iugoslaviei de abia acum 
pot să fie văzute în 
adevărata lor dimen
siune. Pe lângă exodul a 
peste 900.000 albanezi din 
Kosovo, pe lângă morțli 
șl răniți! înregistrați în 
urma bombardamentelor 
barbare asupra Serbiei, 
sunt de trecut în bilanț și 
distrugerile masive de 
locuințe, de obiective 
industriale și în 
infrastructură.

Rău este însă că nici 
după ce forțele ruse și 
KFOR au ocupat poziții în 
Kosovo, atrocitățile nu s- 
au oprit, răzbunările din

CONTRIBUȚII LA IDENTIFICAREA 
EVAZIUNII FISCALE

Dintr-o recentă analiză efectuată la 
Prefectură privind combaterea evaziunii 
fiscale în județul Hunedoara a reieșit între 
altele faptul că, pe diverse structuri cu 
atribuții de control financiar și fiscal, 
contribuția instituțiilor abilitate la 

, identificarea evaziunii fiscale este 
următoarea: Direcția de impozite și taxe 
- 31 la sută; Direcția Control Financiar 
de Stat - 54 la sută; Garda Financiară - 
10 la sută; Serviciul de Revizie Fiscală

și alte organisme - 5 la sută.
în ceea ce privește structura 

evaziunii fiscale descoperită în cursul 
trimestrului I al acestui an, ea arată cam 
așa: TVA - 1205068 mii lei; impozit pe 
profit - 4517759 mii lei; impozit pe 
dividende - 387848 mii lei; impozit pe 
venit - 193703 mii lei; majorări de 
întârziere - 39857496 mii lei; alte 
impozite și taxe - 23028286 mii lei. 
(V.N.)

“Tâmpiții de Hunedoara”
O cucoană, ocupantă a unui post 

modest într-o unitate hunedoreană, își 
urmează soțul în Capitală, în urma 
primirii de către acesta a unor funcții 
importante. Și unde credeți că o 
propulsează meritele soțului pe 
distinsa noastră cucoană? Tocmai într- 
un minister!

După o vreme, cucoana 
ministeriabilă se întoarce în județul 
Hunedoara. Bineînțeles, într-o acțiune 
de control! într-unul din locurile

controlate se iscă o discuție în 
contradictoriu. Nemulțumită și enervată 
că nu i se dă dreptate exclamă cu 
năduf:

- Tâmpiții de Hunedoara!
Nu comentăm ieșirea nervoasă a 

ministeriabilei cucoane. E bine, însă, să 
nu uite că plecarea dânsei în Capitală 
s-a făcut tocmai de aici, din județul 
"tâmpiților de Hunedoara"!

Tiberiu ISTRATE
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ATRACTIVE LA 
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PERSOANELOR FIZICE! 
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an 
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partea armatei UCK 
făcând numeroase vic
time din rândul sârbilor. 
De altfel, cum relatează 
mass-media, în ultimele 
zile, pe măsură ce armata 
sârbă s-a retras din zonă, 
de teama represaliilor, 
peste 10.000 de civili 
sârbi s-au refugiat spre 
alte localități din Serbia, 
dând foc locuințelor din 
care au plecat. După cum 
au înfățișat imaginile 
televizate, în regiune 
există și orașe în care, cu 
acceptarea tacită a KFOR, 
armata UCK a pus 
stăpânire și a Instituit un 
control total, Invocând 
pretenția de a se 
constitui ca o adevărată 
armată a regiunii Kosovo. 
Așa cum relatează 
corespondenți de presă 
străini prezențl la fața 
locului, UCK a început 
vânătoarea de sârbi, ceea 
ce pune cu putere în 
evidență în adevărata sa 
dimensiune, de parcă n- 
ar fi fost suficiente

Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Un dispensar 
modern

Dispensarul medical din Vața de Jos 
funcționează și acum într-o clădire veche, de peste 
90 de ani, destul de bine îngrijită. Alături însă prinde 
contur o clădire frumoasă și modernă, construită 
special pentru noul sediu al dispensarului. Lucrările 
au demarat în anul 1996 și vor putea fi finalizate în 
funcție de banii alocați. Aflat sub autoritatea 
Spitalului municipal Brad, noul sediu va adăposti 
cabinetele medicilor de familie, cabinetul de 
stomatologie, laboratorul, precum și o secție de 
radiologie.

Farmacie bine 
aprovizionată

Farmacia din comuna Vața de Jos aparținând 
de Remedia, amplasată în centrul localității, oferă 
potențialilor cumpărători o paletă largă de 
medicamente și alte produse farmaceutice. Cu toate 
că farmacia eliberează rețetele compensate și 
gratuite, în acest sezon se observă o scădere a 
numărului de cumpărători: “Cei care ne calcă pragul 
solicită îndeosebi medicamente din gama antibiotice, 
paracetamol, aspirină, algocalmin, dar și 
antireumatice sau cele folosite în tratarea bolilor 
cardiovasculare”, ne-a spus dna Teodora Telcinski, 
farmacist.

Redobândirea 
terenurilor 

aparținând școlilor
Pe lângă acțiunile greviste din învățământ, o 

altă preocupare a conducerii școlii gimnaziale Vața 
de Jos vizează redobândirea terenurilor ce aparțin 
celor 13 instituții școlare (12 școli primare și una 
gimnazială) de pe raza comunei. Acțiunea de 
clarificare a situației terenurilor a pornit ca urmare 
a solicitării Inspectoratului școlar al județului 
Hunedoara. (Cr. CÎNDA)

Conferința de presă organizată marți, 
15 iunie a.c., de către membrii filialei 
hunedorene a Partidului Democrat, a avut 
în prim plan prezentarea poziției 
partidului în legătură cu pierderea de către 
dl. Gheorghe lovan a postului de director 
general al Direcției Agricole Hunedoara. 
Așa după cum se cunoaște, pentru 
ocuparea respectivei funcții a fost 
organizat un concurs în urma căruia dl. 
Iovan a fost surclasat de un reprezentant

Conferință de presă 

“P.D. nu mai 
are ce căuta 
în această 
coaliție ”

t

al PNTCD. La aflarea rezultatelor, dl. 
Iovan a depus o contestație susținând că 
are destule dovezi care atestă că acel 
concurs a fost doar un simulacru, domnia 
sa fiind depunctat pe criterii politice. Ca 
urmare s-a cerut constituirea unei comisii 
care să analizeze din nou. lucrările, 
cererea fiind însă respinsă de către 
reprezentanții ministerului de resort. In 
sprijinul afirmațiilor domniei sale vine și 
situația din țară unde, cu 2 excepții, toți

Andrei N/STOR

(Continuare în pag. 2)

Unitățile de gospodărie
comunală în pragul falimentului

B.î-R.

Gustul amar a! cărnii de pasăre și a! ouălor

Rupându-i aripile, 
avicultura nu mai

"zboară"
Urmând cu consec

vență drumul de 
demolare a agriculturii 

românești croit prin programul 
ASAL stabilit cu Banca 
Mondială, care prevede, între 
altele, reducerea taxelor 
vamale, pe de o parte, și 
renunțarea la subvenționarea 
costurilor de producție, pe de 
altă parte, lăsându-i astfel fără 
nici o protecție pe producătorii 
autohtoni, iată că și avicultura 
este gata să sucombe, tăindu- 
i-se astfel aripile și 
întferupându-i-se zborul spre 
capitalism și spre economia de 
piață. în vreme ce s-a săpat 
din greu la temelia complexelor 
specializate în producerea de 
carne de pasăre și de ouă, au 
prosperat din plin impostorii. 
Lăsându-ne duși de val și 
crezând cu încăpățânare că 
economia de piață reglează de 
la sine totul, inclusiv cererea și 
oferta de produse avicole, iată- 
ne acum în situația de a nu mai 
putea conta pe o producție 
sigură, găsindu-ne la mâna 
exportatorilor, inclusiv a celor 
din Belgia, care ne-au dat 
produse din care nu lipsește 
nici substanța cancerigenă

numită dioxină. Dacă acum, 
când piața vestică are nevoie 
de produsele noastre, am 
avea avicultura pusă solid pe 
picioare, am putea face noi 
exporturi în loc să fim la 
cheremul negrilor, turcilor și 
americanilor, de unde s-â 
importat masiv - peste 63.000 
tone carne de pasăre în 
1998, în vreme ce producția 
internă a fost în același an de 
numai 70.000 tone, cantitate 
ce reprezintă mult sub 
potențialul real al complexelor 
existente, dar din care nici 
jumătate nu mai sunt în 
funcțiune.

în această privință se 
poate semnala faptul că în 
Transilvania doar cinci 
societăți comerciale 
specializate în creșterea 
păsărilor (între care și 
Avicola Mintia-Deva) se 
găsesc cuprinse în procesul 
de privatizare, în vreme ce 15 
firme se află în reorganizare 
judiciară sau executare silită. 
Unități care cu ani în urmă 
mergeau cu profit au ajuns în

Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 2)

în zilele de vineri, 18 Iunie, și sâmbătă, 19 iunie 1999, 
Cooperativele de Credit “Concordia Română” 

emit prin intermediul rețelei teritoriale a 
BĂNCII INTERNATIONALE A RELIGIILOR 

r

- Die director, loan Prip, 
unitățile de gospodărie 
comunală în general se 
confruntă cu mari 
probleme financiare ce 
derivă din neplata 
serviciilor efectuate. SC 
Prestatorul SA Hațeg face 
excepție ?

- Din păcate nici 
societatea noastră nu face 
excepție. Datoriile pe care 
le înregistrează asociațiile 
de locatari au ajuns la 
sume foarte mari. Acest 
lucru se datorează și lipsei 
de bani, iar șomajul a 
crescut foarte mult.

Greutăți mari avem cu 
bugetarii care ne datorează 
262 de milioane de lei, 
Primăria Hațeg - 112
milioane de lei, Primăria 
Densuș - 77 milioane de lei, 
Primăria Totești - 35 
milioane de lei.

- Datoriile sunt mari și 
acest lucru se vede 
limpede din exemplele pe 
care ni ie-ați dat. Ce 
implicații au acestea în 
programul de reparații?

- Programul de reparații 
ce vizează îmbunătățirea 
calității serviciilor pentru 
agentul termic și apa rece

este greu de realizat în 
asemenea condiții. Trist 
este un alt lucru. Noi 
avem de încasat sume de 
bani foarte mari de la 
unitățile bugetare pentru 
serviciile prestate, fapt 
ce ne duce în imposibili
tatea de a plăti obligațiile 
către buget. Deși aceste 
unități care sunt ale 
statului român nu au bani 
să plătească, noi la rân
dul nostru suntem pena
lizați pentru întârzieri.

Cornel POENAR

(Continuare în pag. 2)

CERTIFICATUL "ARMONIA"!
^ARANfSHNTEGRA^Ri^mLURTD^fS!^^

DOBÂNDA este de 80% pe an
SCADENȚA 70 de zile de la data emiterii
Valoarea minimă a unul certificat este de 1.000.0000 lei 

Aceasta este prima emisiune dlntr-o serie ce va avea loc la sfârșitul fiecărei 
săptămâni în funcție de rezultatele licitației la titlurile de stat.

