
în prezența reprezen
tanților puterii locale, ieri, în 
sala mare a Prefecturii, a avut 
loc o punere în temă referitor 
la rolul nou înființatei Agenții 
Naționale pentru Dezvoltare și 
Implementare a Programului 
de restructurare a zonelor 
miniere. O denumire impu
nătoare care, din păcate, nu

in iipgiă de bani,
Guvernul oferă Văii Jiului o nouă

acoperă acuta lipsă de 
mijloace materiale necesare 
pentru susținerea procesului 
reformator. De altfel, dl Radu 
Mironovici, președintele noii 

agenții, recunoaște, în 
principiu, că acest organism 
are, cel puțin în prima fază, 
doar un caracter de con
sultanță și intermediere a 

afacerilor în zonele denumite 
“defavorizate”. Agenția ur
mează să albă în județul 
Hunedoara două sucursale, la 
Deva și la Petroșani, aferente

agenție
zonelor miniere ce se 
restructurează.

în luările de cuvânt, 
reprezentanții sindicatelor din 
minerit și-au arătat rezerva față 

de oportunitatea înființării 
acestei agenții, apreciindu- 
se că ea, fiind frustrată de 
mijloacele financiare pe care 
le reclamă procesul re
formator, are toate șansele 
să se transforme într-un nou 
organism parazitar care să 
dea de lucru doar propriilor 
angajați. (A.S.)
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Mesajul președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara adresat doamnelor 

și domnișoarelor din județul nostru 
cu prilejul zilei de 8 Martie, Ziua 

Internațională a femeii
Mă adresez Dumneavoastră, doamnelor și 

domnișoarelor, acum în pragul primăverii, cu 
ocazia Zilei Internaționale a Femeii, dorindu-vă 
multă sănătate, numai împliniri și realizarea 
tuturor aspirațiilor!

Mă adresez și în acest an, Dumneavoastră, 
Mamelor, Soțiilor și Fiicelor, cu aceleași calde 
sentimente de prețuire și un gând bun, alăturând 
un imens buchet de flori ale primăverii, frumos ca 
și sufletul femeii!

Gheorghe BARBU 
președintele Consiliului Județean Hunedoara

Așa cum era de prevăzut, 
actuala criză politică, im
plicit guvernamentală, ne-a 
blocat din nou și probabil 
pentru mulți ani la porțile 
Europei civilizate. Dar, 
poate, cel mai mare rău pe 
care ea ni l-a făcut a fost 
acela de a le răpi multora din 
noi și ultima speranță în 
posibilitatea ieșirii din 
marasm. în cine să mai 
crezi? PD, în care văzusem 
mult timp un partid de tip 
social-democrat european, 
modern, deschis, n-a fost să 
fie până la urmă decât 
artizanul crizei de acum, o 
formațiune alcătuită la vârf 
din ariviști inteligenți și 
insolenți, care-și urmăresc 
cu tenacitate propriile 
Interese. Se dovedește

ALTERNATIVE
astfel că tot ce naște din FSN 
e pus pe compromiterea în 
ochii maselor a ideii de 
democrație. PNȚCD, tră- 
gându-și sevele tot mai 

subțiate din faima charis- 
matică reală a unor 
Mihalache, Maniu și Coposu, 
nu mai ține pasul, e depășit 
de situație, anchilozat într-o 
viziune gerontocratică și 
paseistă, ruptă de realitățile 
zilei. PUNR își pune 

electoratul în fața unei 
dileme dramatice: cum vom 
realiza unitatea tuturor 
românilor, când n-o putem 
păstra nici pe cea a 

partidului? Cu PDSR ne-am 
lămurit în anii săi de 
guvernare. UDMR e... UDMR: 
se alipește șl ea de cei care 
manifestă mai multă dispo
nibilitate pentru aspirațiile 
sațe. Alianța pentru România 
e în creștere, în curs de 

configurare a doctrinei și, 
deși tot așchie din FSN, 
pare a reuni oameni 
competenți și onești; e 
interesantă, de viitor, con
stituind, poate, nu peste 
mult timp, polul stângii 
luminate, atât de necesar 
unei vieți politice normale. 
Celelalte partide, mai mult 
sau mai puțin travestite, 
supraviețuiesc sau pros
peră din criza democrației. 
De cum se va stinge criza, 
își vor pierde și ele 
importanța gonflabilă pe 
care singure și-o întrețin 
acum prin mijloace 
propagandistice agresive 
sau numai zgomotoase.