Deva, b-dul Decebal, bl.8, parter
Brad, str. Republicii, bl.6, parter 

Hațeg, str. T. Vladimirescu, bl.51, parter 
Orăștie, b-dul Eroilor, bl.C2, parter 

Program de lucru: vineri: 8-18, sâmbătă: 8-12
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Ședința Consiliului local

PROIECTUL URBANISTIC DE 
DETALIU PENTRU STAȚIA 
SHELL A FOST RESPINS
Chiar dacă marți pe 

ordinea de zi a ședinței 
Consiliului local al municipiului 
Deva s-au aflat nu mai puțin de 
15 proiecte de hotărâri, capul 
de afiș l-a ținut proiectul care 
prevedea aprobarea 
documentației pentru stația de 
carburanți Shell. Nu are rost să 
mai aducem în atenție 
scandalul deja celebru dintre 
primarul Mircia Muntean și unii 
consilieri locali, dar spunem 
totuși că acel scandal este 
departe de a se fi încheiat.

în ședința de marți, 15 iunie 
a.c., consilierii au respins planul 
urbanistic de detaliu pentru 
realizarea stației de carburanți 
Shell, motivația principală fiind 
aceea că nu este încă foarte 
clar statutul juridic al suprafeței 
de teren în cauză. Proiectul de 
hotărâre a iscat - așa după 
cum era de așteptat - vii 
discuții, ambele tabere 
încercând să aducă 
argumente în favoarea 
propriilor poziții. Deși discutarea 
respectivului PU D. era în fapt 
doar o chestiune de ordin 
tehnic, s-a ajuns în cele din 
urmă la o reluare a întregii

<■ ......  >
Discotecă 

in aer 
liber

SC “B/HAR/A” SA 
organizează ia Cabana 
de ia C oștești, în 
fiecare sâmbătă, 
discotecă în aer liber. 
Prima manifestare de 
acest fei a avut ioc 
sâmbăta trecută și s-a 
bucurat de prezența 
unui mare număr de 
tineri. O astfel de 
manifestare va avea 
ioc în fiecare sâmbătă. 
Societatea dispune de 
benzi cu muzică pe 
toate gusturile. Tinerii 
din zonă și cei în 
trecere pe acolo sunt 
așteptati cu mult drag. 
(Tr. B.) '

Joi 
17 iunie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 13.00 Pentru dvs, 
doamnă! 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tribuna 
partidelor parlamentare 
15.3Q Conviețuiri (mag.)
16.30 Moartea unei Națiuni 
(do, ep. 4) 17.00 Timpul 
Europei 17.30 Familia 
Simpson (d.a) 18.10 Sunset 
Beach (s, ep. 471) 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Miracole (s, 
ep. 6) 22.00 Metallica în con
cert la București

TVR 2
9.00 Alfa și Omega (r)

9.40 Cultura în lume (r)
10.40 O casă_ la Ierusalim 
(do/r) 11.10 în compania 
vedetelor 11.55 Medicina

___________________________  

afaceri. Votul a fost nominal 
astfel că s-a putut 
consemna cu exactitate care 
dintre consilieri sprijină și 
care nu sprijină ideea venirii 
în Deva a firmei Shell. Prin 
respingerea proiectului 
urbanistic reprezentanții 
firmei Shell se văd nevoiți să 
atace în contencios 
respectiva hotărâre, fapt 
care amână din nou 
deznodământul.

Proiectul referitor la Shell 
nu a fost singurul care a 
stârnit discuții aprinse, ba 
dimpotrivă. Un proiect de 
hotărâre suplimentar, proiect 
care stabilea sumele 
necesare spectacolului ce 
se va organiza cu ocazia 
Eclipsei din 11 august, a iscat 
și el destule controverse. De 

-această dată problema a 
constituit-o suma din bugetul 
local care urma a fi alocată 
evenimentului, adică 300 de 
milioane de lei. După ce s-au 
luat în dezbatere și alte 
propuneri care prevedeau 
sume mai mici, s-a votat totuși 
suma propusă inițial.

Andrei NiSTOR

Rupdndu-i aripile, 
avicultura nu mai "zboarâ"

(Urmare din pag. 1)

situația ca acum să fie 
lichidate, nici pe departe 
acestea nebeneficiind de 
aceleași condiții de producție 
ca și firmele cu profil similar 
din străinătate. Cum însă din 
partea acționarului principal, 
respectiv a FPS, nu se asigură 
nici un fel de susținere pentru 
producția internă, este firesc 
să asistăm la jumulirea fără 
milă a aviculturii românești, 
poate până la dispariția acestui 
sector.

Cât de bine au acționat în 
baza “strategiei" ce o au 
actualii guvernanți pentru a 
încuraja avicultura autohtonă 
și pentru a îmbunătăți 
alimentația populației, ne-o 
arată doar câteva cifre 
comparative. Astfel dacă în 
1996 consumul mediu pe cap 
de locuitor în țara noastră era

pentru toți (r) 12.25 Cronica 
Amazoniei (do) 13.15 
Rebelul (s, ep. 73) 14.00 
Emisiune în limba germană 
15.00 Canada - unitate în 
diversitate 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 67) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 884)
17.30 Tradiții 18.00 A 
înțelege frumusețea (do)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 49) 21.00 Ultimul tren 
22.00 Dincolo de tăcere 
(dramă Germania 1996)

’ ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

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 13.15 
Esmeralda (s, ep. 57) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
61) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
32) 17.00 Știri 17.25

Dimensiunile 
purificării 

etnice
(Urmare din pag. 1) 

suferințe în zonă, 
purificarea etnică.

Politicienii și coman
danții militari ar trebui să- 
și facă acum procese de 
conștiință și să spună cu 
sinceritate dacă s-a 
meritat să se recurgă mai 
degrabă la război, cu 
prețul a miliarde de 
dolari, decât să fi 
întreprins eforturi pentru 
pace, să-i învețe pe sârbi 
și pe albanezii din 
regiune să conviețuiască 
împreună. Reconstrucția 
necesită acum alte zeci 
de miliarde de dolari, pe 
care însă americanii 
consideră că trebuie să-i 
plătească numai
europenii.

Pe fondul tensiunilor 
nestinse, sinodul bise
ricii ortodoxe sârbe a 
cerut, în numele Dom
nului zice-se, demisia 
președintelui Miloșevici, 
iar președintele Repu
blicii Muntenegru, în 
vizita sa făcută la 
București, și-a exprimat 
intenția de desprindere 
față de Iugoslavia. Multe 
se mai pot întâmpla la 
acest sfârșit și început 
de secol și mileniu.

de 17 kg carne de pasăre și 
236 de ouă, în 1999 se 
apreciază că se va ajunge 
abia la 8 kg carne de pasăre și 
110 ouă, în care, evident, sunt 
incluse și importurile.

în condițiile când producția 
fermierilor străini este 
subvenționată, uneori 
ajungându-se până la 40-60 la 
sută din costuri, iar importurile 
se fac cu taxe vamale reduse, 
este greu de conceput că se 
va ajunge să avem o producție 
competitivă, fără nici un fel de 
susținere. Ca urmare, prețul 
cărnii și ouălor nu se poate 
stabili decât ținând seama și 
de prețul la care sunt importate 
și se desfac la vânzare 
produsele importate. Fără o 
politică sectorială clară, care 
să protejeze producția internă, 
este greu să credem într-o 
relansare a producției avicole 
românești.

Leonela (s, ep. 33, 34) 
19.00 Observator 20.00 
Bătălia aeriană (f. SUA 
1997)'

J PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

’ PRO TV e al tău! 10.00
Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Chinezăria (f/r) 12.30 
Dragul de Raymond (s) 
13.05 în numele credinței 
(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. 14) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 12)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 130)
21.30 Mercenarii (s, ep. 20)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 43)

PRIMĂ TV
7.00-12.45 Filme și se

riale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 I se spunea

Unitățile de
I

gospodărie comunală
(Urmare din pag. 1)

Așa se face că numai 
penalizările însumează 
câteva sute de milioane. 
Ceea ce se întâmplă 
reprezintă un mare 
paradox care duce în 
faliment aproape orice 
agent economic ce intră în 
relații comerciale cu 
unitățile de stat. Pentru 
orice întârziere de la plata 
acestor datorii statul ne 
percepe penalizări, pe 
când noi nu putem să 
percepem penalizări în 
cazul întârzierii decon
tărilor. Pentru a putea să 
ne continuăm activitatea 
suntem obligați să apelăm 
la credite bancare cu 
dobânda zilei, iar acestea 
nu pot fi introduse în 
diverse tarife. De 
nenumărate ori tarifele se 
aprobă cu mari întârzieri, 
situație ce duce la pierderi 
lunare de zeci de milioane 
de lei cum este doar în 
cazul transportului în 
comun sau în cel al 

> subvențiilor cu agentul 
termic.

“P.D. nu mai are ce 
căuta în această 

coaliție”r
(Urmare din pag. 1)

membrii P.D. aflați în funcții similare au fost înlocuiți. 
Trebuie menționat că postul de la Hunedoara, ca de altfel și 
celelalte din țară, fuseseră negociate și reveneau, conform 
celebrului algoritm, Partidului Democrat. Cu toate că s-au 
făcut diverse încercări de a reglementă această situație, chiar 
prin discuții la cel mai înalt nivel între reprezentanții coaliției, 
nu s-a reușit o rezolvare justă. Dl. Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean Hunedoara, a afirmat în 
nume personal că „P.D. nu mai are ce căuta în această coaliție 
din moment ce înțelegerile cu partenerii nu sunt nici pe 
departe respectate.Colaborarea în cadrul coaliției a încetat de 
mult să mai fie valabilă. ”

In cadrul întâlnirii cu jurnaliștii hunedoreni s-a abordat și 
tema privitoare la poziția P.D. față de legile privind 
proprietatea. Dl Barbu a afirmat că în această problemă 
trebuie să fim foarte precauți pentru a nu ne trezi că întreaga 
populație va fi împovărată plătind din buzunar reparațiile 
față de abuzurile regimului comunist. A fost abordată de 
asemenea și propunerea făcută de către președintele P.D., dl 
Petre Roman, de amnistiere a minerilor care au luat parte la 
ultima mineriadă, propunere respinsă în cadrul Comisiei 
pentru drepturile omului din Senat.

Calul (r) 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Celeste se 
întoarce (s) 18.00
Dragoste și putere (s)
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 77) 
22.00 Milady (s) 23.00 
Perry Mason: Cazul repor
terului (f.p. SUA 1990)

7.00 Ultima ediție (r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show (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. 53) 20.20 Traficantii 
(f.a SUA 1992)21.50 Apel 
de urgentă 22.10 Real TV

10.00 Alaska (f.a. SUA 
1996) 11.45 Războiul

- Apreciați că actualul 
sistem de lucru va duce 
ta falimentul societăților?