_______ Radu C/OBANU
(Continuare în pag. 8)

Cu ocazia zilei de 8 
MARTIE, vă dorim ca 
viața să vă fie plină de 
bucurii, liniștea su
fletească să fie în 
permanență în preajma 
dumneavoastră, zâm
betul fericirii să fie 
mereu prezent pe fața 
femeilor salariate ale 
poștei din județul 
Hunedoara.

Cu stimă și respect,
Sindicatul

RA POȘTA ROMÂNĂ, 
județul Hunedoara

“Pe plan local a cam lipsit publicitatea” rncEmuu de eâdke precedent
Conform Ordinului nr. 

1011 din 22 decembrie 1997, 
al Ministerului Sănătății, 
listele cu pacienții înscriși la 
medicul de familie se depun 
la Direcția Sanitară Jude
țeană de către fiecare medic 
până la 15 aprilie a.c. 
Actualizarea listelor se va 
face în continuare lunar, 
intrările și ieșirile fiind 
comunicate Direcției sanitare 
până la data de 15 a lunii 
următoare celei în care s-a 
produs modificarea.

Care este situația în
scrierilor pe liste în orașul 
Hațeg, am încercat să aflăm 
documentându-ne la fața 
locului. La Dispensarul nr. 2

Nu s-a așteptat primăvara 
calendaristică pentru a se face 
câte ceva pentru aspectul 
străzilor, parcurilor și cartierelor 
ci, cum am văzut marți, 3 martie, 
cu ocazia unei deplasări în 
câteva localități ale județului, 
curățenia generală și 
menținerea ei sunt preocupări 
constante ale celor care se 
ocupă de acestea în virtutea 
activității pentru care sunt 
retribuiți. în orașul Simeria, 
parcul și străzile centrale sunt 
curate.

Dar să consemnăm pentru 
început câteva opinii. ,,Eu 
locuiesc pe strada Libertății - 
spunea dna Laura Stroe. O 
stradă curată, cu case ale căror 
fațade sunt bine întreținute, 
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din strada Mihai Viteazul, dna 
doctor Mariana Gheorghiță, 
medic primar de medicină 
generală, ne spunea că are

înscriși pe liste un număr de 
pacienți ce depășește cu mult 
numărul minim necesar, 
înscrierile continuând. “La 
început au venit mai mulți. 
Adevărul este că aici în oraș a 
cam lipsit publicitatea. 
Oamenii n-au prea știut

ordonate. Aceasta se datorează 
oamenilor". Altă opinie, a drei 
Claudia Lupu: „în cartierul în 
care locuiesc (bloc A, zona 
Parcului) nu există același

Gospodărirea 
localităților

interes pentru întreținerea 
curățeniei. în general, periferia 
orașului este mai neglijată.”

Salubrizarea în oraș a fost 
preluată de câțiva ani în locație 
de gestiune de către o 
societate cu răspundere 
limitată - S.C. „Crizantema”. 
Aparțin acestei societăți 
măturatul străzilor și 

despre ce este vorba, foarte 
mulți aflând cu ocazia 
prezentării la dispensar 
pentru consultații și 
tratamente. Pot să vă spun 
că, după un ritm mai intens 
în ianuarie, acum acesta a 
mai scăzut la 25-30 de 
persoane pe zi.”