• Situația creată este 
alarmantă. Cred că este 
și o scăpare a 
legislativului, iar pe de 
altă parte faptul că nu 
există un minister al 
gospodăriilor comunale 
și locative - sector unde 
sunt mari dificultăți - 
justifică o bună parte din 
ceea ce se petrece aici. 
Dacă cineva are o 
problemă, ea se perindă 
între primărie și noi, iar 
unele dintre acestea 
depășesc competența 
noastră.

- Ce se poate 
transmite cetățeanului 
din Hațeg din 
perspectiva zilei de 
mâine ?

- Noi vom putea 
asigura servicii de 
alimentare cu apă 
curentă a orașului, 
canalizare, servicii de 
salubritate și parțial 
căldură în anotimpul de 
iarnă.

fiarelor (s) 12.15 Graba 
strică treaba (co. 
romantică SUA 1997) 
14.00 Metro (f.a. SUA 
1997) 16.00 Johnny 2.0 
(SF SUA 1997) 17.45 
Sabrina (co. romantică 
SUA ’95) 20.00 Foamea 
(s) 20.30 Jaful (thriller 
SUA 1996) 22.15 Beverly 
Hills Cop III (f.a./co. SUA 
1994)

PRO IV - £>EVA
06.45-07.00 Program 

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

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 

Jn programele posturilor TV.

negescep
Joi, 17 iunie

O BERBEC
Șanse de a face 

cunoștințe noi și durabile. 
Legătura sentimentală va 
avea de suferit din cauza 
unor bârfe răuvoitoare.

O TAUR
Per ansamblu, vă aflați 

într-o perioadă prielnică. La 
mijlocul săptămânii pot avea 
loc mici neplăceri legate de 
muncă și profesie. Acționați 
cu prudență în afaceri.

O GEMENI
' Cei care suportă greu 
eșecurile profesionale sau 
sentimentale vor utiliza 
țigara, alcoolul sau tabletele 
antidepresive. Dar aveți grijă 
că toate acestea au un 
efect nociv asupra sănătății.

3 RAC
Zi minunată pentru 

doamnele din Rac. Domnii 
însă trebuie să se 
pregătească de ceartă cu 
colegii și cu șefii. Aveți însă 
încredere în forțele proprii, în 
justețea opțiunii dv și 
așteptați sfârșitul perioadei 
dificile, care va sosi peste 
puțină vreme.

Z LEU
Nu încercați să fugiți de 

necazuri. La masa „rotundă" 
veți reuși să clarificați 
neînțelegerile printr-o simplă 
discuție amicală. Nu vă 
asumați riscuri.

O FECIOARĂ
Sunteți liniștit, îi veți ajuta 

pe cei aflați in dificultate. 
Atenție la problemele 
financiare, deoarece există 
pericolul de a fi înșelat. Veți 
ajunge la un numitor comun 
cu partenerul.

Z BALANȚĂ
Nu vă luați concediu de 

odihnă; august este luna în 
care veți avea noroc de 
vacanță. Dacă situația nu vă 
obligă, mai așteptați.

O SCORPION
Aveți de trecut obstacole 

în viața personală sau la 
locul de muncă. Vă sperie o 
intervenție Chirurgicală, care 
trebuie amânată. Aveți 
răbdare, fiți prevăzători.

O SĂGETĂTOR
Aveți predispoziție spre a 

supraaprecia oameni șl 
evenimente. Veți fi 
dezamăgit profund de o 
persoană de încredere. 
Sugestiile dv găsesc 
audiență, vă aruncați în 
valurile „profesionalului". Se 
îmbunătățește considerabil 
și situația materială.

O CAPRICORN
Dacă vă ocupați de 

afaceri, nu uitați că cine vrea 
prea mult se alege cu puțin. 
Vi se arată o ocazie 
deosebită să regândiți 
planuri vechi legate de 
profesie.

Z NkRSkWR
înțelegeți greșit ideea de 

hărnicie. Nu trebuie să faceți 
lucrul altora, ci pe cel al dv. 
Un zvon v-ar putea ajuta în 
carieră.

O PEȘTI
Sunteți într-o formă 

excelentă și munciți cu mare 
randament mulțumită 
influenței planetei Marte.-Azi 
vi se vor deschide toate 
ușile.____________

netescep
K_________________________>
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MULȚUMIRI 
PENTRU APRECIERI

De la dl prof. Dumitru Hîrza din Brad am 
primit recent o scrisoere prin care, în calitate 
de cititor consecvent al ziarului nostru, 
domnia sa își exprimă unele opinii și îmi 
adresează felicitări, considerând că "abor
dez cu obiectivitate, cinste gazetărească și 
onestitate", probleme ce privesc diverse 
domenii ale vieții cotidiene interne și inter
naționale. Pornind de la un articol pe care îl 
citează concret - “Șansa păcii este aproa
pe", apărut în nr. 2407 al ziarului nostru, dar 
cu referire și la altele - dl prof. îmi adresează 
îndemnul să merg pe același drum, apre- 
ciindu-l ca bun, spunând în același timp că 
aspirațiile noastre spre adevăr și iubirea de 
neam se întâlnesc.

Desigur că ne bucură și în același 
timp ne obligă asemenea aprecieri, mai 
ales atunci când ele ne sunt exprimate cu 
sinceritate nu numai în scris, ci și prin 
telefoane sau în discuțiile directe pe care 
le avem cu abonații și cititorii ziarului nos
tru, fapt ce denotă că ne străduim și în 
bună măsură reușim să răspundem ce
rințelor obiective ale celor de care ne 
simțim legați în permanență și ale căror 
solicitări le considerăm a fi expresia celor 
mai îndreptățite năzuințe ce merită să fie 
susținute și apărate cu sfințenie.

Mulțumindu-i la rândul meu dlui prof. 
Hîrza pentru cuvintele calde de încurajare 
adresate, îl asigur, cum o fac pentru toți 
cititorii, că mă străduiesc din răsputeri să 
nu mă abat, ca și ceilalți colegi de 
breaslă, de la deontologia profesională, 
în ceea ce privește prilejul oferit pentru 
evocarea perioadei frumoase de studen
ție, vă pot spune, die profesor că, așa cum 
poate ați intuit, există o legătură directă cu 
D.T., ca de la frate la frate. Ne-am bucura 
să ne faceți o vizită la redacție pentru 
orice alte clarificări sau la o viitoare de
plasare în zonă vă vom contacta și noi.

Cu stimă,
Nicolae TÎRCOB

MASURI ACTIVE DE 
COMBATERE A ȘOMAJULUI

Conform cifrelor avansate de către 
Agenția Județeană de Ocupare și Formare 
Profesională Brad, numărul șomerilor aflați în 
plată în municipiu este de 4162 de persoane, în 
timp ce locurile de muncă vacante înregistrate 
la A.J.O.F.P. Brad sunt de 86. De ajutor de șomaj 
beneficiază 1507 persoane în timp ce 307 
persoane beneficiază de ajutor de integrare 
profesională. 1505 persoane sunt beneficiare 
ale unor alocații de sprijin.

Așa după cum ne spunea dna Camelia 
Mirică, salariată a AJOFP Brad, 8331 de per
soane aflate în evidență sunt în căutarea unui 
loc de muncă. Numărul total de șomeri înre
gistrați din data de 8 februarie 91, data înființării 
AJOFP Brad, și până în prezent este de 22.720 
de persoane.

în cadrul măsurilor active de combatere a 
șomajului sunt în derulare mai multe cursuri 
dintre care se remarcă cel de operatori PC. 
Datorită faptului că în zona Brad vor fi deschise 
în curând mai multe fabrici de confecții, va fi 
nevoie de forță specializată pentru acest 
domeniu. Se vor organiza, așadar, cursuri de 
confecționeri, cursuri dedicate în primul rând 
femeilor șomere.

A. NISTOR
'- -------y

STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI - 
MICUȚA PERLĂ HUNEDOREANĂ

Denumită cândva Perla tu
rismului hunedorean, Stațiunea 
Geoagiu Băi și-a deschis de 
curând porțile sezonului estival. 
Anii de după 1989 și-au pus pe
cetea dramatic pe fața stațiunii, 
astfel încât o parte însemnată 
din spațiile de cazare au fost 
închise, între care și cea mai 
mare bază de tratament aflată 
în interiorul complexului Germi- 
sara. Cu excepția anotimpului 
cald, când stațiunea este un 
zumzet, în restul anului viața 
decurge liniștit.

Dar să revenim la sezonul 
estival. Duminică, 13 iunie, o zi 
de vară cu soare mai mult zgâr
cit decât darnic a adunat în 
Geoagiu Băi câteva mii de oa
meni. Din Alba lulia, Arad, Si
biu, București și nu în ultimul 
rând în cel mai mare număr din 
Hunedoara.

La primele ore ale zilei, 
primarul comunei, Traian Gher
ghef însoțit de câțiva salariați 
de la primărie și de doi lucrători 
de la Postul de Poliție erau pre- 
zenți la datorie.

Autoritățile f
locale despre 
stațiunef
Traian Gherghel, primarul 

comunei: "Deși ne aflăm la înce
putul sezonului cred că stațiu
nea arată destul de bine. De do
uă săptămâni am pregătit par
cările, iar din această săptămână 
începem lucrările de igienizare a 
parcurilor. Dacă am avea bani s- 
ar putea face mult mai multe lu
cruri, de aceea am fost obligați 
să efectuăm cu personalul pri
măriei diverse lucrări, iar de luni 
avem deja 11 oameni pe care îi 
folosim la amenajarea tuturor 

^zonelor verzi și la curățenia sta-

țiunii încât fiecare turist să se bu
cure de ordine și un ambient 
aparte".

în pericol apa 
rece!
Nu de puține ori stațiunea din 

Geoagiu Băi a rămas în plin sezon 
turistic, pe o căldură toridă, fără 
apă. Imaginea creată, nu mai de
parte decât în urmă cu câțiva ani 
când în luna august grupuri de tu
riști străini s-au spălat cu apă 
minerală, a rămas antologică. Sis
temul de alimentare a stațiunii nu s- 
a îmbunătățit aproape cu nimic, iar 
riscul de a se rămâne fără apă 
devine iminent în perioadele cu 
căldură mare.

Autoritățile locale spun că sin
gura șansă este la Cel de Sus 
care se va îndura și va da ploaie 
suficientă pentru a nu seca iz
voarele și hotelurile sau alte acti
vități să nu rămână pe sec. Con
ductele sunt foarte vechi, de 
peste 40 de ani, iar în fiecare 
săptămână sunt două-trei spărtup.

“Prin natura ei stațiunea Geoa
giu este una liniștită", ne-a precizat 
dl plutonier major Ionel Tescaru, 
adjunct al șefului de post.

De la început nu au fost pro
bleme deosebite, nici la discoteci 
unde există mulți tineri, mai ales la 
sfârșit de săptămână. Noi facem 
un apel prin ziarul dumneavoastră 
la cei care vin aici să dea dovadă 
de seriozitate, iar parcarea auto
turismelor să fie făcută civilizat 
pentru a nu stânjeni circulația în 
stațiune."

- Die Mircea Hidu, în calitate de 
administrator al “Complexului 
Ștrand", sunteți cel mai în măsură 
să ne spuneți cum v-ați pregătit 
pentru actualul sezon turistic.

- Pentru acest an am igienizat 
cabinele, în interiorul ștrandului s-

au amenajat mai multe puncte de 
unde se poate cumpăra un suc, 
o bere sau chiar fructe și 
legume.

- Care este afluența la 
ștrand?

- în zilele călduroase oamenii 
vin la ștrand, dar când plouă 
este puțină lume. Cel mai mare 
număr de turiști se înregistrează 
la sfârșit de săptămână când și 
încasările sunt mai bune.

Se spune că ziua de 13 
aduce ghinion. Acest lucru s-a 
întâmplat și duminică, când timp 
de mai bine de două ore stațiu
nea a rămas fără curent electric. 
La ștrand, un afiș mare reco
mandă turiștilor să facă duș îna
inte de a intra în bazin. Dar cum 
nu a fost curent, dușurile au ră
mas fără apă, oamenii nu au avut 
de ales, iar comercianții au trăit 
emoții mai ales cu înghețata.

Orice distracție cere bani. 
Astfel intrarea la ștrand costă 
10.000 de lei pentru un adult și 
4.000 de lei pentru copii sub 14 
ani, 2.000 lei cabina, 5.000 ga
ranția pentru lacăt. O parcare 
costă 5.000 lei pe zi, iar berea și 
răcoritoarele au prețuri de 
sezon.

în loc de final
Sărăcia și lipsa de bani își 

spune cuvântul și în stațiune. 
Baza sportivă a rămas aproape 
o amintire. în parc multe bănci 
sunt rupte, iar fânul a crescut 
mult. Pe ici colo se zăresc urmele 
celor care fac foc ca în “codru". 
Bugetul local este sărac și pen
tru cârpeli fără să mai vorbim de 
alte lucrări de anvergură.

Bună intenție este, însă mai 
trebuie și bani care din păcate 
lipsesc. Și acest lucru se simte 
zdravăn pentru toată lumea.

Corne! POENAR

ÎNtrf 14IUNF -14 AUGUST,
LUMINA SOAr^LUI 0 NOUĂ OF^rtĂ:

în loc de 25$, cartela CONNEX GO! e acum 
doar 15$: Cu o cartelă valorică de 12$ inclusă! 

Cumpărând orice pachet CONNEX GO!, vei 
primi o pereche de ochelari pentru eclipsă.

N-ai mai avut o ocazie așa mare. Și dacă nu 
profiți de ea, o să rămâi cu ochii-n Soare!

* Prețurile nu includ TVA. 
*• în limita stocului disponibil.
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Luni 21 iunie
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 472)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport.
21.00 Preotul și cârciumărița (s, Anglia 1995, ep. 5)
21.55 Teatru TV prezintă: „Stâlpii 

societății”
22.45 Călător în Țara Eclipsei (ep. 6)

Luni 21 iunie
12.00_Vizitatorul (s/r)
13.15 Rebelul (s, ep. 75)
15.10 Limbi străine. Engleză
16.00 Grecia (s,ep. 79)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 886)
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 51)
22.00 Pescărușii (dramă Franța ’90)

Marți 22 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) 
16.00 Emisiune în limba

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

473)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00

Sport
21.00

peștii 
Grecia 1967)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Jurnal. Meteo.

Marți 22 iunie
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Ecranul (r)
10.30 Preotul și cârciumărița (s/r)
11.15 Surprize, surprize
13.15 Rebelul (s)
15.10 Limbi străine. Franceză
16.00 Grecia (s, ep. 80)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 887)
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s)
22.00 Teatru liric. Maestrul Eduard 

Tumageanlan

Luni 21 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 58) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 62)
16.10 Luz Maria (s, ep. 33)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 39, 40) 
19.00 Observator 
20.00 Doi plus unu
20.30 Pericol iminent (s, ep. 35)
21.20 Raven (s, ep. 12)
22.45 Marius Tucă Show

?fi on Qoi plin

Luni 21 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 16)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 16)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Sărutul dinaintea morții (thriller SUA 1991)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 44)
23.00 Dosarele X (s)

Miercuri 23 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
17.30 Familia Simpson (d.a)
18.10 Sunset Beach (s, ep.474) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 16) 
22.00 în compania vedetelor

Miercuri 23 iunie
9.00 întâlnire la vârf (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
13.15 Rebelul (s)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
16.00 Grecia (s, ep. 72)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 888)
17.30 Florile Raiului...
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 53)
22.00 Coasta Barbary (dramă SUA 1975) 
23.35 Meridianele dansului

Marți 22 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.30 Sparks (s) .
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 59)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 63)
16.10 Luz Maria (s, ep. 34)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 41,42)
19.00 Observator
20.00 Filmul săptămânii: Alamo Bay (dramă 

SUA 1985)
22.00 Fără obligații (s, ep. 8)
22.45 Marius Tucă Show

Marți 22 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
13.10 Parcul Gorki (f/r)
14.30 Oglinda timpului (s)
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

17)
18.15 Inimă de țigancă (s, 

ep. 17)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 9)
21.30 Walker, polițist texan 

(s, ep. 4)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 45)
23.00 Dosarele X (s)

Joi 24 iunie

Joi 24 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)
17.30 Familia Simpson (d.a)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 

475)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Miracole (s, ep.7)
22.10 Cu ochii'n 4
23.10 Jurnalul de noapte

21.00 Miracole

9.40 Cultura în lume (r)
10.10 Impact (r)
10.40 în lumea bărbaților (s/r)
12.30 Cronica Amazoniei (do)
13.15 Rebelul (s, ep. 78)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 73)
16.45 Santa Barbara (s, ep.. 889)
18.00 Sateliții și televiziunea (do)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 54) 
21.00 Ultimul tren
22.00 Senso (dramă Franța)

Miercuri 23 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 60)
14.00 .Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s,ep. 64)
16.10 Luz Maria (s, ep. 35)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 43, 44)
19.00 Observator
20.00
20.30
21.20
22.45

Miercuri 23 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 
14.40 Oglinda timpului (s) 
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 18)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 18)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Paranormalii (f.a. SUA '88)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 46)
23.00 Dosarele X (s)

Vineri 25 iunie

Vineri 25 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s)
17.00 Ceaiul de la ora 5
20.00 Jurnal, meteo, sport
22.00 Iubire pătimașă (dramă It. 1995, ul

tima parte)
23.20 Jurnal de noapte. Sport
23.35 Planeta Cinema

9.00 Lumină din lumină (r)
10.10 Integrale (r)
13.00 Rebelul (s)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Universul cunoașterii
20.10 Căsuța din prerie (s)
21.00 Vânare de vânt
22.00 Time Out (mag. sportiv)
22.45 Prietenul nostru comun (s)
23.35 Conviețuiri

Prezentul simplu
L.A. Doctors (s, ep. 11) 
Cronici paranormale (s, ep. 56) 
Marius Tucă Show

Joi 24 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 L.A. Doctors (s/r)
13.15 Esmeralda (s, ep. 61)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 65)
16.10 Luz Maria (s, ep. 36)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 45, 46)
19.00 Observator
20.00 învingătoarea

SUA 1993)
22.15 Observator
22.45 Marius Tucă Show

(f-

20.00 ImrinoMium

Vineri 25 iunie

Sâmbătă 26 iunie
11.00 întâlnirea de sâmbătă
13.00 A doua alfabetizare
14.30 Turnul Babei
16.30 Sarabanda
17.20 Express muzical
19.00 Teleenciclopedia
19.50 Săptămâna sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Surprize, surprize
22.30 Farmece (s)
23.25 Mal introduceți o fisă (co. SUA 1973)

Sâmbătă 26 iunie
8.00 Tenis Marele Turneu Internațional de la 

Wimbledon (rez. zilei a 5-a/r)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
11.20 Marea cruciadă (SF 

SUA ’94)
12.50 Rima și rațiunea (do)
14.00 Trei familii (s, ep. 25)
14.45 Miniaturi muzicale
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
19.00 Istorie, memorie, 

recuperare
19.30 Clepsidra cu imagini
20.30 Teatru TV:,,Sub clar de lună”
22.40 Judo Liberty Oradea - Istanbul

6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Brigada mobilă (r)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 47, 48)
19.00 Observator
20.00 Ultima speranță (f. SUA 1997)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 34)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep. 61)

Duminică 27 iunie

9.05 Kiki Riki Miki (mag. pentru copii)
11.00 Viata satului
14.00 Știri
14.30 E șansa tal (div.)
16.30 Sarabanda
18.00 Star Trek (s, ep. 18)
19.25 Aproape perfect (s, ep. 15)
19.50 Duminica sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Hornblower: Broaștele și homarii 

(f.a. Anglia 1988, ultima parte)
22.40 Vizitatorul (s)

Duminică 27 iunie
8.30 Să stai acolo (do, p. I)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
9.30 Arca lui Noe
10.30 Integrale Patrick Bruel, France Gali
11.30 TVR lași
14.00 Trei familii (s, ep. 26)
16.00 Grecia (s, ep. 76)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Un secol de cinema: Martin Scorsese 

(do)
18.25 Timpul trecut
20.00 Cu cărțile pe față
21.00 Sportmanla (mag. sportiv)

Sâmbătă 26 iunie
9.30 Poveștile prietenilor mei
12.00 Legea lui Burke (s, ep. 18)
14.00 Burlacul (s, ep. 20)
14.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 37)
15.00 Noi suntem înger: S-a ales praful 

(f.a. coproducție ’96)
17.00 Pe cont propriu (s, ep. 38)
18.00 Leonela (s, ep. 49)
19.00
19.30
20.00

1997)
21.45 Observator
22.00 Pretender (s, ep. 56)

Observator
Sâmbete și zâmbete (div.)
Un act de conștiință (thriller SUA

*

Duminică 27 iunie
8.15 Contele de Monte Cristo (d.a)
9.00 Teo și Mlrcea Șou
12.15 Un întârziat la Time (co. Anglia 1966)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Leonela (s, ep. 50)
19.00 Observator
20.05 Capcanele extazului (thriller SUA 1992)
23.00 Fotbal Club Antena 1

Joi 24 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00Tânăr și neliniștit (r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Omul de pe râul a

Snowy (r)
15.00 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) I
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. I

19)
18.30 Inimă de țigancă (s, I

ep. 19)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. I 

131)
21.30 Mercenarii (s, ep. 21) I
22.15 Știrile PRO TV ■
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 47)

13.10 Omul de pe 
’âul Snowy

Vineri 25 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)
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 20)
18.15 Inimă de țigancă (s, ep. 20)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s.ep. 3)
21.30 Ochi pentru ochi (f. p. SUA ’92)
23,55 Știrile PRO TV

Sâmbătă 26 iunie
11.00 ProMotor
11.30 Audiență națională (talkshow)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Susan (s, ep. 16)
13.35 Bebe (s, ep. 24)
15.45 Buffy, spaima vampirilor (s)
16.30 Lumea filmului
17.00 Profashion (mag.)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 21)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 17)
21.00 Expertul (s, ep.17)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Poștașul sună întotdeauna de două ori 

(dramă SUA 1981)

Duminică 27 iunie
8.00 Piticii din mușuroi (d.a)
9.00 Super Abracadabra
11.00 Oamenii secolului (do)
12.00 Profeții despre trecut (talkshow)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Ministerul comediei
15.00 Autorul Marele Premiu de Fomula 1
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 22)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 43)
21.00 Wyatt Earp - Justițiarul Vestului sălbatic 

(w. SUA 1994)
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Luni 21 iunie
7.00 Sport Magazin
8.30 Motor Plus (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
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 57)
20.20 Brooklyn South (s)
22.10 Real TV

Marți 22 iunie
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
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 58)
20.20 Pantofi de lux (co. 

SUA/Franta 1990)
22.10 Real TV

Miercuri 23 iunie
7.00 Ultima ediție (talkshow/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)
1Ș.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 59)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 30)
21.15 Profesioniștii (s, ep. 5)

Luni 21 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Cândva, undeva (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 81) 
22.00 Milady (sj
23.00 Ultimul detectiv (SF 

SUA 1982)

Luni 21 iunie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Forța destinului (r)
12.15 Steaua căzătoare (r)
16.35 O singură viață.(s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s, e'p. 6)
20.35 Pacific Drive (s)
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive-(s)

Luni 21 iunie
10.00 Beverly Hills Cop III (f.a. co. SUA ’94)
13.15 Un puști la curtea Regelui Arthur (f.a. 

SUA 1995)
14.45 Obsesia (dramă SUA 1995)
17.30 Stargate (s)
18.15 în bătaia puștii (thriller SUA 1993)
20.30 Cinci zile într-o vară (f. romantic SUA 

1982)
22.15 ...La prima vedere (co. SUA 1995)
23.45 Al cincilea element (SF Franța ’97)

Marți 22 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Ultimul detectiv (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. 82)
22.00 Milady (s)
23.00 Rață cu portocale (co. Italia 1976)

Miercuri 23 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Rață cu portocale (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. 83)
22.00 Milady (s)
23.00 Scrisori de la Frank (dramă SUA 1979)

Marți 22 iunie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu
14.00 Medici la datorie (s, ep. 16)
16.35 O singură viață (s)
18.00'Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.35 Pacific Drive (s)
22.00 Cutia Pandorei
23.00 24 din 24

Miercuri 23 iunie
7.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.45 Documentar
14.00 Medici la datorie (s, ep. 17)
16.35 O singură viață (s)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s, ep. 8)
20.30 Pacific Drive (s)
23.00 Derrick (s, ep. 55)

Joi 24 iunie

Marți 22 iunie
10.00 Alergătoarea 

(dramă SUA ’96)
11.30 Zona de impact 

(thriller SUA 1993)
13.15 American Perfekt 

(dramă SUA 1997)
15.00 Foamea (s)
15.30 Cimitirul viu (hor

ror SUA 1998)
17.00 Tatăl mirese) 2

(co. SUA 1995)
18.45 Jaful (thriller SUA

1996)
20.30 Trezirea lui Horton (f. familie SUA

1997)
22.00 Frankenstein (horror SUA 1994)

Miercuri 23 iunie
10.00 Avocatul diavolului (f. psihologic 

SUA 1996)
14.00 Muppets și Insula Comorilor (co. 

SUA 1996)
15.45 Dincolo de infern (f. suspans SUA 

1997)
17.15 Echipa de hochei (co. SUA 1994)
19.00 Dr. Jekyll și d-na Hyde (co. SUA ’94)
20.30 Supraviețuitorul (f.a. SUA ’96)
22.15 Stargate (s)
23.00 Răpiți de extratereștri (SF SUA ’97)

Joi 24 iunie
9.00 Capsula de oxigen (r) 
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 60)
20.20 Kickboxer (f.a. SUA 

1989)
21.50 Apel de urgentă
22.10 Real TV

Vineri 25 iunie
9.00 Capsula de oxigen (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
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 61)
21.50 Real TV

Sâmbătă 26 iunie
7.00 Emisiune pentru copii
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin
14.00 Jerry Springer Show
14.30 Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y
16.30 Motor Plus
17.00 Cinemagia
17.30 Apel de urgentă
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Viper (s, ep.62)
20.00 Sliver (thriller SUA 1993)

Duminică 27 iunie
7.00 Emisiune pentru copii
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 Un alt fel de înger (co. SUA 1996) 
16.00 Inimi înflăcărate (dramă SUA ’92)
18.30 Camera ascunsă
19.00 Viper (s, ep. 63)
20.00 în cadență (dramă SUA 1991)
22.00 Frasier (s)

Joi 24 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări).
13.30 Maria (s)
14.15 Scrisori de la Frank (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.'84)
22.00 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Cazul cântărețului (f. p. 

SUA 1990)

Vineri 25 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Perry Mason: Cazul cântărețului (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. 85)
22.00 Milady (s)
23.00 Trandafirul roșu din Cairo 

(tragicomedie SUA 1985)

Sâmbătă 26 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări)
13.30 Maria (s)
14.30 Trandafirul roșu din 

Cairo (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, 

rezumatul săptămânii)
21.15 Minbiuna (s, ep. 86)
22.00 Milady (s)

Dragotl* |l 
p*Jt*rx

23.00 40° la umbră (dramă SUA/Anglia
1975)

Duminică 27 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s, 2 ep.)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor (s)
19.30 Jackie Collins: Hollywood
20.00 Poirot (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 87)
22.00 Milady (s)
23.00 O altfel de iubire (f. romantic SUA 

1963)

7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Primul pas (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
14.00 Medici la datorie (s, 

ep. 18)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 

94)
20.30 Pacific Drive (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Lou Grant (s, ep.

24)

Vineri 25 iunie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.00 Derrick (r)
14.00 Documentar
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Aventuri în aer liber
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 95)
20.35 Pacific Drive (s)
21.45 Tara noastră
22.00 Tentații
23.00 Derrick (s, ep. 56)

Sâmbătă 26 iunie
9.00 Țara spiridușilor
10.00 Tentații
11.00 Derrick (r)
12.00 Misiune imposibilă (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Globetrotter
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 41)
21.20 Teroare la etajul 40 (horror SUA 

1973)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 27 iunie
9.05 Teroare la etajul 40 (f/r)
10.45 Planetele (r)
11.35 Aventuri în aer liber (r)
12.05 Misiune imposibilă (r)
13.00 Detectivul (f.p. SUA 1968)
15.35 Cutia muzicală
16.05 Dincolo de anul 2000 (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Dinastia (s, ep.188)
19.00 Aventuri la Snowy River (s)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Complotul din zgârie-nori (thriller 

SUA ’93)

Joi 24 iunie
10.00 Vampirul din 

Brooklyn (co. horror SUA 
’95)
11.45 Pe urmele 

criminalului (thriller SUA 
’95)
13.15 Shame (f.a SUA 

1994)
15.00 Philadelphia

(dramă SUA ’93)
17.00 De pe o zi pe alta

(co. SUA ’95)
18.30 Nemesis III (f. fantastic SUA ’95) 
20.00 Foamea (s)
20.30 Dorința unei mame (dramă SUA 1997)
22.15 Trei fugari (co. SUA 1989)
23.45 Crash (dramă er. SUA ’96)

20.30 Dorința unei 
mame

Vineri 25 iunie
10.00 prizonieri în școală (f.a.SUA ’97)
11.45 Dragă am micșorat copiiil (s)
12.30 Dirty Dancing (dramă SUA 1987)
14.15 Totul despre sex (s, er.)
14.45 Surplus de bagaje (co. romantică 

SUA ’97)
16.30 Al cincilea element (SF Franța 1997)
18.45 Cinci zile într-o vară (f. romantic SUA 

1982)
20.30 Formidabilii Baker Boys (co. 

romantică SUA 1989)
22.30 Risc maxim (f.a. SUA 1996)

Sâmbătă 26 iunie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
11.45 Trezirea lui Horton (f. familie SUA 

1997)
13.15 Beverly Hills Cop III (f.a./co. SUA 

1994)
15.00 Concert Janet Jackson
16.45 Bogus (co. fantastiscă SUA ’96)
18.45 Tatăl miresei 2 (co. SUA ’95)
20.30 Un admirator fanatic (dramă SUA 

1996)
22.30 Ostaticii ostili (co. SUA 1994)

Duminică 27 iunie
10.00 Dragoste de vrăjitoare (f. fantastic 

Fr. ’97)
11.45 Obsesia (dramă SUA 1995)
14.30 Sabrina (co. romantică SUA 1995)
16.45 Suspiciune (thriller SUA 1991)
18.30 Puterea (thriller SUA ’97)
20.30 Metro (f.a SUA 1997)
22.30 Graba strică treaba (co. romantică 

SUA 1997)
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„Rvem de lucru, clientele noastră 
este formată"

Dacă uneori în atelierele de 
coafură - cosmetică se șo
mează, mai cu searrtă atunci 
când vremea este nefavorabilă, 
zilele trecute în laboratoarele de 
înfrumusețare din complexul de 
pe strada G. Enescu din 
Hunedoara se lucra. Nu era 
aglomerat, însă nu lipseau 
clientele. “Nu ne putem plânge, 
am avut în ultimul timp de lucru 
- spunea dna Jana Ghișoiu. 
Avem materiale de calitate 
bună, apă caldă în permanență, 
nu lipsesc din dotare 
ustensilele.”

Iar dacă ajunseserăm să 
afirmăm cu convingere că 
aranjatul, manichiura, coafatul și 
cu atât mai mult permanentul 
sau tratamentele cosmetice au 
devenit un lux pe care nu și-l 
poate permite oricine, 
meseriașele ne-au convins de 
contrariu, “intr-adevăr, nu mai 
lucrăm atât de mult, clientele se 
coafează mai rar - sublinia dna 
Ghișoiu. Situația economică 
generală a țării se repercutează 
negativ asupra tuturor 
domeniilor." Și dacă fără pâine 
nu se poate, grija pentru 
aspectul exterior se mai amână. 
Populația a fost obligată la o 
seamă de renunțări din cauza 
sărăciei. Numeroase femei se 
învrednicesc să se coafeze

singure, chiar să-și facă 
tratamente cosmetice.

“Tinerele fac tot posibilul să 
se facă frumoase, nu renunță 
să vină periodic la noi - a 
completat dna Adelina Pârvu. 
Se solicită mai mult aranjatul cu 
uscătorul de păr.”

Laboratoarele 
de

înfrumusețare 
în sezon

Coafezele ne-au asigurat de 
faptul că se lucrează foarte 
bine, personalul are experiență 
îndelungată, este calificat. 
“Fără ucenicie nu se poate 
nimeni angaja" - mai afirma dna 
Jana, exemplul concret fiind cel 
al tinerei Alina Bumbaru care s- 
a calificat aici și acum lucrează 
alături de dumnealor.

într-o încăpere separată se 
efectuau tratamente cosmetice, 
epilatul fiind cel mai mult 
solicitat în această lună. 
“Meseriile noastre sunt legate 
de sezon - sublinia 
cosmeticiana Maria Bucurescu, 
pregătind ceara pentru 
aplicare. Interesul nostru este

acela de a servi clientela 
repede și bine, astfel încât 
persoanele care au apelat o 
dată la noi să vină și a doua 
oară, să devină clientele, 
noastre. De altfel, noi avem 
clientela formată". în ceea ce 
privește concurența, spuneau 
că aceasta nu le deranjează, 
dimpotrivă le antrenează într-o 
competiție din care le place să 
iasă învingătoare. Așa cum se 
și întâmplă, căci ultima oară, la 
concursul organizat la Reșița, 
unde județul Hunedoara a fost 
reprezentat de personalul a- 
cestei secții, cooperativa 
“Igiena” a luat un premiu la 
proba de cosmetică.

Notăm că există o 
colaborare bună și constantă cu 
conducerea cooperativei, care 
se implică în crearea condițiilor 
optime de lucru în secție (se va 
face aici o modernizare totală 
cât de curând), ca și pentru 
împrospătarea personalului. 
“Tot timpul avem grijă să 
pregătim schimbul de mâine” - 
spunea dna Bucurescu. 
Tinerele - e drept puține - care 
se îndreaptă spre această 
meserie ce presupune răbdare, 
dexteritate, imaginație, bun gust 
și hărnicie - au de la cine învăța 
meseria.

Estera SÎNA
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ii, nu!

uMimeni nu a/te 
$nima goaCă 
cPu/ttăm în noi 

Qln doh.

Că nu se destrame 

Ca no/tii duși de i/ânt,

Căci su^etefe
QJo/t pCange.

$ubituf meu, 
uMu u/teau să cunoști 

'EJaineCe nopții.

Mariana FARTUȘNIC
r ................................ . . ... 1

Are un fizic plăcut în ansamblu, un corp armonios, bine pro
porțional Este, poate, cea mai feminină din tot zodiacul, în sensul 
clasic al cuvântului. E tandră, fidelă, uneori capricioasă, 
sensibilă. Știe să se îmbrace cu gust.

Este blândă, înțelegătoare, puțin tristă și cu un simț matern 
foarte dezvoltat; copiii săi își vor aminti întotdeauna cu nostalgie 
de căminul părintesc și de mama
duioasă care i

Este greu de înțeles 
durează destul de mult 
inspira 
o dată trecute toate 
inima
CU O 111 a i țs a i u u i a

pune cu pasiune toate îrpMW 
persoanei iubite.

Nu se lasă niciodată antrenată în 
acestea un dar înnăscut de povestitoare și captivându-și 
auditoriul. Este romantică și îi sunt indispensabile toate 
accesoriile corespunzătoare acestei înclinații în orice 
împrejurare sentimentală.

Are un minunat talent de a se devota la căpătâiul unei 
persoane bolnave și poate că cincizeci la sută din succesul 
vindecării i se datorează ei. Are o mare aptitudine de a se face 
plăcută și a crea armonia într-o conviețuire în doi.

o deplină

ei, se va 
mare căldură

: și deTi femeia răsfăța.
la un prim contact și 
până să-i puteți 

încredere. Dar atunci, 
obstacolele spre 

descoperi ca o femeie 
sufletească și care își 
calitățile în slujba

bârfe, având cu toate

Sfaturi
pentru
- - • -bărbați (soți)

â Cuceriți-vă dreptul 
de a fi respectat prin: logică în 
vorbe și fapte, respectarea 
cuvântului dat, exigență, 
muncă, seriozitate.

â încercați să întrețineți 
în permanență bună 
dispoziție, zâmbiți, povestiți 
întâmplări nostime.

4 Fiți grijuliu, atenți cu 
soția, aduceți-i flori.

’â Dați prioritate, duceți 
pachetele, oferiți scaunuf, 
sărutați-i mâna, țineți-i haina, 
deschideți ușa, ridicați un obiect 
căzut, ridicab-vă în picioare când 
trebuie, fiți curtenitor.

â feărbieriți-vă și 
pieptănați-vă și când rămâneți 
acasă.

â Nu acordați timpul dv 
liber numai prietenilor; evitați 
întârzierile sau anunțați-le; 
invitați soția la plimbare, la 
spectacole.

Buna

Zz'ZZZ

Rețete vegetariene Oo

La 19 mai a c. buna Rozalia 
a impln* frumoasa vârstă do 100 
beam RozafcaPopalocueșteîn 
Oftșbe pe strada Prxazului. Cei 
apropwib e» au avui grșâ sâ nu 
lipsească nimic rtc pe masâ la 
iW.erearea ei.

A trăit cea mai mare parte a 
vieții la Tâmpa, lângă Simeria In 
urmă cu 15 am s-a mutat la 
Orâștie la fiica șl nepoata sa. 
Buna Rozalia este lucidă, umblă 
nespn)<nită pnn casă, umârește 
programul TV, citește în cartea 
do rugâciun». dar șl “Cuvântul 
»ber“

ii urâm și pe această cale 
multă sănătate pentru an» care 
vin. până ta sfârșitul vep 

loan MARIAN, vecin
N.R. Alăturăm urările 

noastre do bdie șr de sănătate 
color exprimate cu acest 
prilej, mufțumindu-t dlui I.M. 
pentru ideea de a ne sene

■

cuviință
f

oriunde
și oricând
â Ajutați la menaj, la 

manevrarea aspiratorului sau 
a mașinii de spălat, ajutați la 
lucruri mărunte.

4 Nu lăudați prea mult 
alte femei (ca ținută, 
comportament, artă culinară 
etc), faceți și soției câte un 
compliment.

4 Nu fumați în dormitor 
și, în nici un caz, în pat.

4 Nu citiți ziarul la 
masă, în prezența soției, care 
așteaptă să-i vorbiți, nu citiți 
ziare nici în lift sau hol, ori în 
tramvai.

A Când se face 
curățenie mare sau se pre
pară conserve pentru iarnă, 
dați o mână de ajutor.

A Nu fiți ironici, 
nepăsători, agresivi, cinici, 
perseverenți în supărare.

A Fiți atenți cu noutățile 
soției: masă, coafură, haine; 
ea dorește să fie puțin com
plimentată, răsfățată, lăudată.

A Nu uitați data nașterii 
și aceea a căsătoriei!

Ciorbă de varză
Cantități: o varză potrivit 

de mare, o ceapă mică, 2 
linguri orez, 2-3 cartofi, 5-6 
roșii, 2 linguri ulei, sare.

Se toacă ceapa și se 
pune la fiert în 3 kg de apă, 
cu puțină sare. Când apa 
clocotește se adaugă 
orezul, morcovul tăiat ron
dele și apoi cartoful, 
curățat, spălat și tăiat 
cuburi. Varza se curăță, se 
toacă mai mare și se pune 
la fiert împreună cu celelalte 
zarzavaturi. Când zar
zavaturile s-au fiert se 
adaugă roșiile, sare și ulei. 
Se poate adăuga leuștean.

Dovlecei cu sos
de roșii

Ingrediente: 4 dovlecei, 2 
cepe, 2 ardei, 3-4 morcovi, 
5-6 roșii, 2-3 linguri ulei, sare,

■ _

mărar. Ceapa și ardeiul se 
toacă mărunt și se călesc 
într-un vas de fier, fără 
grăsime, presărate cu puțină 
sare; morcovul se taie 
rondele și se pune la fiert cu 
ceapa. Dovleceii se spală, se 
curăță coaja numai în locurile 
unde este pătată, se taie 
cuburi mici, se presară puțină 
sare, se dă de o parte să-și 
lase zeama, apoi se strecoară • 
și se pun la fiert împreună cu 
celelalte zarzavaturi. Se poate 
adăuga 1/2 cană de apă. Se 
fierb la foc mic, acoperiți cu 
un capac. Roșiile se spală, 
se dau pe râzătoare sau se 
toacă mărunt și se pun și ele 
la fiert. Când s-au fiert toate, 
se adaugă ulei, sare și 
verdeața tocată mărunt. Dacă 
mâncarea este prea 
zemoasă, se face un sos din 
1-2 lingurițe făină, frecate cu

puțin ulei și 2 linguri zeamă din 
mâncare. Acest sos se 
amestecă cu mâncarea și se 
mai dau câteva clocote 
împreună. Se poate lăsa 10-15 
minute la cuptor.

Salată de cono
pidă

Ingrediente: o conopidă, 

sare, ulei, suc de lămâie, un 
morcov mare, o țelină mică, 

frunze de pătrunjel. Se curăță 
conopida, se desparte în 

buchețele mici, se spală și se 

pune în salatieră. Morcovul și 
țelina se curăță de coajă, apoi 

se rad pe răzătoarea mică și 
se pun peste conopidă. Uleiul, 
lămâia și sarea se amestecă 
bine și se pun în salatieră. Se 

presară deasupra frunze de 
pătrunjel tocate mărun și se 

servește imediat.

Atunci când cineva 
dorește să vă supere nu-i 
împărtășiți starea. Priviți 
către el cu blândețe și cu 
gândul că nu vă atinge 
nimic din ceea ce el v-ar 
putea transmite. ”

(Francisc Maitreya)

Dacă bărbații ocupă o 
majoritate covârșitoare în con
ducere și politică deținând 
deci puterea asupra banilor, a 
păcii și a bunului mers al 
economiei, femeile se pare 
că dețin puterea în ceea ce 
privește muncile caritabile. în 
general Femeile sunt cele 
care se ocupă de hrănirea 
săracilor, ajutorarea celor 
nevoiași, îngrijirea și educarea 
copiilor abandonați, sprijinirea 
celor ce suferă de diferite 
handicapuri.

Să fie doar mila, să fie 
sufletul caritabil al femeii sau 
e vorba de iubire și dorința de 
a face bine? Orice explicație 
am da, singurul lucru 
important este că acolo unde 
este nevoie de ajutor găsim 
în general femei. Ele

încearcă să atragă atenția 
"lumii bărbaților” asupra 
nevoilor reale și stringente din 
viața de zi cu zi. Asemeni 
Sfintei Maria care îl roagă pe 
lisus să se îndure de mirii 
rămași fără vin la nunta din 
Cana, femeile bat din poartă 
în poartă la bogății lumii și 
încearcă să-i facă sensibili la 
nevoile celor mulți și necăjiți.

Copiii nu au hăinuțe, 
mâncare, mulți nu au nici 
părinți. Bătrânii sunt singuri și 
părăsiți. Cei cu diferite 
handicapuri sunt parcă tot 
mai marginalizați. Femeile 
văd, femeile caută, femeile 
se roagă și îi roagă pe toți cei 
care ar avea posibilitatea să 
ajute dar nu o fac. Femeile 
fac munci caritabile și sunt 
mereu acolo unde este 
nevoie, femeile sunt poate 
acei salvatori ai viitorului în 
mâna cărora stă frumusețea 
și iubirea acestei lumi și a 
celei viitoare.

Dar e greu, într-adevăr e 
foarte greu de sensibilizat 
sufletele celor cu punga plină 
și inima parcă de piatră. Dar 
atâta timp cât femeile vor 
continua să viseze o lume 
mai bună, mai există o 
speranță pentru viitorul 
acestei lumi.

Ina DELEANU

I secam M«ct - 
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1
C Merele rămân mai multă vreme sănătoase dacă în loc 

să le țineți în fructieră în bucătărie, le înfășurați în folie 
metalizată și le puneți în frigider.

C Aluatul de prăjituri nu se mai revarsă din tavă dacă- 
i puneți pe margini câteva spaghete.

C Pișcoturile din aluat fraged vor fi mai crocante dacă 
imediat după ce le-ați scos din cuptor le stropiți cu puțină apă.

C Lămâile rămân mai mult timp proaspete dacă le 
puneți cu partea tăiată într-o cană cu zahăr.

C Tortul stă mai bine pe farfurie și nu riscați să alunece 
în timp ce-l transportați, dacă, în prealabil, ungeți farfuria cu 
miere.

C Vinurile albe nu se vor lăsa mai mult de două ore în 
frigider pentru răcire.

C Peștele proaspăt, pus într-un vas cu apă, cade la 
fundul vasului.

C Gălbenușurile de ou proaspete se pot păstra într-o 
ceșcuță, acoperite cu ulei sau cu apă rece.

C Orezul nu se va lipi de fundul vasului în care se fierbe 
dacă se va pune dinainte în vas o linguriță de ulei sau de unt.

C Merele curățate se țin în apă cu suc de lămâie.
Grupaj de Hie LEAHU



• S.C. Digitronix SRL
* ________________ Hunedoara, distribuitor

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI *

• Vând teren intravilan, 
Deva, str. Zambilei (în spatele 
fabricii de lapte), 1650 mp. 
Efectuez transport marfă, 101. 
tarif rezonabil. Tel. 092/ 
341439,224754(9854)

• Vând apartament 4 ca
mere, confort I, hol central, 2 
băi, Micro 15, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 
2 camere și alte variante. 
Vând Renault 5, A.F. 1984, 
înmatriculat, stare bună. Tel. 
627011.

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, Hunedoara, 
zonă centrală, tel. 716469 
(3013).

• Vând convenabil spațiu 
comercial, 34 mp, central și 
4 mașini de cusut indus
triale. Tel. 213476, 626698 
(3905)

• Vând urgent Dacia 1310, 
break, fabricație 1986, aparat 
de taxat (taxi). Tel. 715952 
(3012)

• Vând Lada Samara 1500, 
1100. Deva, 22 Decembrie, 
nr. 217. Tel. 228671 (3903)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil. Informații tel. 
718434, toată ziua. (3020)

• Vând mașină de scos 
cartofi, pe două rânduri, preț 
negociabil, 8 milioane. Infor
mații Hațeg, str. Nălați, nr. 62 
(6531)

• Vând microbuz Merce
des 207 D, Diesel, 16 locuri 
și microbuz Ford Tranzit, 9 
locuri, benzină. Preț 6000 
DM, respectiv 2500 DM. 
Informații Deva, str. Horea, nr. 
92, tel. 211856 sau 216194 
(3910)

• Vând urgent, convenabil 
sufragerie Liwing, stare 
excepțională. Tel. 219422. 
(3815)'

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

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

• Cumpăr deșeuri nefe
roase, orice cantitate. Tel. 
092/729998(3010)

• Vând cruci marmură, 
prețuri între 1.200.000 - 
1.800.000 lei. Deva, 
A.VIaicu,99 bis. (2894)

• Vând instalație sifon și 
țeavă cupru de (j> 12, preț 
negociabil, tel. 247062 (3736)

• Vând bibliotecă și colțar. 
Informații tel. 232992, după 
ora 17. (3852)

• Termosanitara vă oferă 
centrale termice, calorifere, 
țeavă Henko și fitinguri 
cromate. Informații Hune
doara, str. Dorobanților, nr. 
12, tel. 092/701072 (3015)

• Vând cărămidă din 
demolare, Turdaș. Informații 
Orăștie, tel. 247140 (3738)

Romeria SRL București, 
Dobrogea SA Constanța vă 
oferă cele mai mici prețuri la: 
margarină, brânzeturi, făină, 
conserve, alcool etc. Mar
garină Remia 5225 lei/cutie, 
margarină Vital, 5225 lei/ 
cutie, făină 000, Dobrogea, 
4200 lei/kg, brânză topită 
Sibiana, 5200 lei/cutie, alcool 
dublu rafinat, 87 grade, 
15572 lei/sticlă. Prețurile nu 
conțin TVA. Vă așteptăm la 
adresa: Hunedoara, Piața 
Libertății, nr. 3, tel. 717045. 
Program de lucru 8-12. 
(3014)

• Vindem 5 bidoane de 
aluminiu, pentru miere, trei 
stupi noi, orizontali, un kilo
gram de faguri, negociabil. 
Simeria, tel. 260828, între 
orele 16-19(3848)

• Vând cântar, 500 kg, 
aparat sudură, birou, bor- 
mașină, mașină rașchetat 
etc. Tel. 094/290573 (3855)

• Vând două bivolițe ges- 
tante și un tăuraș bivol. 
Informații sat Băiești, nr. 22, 
comuna Pui. (3853)

ÎNCHIRIERI
****», y-. •

• Ofer spre închiriere 
garsonieră în Deva, pentru o 
persoană. Tel. 730190 (3836)

• închiriez spațiu 150 mp, 
Deva, str. Horia, nr. 13, tel. 
215038(3846)

• Ofer spre închiriere] 
apartament 2 camere, mo
bilat, zona Lido, ocupabil de 
la 1 iulie. Tel. 225002 (3142)

• Caut de închiriat apar
tament 3-4 camere, mobilat, 
cu toate dotările. Rugăm 
oferte serioase. Tel. 092/ 
665420(4418)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut, în Deva, femeie 
serioasă pentru îngrijirea 
pe termen lung a unui 
copil de 1 an și 8 luni, la 
domiciliu, de preferință 
cunoscătoare a limbii 
maghiare. Pentru infor
mații sunați la tel. 623474, 
între orele 16,00 și 21,00.

• Societatea Contexpert 
ține evidență contabilă pe cal
culator, prețuri minime. Tel. 
092 748580. (2886)

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
domeniul construcțiilor civile. 
Ofertă locuri de muncă în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321, Constanța 
(3001)

• Societate internațională 
oferă imediat locuri de muncă 
cu câștiguri între 700 000 - 
1.000.000 lei/săptămână. 
Tel. 621446 (4404)

• Angajez ospătară, vârsta 
maximă 25 ani. Tel. 626567, 
215485

• SC “Continental Turi- 
mex” SRL Deva angajează 
personal muncitor, specia
lizat în construcții. 098/ 
591810,092/659791 .

• Firmă de publicitate 
angajează absolvenți ai 
liceului de informatică, cu
noscători ai programelor de 
grafică și tehnoredactare 
computerizată. Relații la tel. 
233206.(4418)

• Efectuez transport cu 
camion de 7,5 tone, 2800 lei/ 
km. Informații tel. 092/ 
607672(3739)

• Angajăm vânzătoare, cu 
vechime de trei ani în do
meniul alimentar, vârsta 
maximă 35 ani. Informații la 
tel. 216048, între orele 8-16. 
(2937)

• Societate comercială 
cosim cu motocositoare 
5000 lei/ar. Informații tel. 092/ 
530929(3906)

PIERDERI

• Pierdut certificat de 
înregistrare fiscală cod 
2667494 Sucursala jude
țeană CEC Hunedoara - 
Deva. îl declar nul. (4428)

• Pierdut chitanțiere regim 
special de la 1934 la 1983 și 
1984 la 2033, aparținând 
Asociației nevăzătorilor Hu
nedoara. Le declar nule. 
(3019)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Cutepov Nicoleta. 
îl declar nul. (3018)

COMEMORĂRI

Consiliul local al municipiului 
Brad
ANUNȚĂ^A^>

Scoaterea la LICITAȚIE PUBLICĂ in vederea ÎNCHIRIERII 
IMOBILUL SITUAT ÎN BRAD, str. Avram lancu, nr. 36, județul 
Hunedoara, pentru amenajarea unui atelier de tâmplărie.

Licitația se va desfășura la sediul Primăriei municipiului 
Brad, în data de 7 Iulie 1999, ora 9, în conformitate cu 
prevederile H.G.R. nr. 1228/1992 șl H.G.R. nr. 140/1991.

Relații suplimentare șl înscrieri la Primăria municipiului 
Brad, camera 23, telefon 054-650880, până în data de 6 
Iulie 1999, ora 15.

în caz de neadjudecare licitația se va repeta în fiecare zl 
de miercuri, până la adjudecare.

DIVERSE

• Primăria orașului Hațeg 
primește oferte de preț până 
în data de 25.06.1999 
pentru branșament rețea 
gaze naturale, presiune 
redusă, instalație de utili
zare gaze naturale, achi
ziționare și instalare apă 
caldă tip Bongas 2, model 
2/10, la Școala Generală Nr. 
2 Hațeg. Documentația PT 
se poate procura, con- 
tracost, de la Primăria 
orașului Hațeg, str. Liber
tății, nr. 5. (6532)

• S-au scurs 6 luni de la 
nedreapta despărțire de 
iubitul și inegalabilul nostru

GHI1Ă MOISIUC

îi vom păstra mereu o vie 
și frumoasă amintire. Pa- 
rastasut și slujba de sfințire 
a crucii vor avea loc în 20 
iunie la Biserica din ci
mitirul din str. Eminescu, 
Deva. Soția Victorița, fiicele 
Veronica și Alina cu fa- 
miliile. (3815)

PUBLICITATE 
PWHA 

"CUTrlKTTTL. 

LIEEK”

1- consultanță în perfectarea actelor 
înstrăinare imobiliară

2- consultanță juridică în domeniul:
. MAJORARE CAPITAL SOCIAL
• ASIGURĂRI
. CONTRACTE COMERCIALE
. DOSARE CREDIT FINANCIAR Lnr. 1-1991

Pentru colaborare stabiliți legătura cu 
colaboratorii noțtrii care îți desfășoară activitatea la 
sediul cabinetului situat în DEVA, bd. Decebal, bl. 24- 
parter sau la telefoanele: 215052,230803.

Considerâm câ în întreprinderea 
oricârui pas în afaceri, atât ca persoana 
fizica cât și ca persoana juridică, este 
obligatorie o prealabila consultare juridică, 
pentru evitarea eventualelor riscuri.

054/230613; 092/398437
Distribuitor autorizat BOSCH © STIHL

Aveți probleme 
financiare?

Doriți o soluție 
rapidă?

APELAȚI LA SECTOJ.UL-PUBUCITATL 
^AtZIARULUI NOSTRU!

Acțiunea "PROCONȘTRUCT” pentru scule electrice bosch@
REDUCERI(^^^^Jperioada 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

S9Q3T. H ODwDMnnihxTta, mur. 35 
Utetefltatro EU1E75, 3HS1157

Prin oficii poștale dinjudețul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate 

la ziarul
“Cuvântul liber”

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

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

Ssate etecîrice bosch @
A CENTRALE TERMICE 

JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie, 
M0T0C0  ASE STIHL..

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

> Motopompe HONDA

r- Clupe pentru filetat, mașini de sudat
polietilenă ROTHENBERGER

Consiliul local al 
municipiului Brad 

ANUNȚĂ
Scoaterea la LICITAȚIE în vederea închirierii 

prin licitație publică a 7 PARCĂRI AUTO în muni
cipiul Brad, str. Transilvaniei, zona blocurilor 3 
A și 3 B, în vederea realizării unor copertine 
unitare din același material, aceeași culoare, 
aceeași formă, de către câștigătorii licitației.

Licitația are loc în data de 7 iulie 1999, ora 
13, la sediul Consiliului local al municipiului 
Brad.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 23, telefon 054- 
650880, până în data de 6 iulie 1999, ora 15.

în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare zi de miercuri, până la 
adjudecare.
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Urmăriți și reținuți
La Orăștie, polițiștii au reți

nut trei indivizi care aveau de 
executat pedepse pentru fur
turi între 6 luni și 2 ani închi
soare. Este vorba de Dorin 
Kovacs, 28 de ani, Gheorghe 
Brăniș, 21 de ani și Constantin 
Lungu, 24 de ani. Toți trei sunt 
din municipiu.

A vândut cioara de 
pe gard

Lucrători ai Biroului de Or
dine Publică Deva cercetează 
pe Ion Feraru, 31 de ani, din 
localitate, fără nici o ocupație. 
Despre acesta s-a stabilit că a 
vândut în ultima vreme 8 certi
ficate de acționar subscrise 
deja la SC “Venus” SA Jimbolia 
lui Ciurca Istrate, tot din Deva. 

Spărgător de Bihor
Kovacs lozsef are 20 de 

ani, este cunoscut cu antece
dente penale, nu are nici o 
ocupație, iar de loc este din 
Valea lui Mihai, județul Bihor. 
Polițiștii din Vulcan au stabilit că, 
într-o noapte, după ce a rupt 
lacătul, a pătruns în locuința lui 
Aurel lancu, un pensionar din 
localitate. Spărgătorul a furat 
de la pensionar bunuri în va
loare de circa 2.800.000 de lei.

Cu căruța la furat•
La Hunedoara a fost de

pistat Gheorghe Ciocoș, 48 de 
ani, din municipiu, fără ocupație. 
Folosind căruța proprie, el a 
furat de la “Siderurgica” o can
titate de fier vechi în valoare 
de aproape un milion de lei.

Moarte subită
Au fost efectuate cercetări 

pentru luarea măsurilor legale 
în cauza privind pe Dorel Ionel 
Cioara, 45 de ani, șef la Dis
trictul CFR nr. 5 Ilia. Aflându-se 
cu un coleg de serviciu la coa
să în locul numit "La deal", de 
pe raza comunei Gurasada, 
acesta a decedat subit. Nu 
sunt suspiciuni de comiterea 
vreunei fapte penale.

Cercetări extinse
S-au extins cercetările pri- 

vindu-l pe minorul Z.E., de 15 
ani, din Petroșani. Polițiștii au 
stabilit că el este și autorul 
spargerii comise într-o noapte 
la un magazin din Complexul 
comercial “Parângul", de unde 
a furat bunuri în valoare de 
2.215.000 de lei. A avut com
plice pe un alt minor de 14 ani, 
cercetat și el de poliție.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Moară din Ungaria, 30 km de la graniță, 
vă oferă la prețuri convenabile

® Făină albă BL 55, Bl 80 
® Griș
E Făină de plăcinte 
Relații: tel: 00 - 3662213211 
Fax: 00-3662211710

Grupul Școlar 
"Grigore Moisil" Deva 

ANUNȚĂJ
Planul de școlarizare pentru anul școlar 

1999-2000
M Clasa a IX-a LICEU

- REAL - Matematică - Informatică 25 locuri
- ECONOMIC - Contabilitate 50 locuri
- ADMINISTRATIV - Lucrător in administrație și

servicii 25 locuri
- TEHNIC - Mecanică 25 locuri

Banul i școala profesională
- Profil ELECTRIC 25 locuri
- Profil MECANIC 25 locuri

IANUL I ȘCOALA COMPLEMENTARĂ) 
SAU PE UCENICI
- Profil MECANIC - Instalator instalații tehnico- 

sanitare 25 locuri

S< AGROTRANSPORT SA
HUNEDOARA - DEVA

cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2 
organizează concurs - interviu 
pentru ocuparea postului de 

ȘEF COLOANĂ»
Concursul va avea loc în data de 

22.06.1999, ora 10,00.
Cerințe: studii superioare tehnice, să posede 

carnet de conducere și experiență în domeniu. 
Informații la telefon 214341.

Consiliul local al 
municipiului Brad

Scoaterea la LICITAȚIE PUBLICĂ în 
vederea închirierii a unei suprafețe de 
200 mp situată în municipiul Brad, str. 
Minerilor, în vederea amplasării unei 
stații mobile de distribuție a produselor 
petroliere.

Prețul de pornire a licitației este de 8.900 
lei/ mp/ lună.

Licitația se va desfășura la sediul Primăriei 
municipiului Brad, în data de 7 iulie 1999, 
ora 10,00.

Relații suplimentare și înscrieri la 
Primăria municipiului Brad, camera 23, 
telefon 054- 650880.

în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare zi de miercuri până la 
adjudecare.
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Biroul de tineret al DTSJ -
Hunedoara

■ anunță CONCURS DE PROIECTE în data de i 
28.06.1999, ora 11,00, la sediul direcției din J

i strada O. Goga nr. 1. ,
• Informații la telefonul 230621. ■

|P Cooperativa Progresul Deva 
telefon 214876 I

executa festonâri (tivit) de covoare și 
carpete în Complexul din str. Cuza Vodă, 

nr. 37 (piața). Servire imediată.

IN ATENȚIA PERSOANELOR DISPONIBILIZATE
CARE ȘI-AU ÎNFIINȚAT ACTIVITĂȚI PRIVATE!

SERVien GRATUITE!
CAMA STAR COMPANY SRL, ÎN CADRUL 

“PROGRAMULUI DE REDISTRIBUIRE A FORȚEI DE 
MUNCĂ”, OFERĂ ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ 
TEHNICĂ GRATUITĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
activității.

VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL NOSTRU DIN DEVA, 
STR. MIHAI EMINESCU, NR. 2 (CLĂDIREA FUNDAȚIEI 
PENTRU TINERET), SAU PUTEȚI OBȚINE INFORMAȚII 
LA TELEFON 230717, ZILNIC ÎNTRE ORELE 10,00 -16,00.

Președintele Consiliului de 
Administrație al SC APOLLO SA 

DEVA, în conformitate cu art. 113 din 
Legea nr. 31/ 1990 republicată,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRA

ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
pentru data de 5.07.1999, ora 10,00, 
la sediul societății din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 37/A, jud. Hunedoara, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare gajare Stația de 
îmbuteliere apă minerală Boholt.

2. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului 

necesar, a doua convocare este 
pentru data de 6.07.1999, ora 10,00.

SC INTERAMERICAN SA - 
societate de asigurări 

angajează 

UNIT MANAGER
Trimiteți CV-ul la nr. fax 054/ 233250 însoțit de 

nr. dvoastră de telefon.

------------------------------------------------------ -
ÎN ATENȚIA MEMBRILOR 

VÂNĂTORI
în data de 19.06.1999, ora 9,00, va 

avea loc la Poligonul Cinciș concursul de 
tir vânătoresc faza pe filiale, iar în 
3.07.1999, ora 9,00, faza pe asociație.

înscrierile și alte amănunte pot fi 
obținute de la secretarii celor 5 filiale.

< ' ----------- ....................-______ '

Anunț_ •

j SC 'ELIS' Sfl j
■ Hunedoara ■
| str. Ecaterlna Varga, |

nr. 3, telefoane I 
712933,712507 I 
organizează in) 

1 flecare zi de marți,1 
I ora 10,00, licitație I 
I publică directă pen-1 
I tru vânzare de mij-1
| loace fixe dispo-1 
| nibile. >
| Lista cu mijloa-j 
| cefe fixe disponibile | 
| propuse pentru vân-1 
■ zare se poate con- ■ 
! sulta zilnic la sediul! 
* societății, compar- j 
1 tfment mecanic șef. ■

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR I ~ MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 15.06.1999

agent de asigurare 15
agent marketing 25
agent reclamă publicitară 23 
agent turism 1
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent medical generalist 1
barman 13
brutar 16
bucătar 10
carmangier 1
confecționer - asamblor

articole din textile 122

contabil 1
croitor 15
drujbist 2
electronist 2
frezor universal 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 2
inginer mecanic 2
inginer tehnică de calcul’ 2 
inginer textile, pielărie 3
lăcătuș mecanic 5
maistru în industria sticlei

și ceramicii 2
maistru în industria

textilă-pielărie 3

mecanic auto 2
menajeră 1
muncitor necalificat 25
ospătar (chelner) 26
referent 1
șofer autocamion 1
tâmplar universal 7
tehnoredactor 1
tinichigiu carosier 1
vânzător 9
vânzător de ziare 3
zidar rosar-tencuitor 2

tot. loc. de muncă vacante 349

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, In zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 - 12.30
\.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________V

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL 
GEOAGIU

Face înscrieri in perioada 13-19 iunie 1999
Pentru clasa a IX-a - liceu și anul I școală 

profesională - cursuri de zi - anul școlar 1999/ 
2000 - la următoarele profiluri și meserii:

LICEU
1. Profil agricol
- Contabil, planificator, statistician 25 locuri
- Horticultor 25 locuri
- Topograf pentru agricultură și amenajarea

teritoriului 25 locuri
- Veterinar 25 locuri
2. Profil tehnic - Industrie alimentară
- Operator In Industria cărnii, laptelui și

conservelor 25 locuri
3. Profil silvic
- silvicultor 25 locuri
ȘCOALA PROFESIONALĂ
1. Profil agricol
- Mecanic pentru exploatarea tractoarelor și

mașinilor agricole 25 locuri
Relații suplimentare la telefoanele 648518, 

648877.
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