Cum dna doctor a 
funcționat în comuna Unirea 
timp de zece ani, numeroși 
săteni, mai cu seamă din 
Tuștea, optează pentru 
înscrierea pe listele 
dumneaei. Lucrează aici și 
tir. Ana Drăgoescu, care

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 8)

întreținerea zonelor verzi. 
Cum se poate vedea și cum 
spuneau și cetățenii cu care 
am stat de vorbă, aspectul 
parcurilor și principalelor 
străzi, al trotuarelor centrale 
este primenit, indiferent de 
anotimp. Probleme mai sunt 
în zonele blocurilor, unde 
există încă zone verzi 
infestate cu hârtii și tot felul 
de resturi, ca și gunoaie în 
jurul tomberoanelor.

în activitatea generală de 
salubrizare, transportul 
gunoiului revine S.C. 
„Generalsimprest” S.A.,

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 8)

Dl ing. Ion Crișan, 
directorul Direcției Silvice 
Deva, ne-a semnalat o 
situație fără precedent în 
județul nostru, anume faptul 
că în mai puțin de două 
săptămâni s-au înregistrat 24 
de incendii la păduri, 
soldăndu-se cu pagube în 
dauna fondului forestier în 
valoare de peste 74 milioane

Ilstciriiai aure cai unriic 
Dumnezeul - ADIEVÂDLIL

Cu șase decenii în urmă 
nori grei se abăteau asupra 
planetei. O bună parte a 
omenirii devine teatrul unor 
evenimente sângeroase, în 
cursul cărora marii rechini ai 
lumii își disputau dominația 
mondială. Atrasă în ciocnirea 
dintre puterile Axei și Națiunile 
Unite, România are de suferit 
enorm. După instalarea 
regimului de dictatură regală 
în 1938, urmează pactul 
Ribbentrop - Molotov, din 23 
august 1939, în al cărui act 
adițional secret se stipulează 
că “în ceea ce privește 
Europa de sud-est, partea 
sovietică insistă asupra inte
reselor ei pentru Basarabia. 
Partea germană a declarat că 
manifestă o totală lipsă de 
interes față de acest teritoriu. 
Ne lovesc apoi raporturile 
teritoriale: în urma ultima
tumului sovietic din 26 iunie 
1940, Basarabia, Bucovina 
de Nord și Ținutul Herței, cu 
o suprafață de 50.135 km 
pătrați și aproape 3,5 milioane 
locuitori, majoritatea de 
origine și limbă română, intră 

lei care, evident, vor fi 
recuperate de la persoanele 
vinovate de producerea lor.

Având în vedere cele 
arătate, organele silvice fac 
apel la toți proprietarii de 
terenuri agricole să nu mai 
aprindă vegetația în 
apropierea pădurilor și să nu 
mai lase focurile * fără 
supraveghere, condițiile de

MOTTO; Istoria, este știință, nu gumilastic 
de făcut praștii politice pentru ținte 

electorale. Și, ca orice știință, are ca unic 
Dumnezeu: ADEVĂRUL. (N. lor gaj

în componența Uniunii 
Sovietice. în urma arbitrajului 
(Diktatul de la Viena), tranșat 
de Ribbentrop și Ciano, 
Transilvania de Nord, cu 
43.492 km pătrați și 2.667.000 
locuitori, marea majoritate 

români, este anexată Ungariei, 
în sfârșit, conform Tratatului de 
frontieră din 7 septembrie a 
aceluiași an, Cadrilaterul 
(județele Durostorși Caliacra), 
cu 7.412 km pătrați și 378.344 
locuitori, este reîncorporat în 
Bulgaria.

Pentru recuperarea teri
toriilor pierdute, generalul Ion 
Antonescu, devenit la 4 
septembrie 1940 conducător al 
statului, va alege calea 
armelor. Aliată cu Germania 
hitleristă, România se implică 

secetă favorizând apariția și 
extinderea incendiilor. în 
același tjmp, administrațiile 
locale sunt rugate să 
acționeze în conformitate cu 
prevederile Legii 26/1996, 
revenindu-le atribuții și 
răspunderi importante în 
prevenirea și stingerea 
incendiilor în raza lor de 
activitate. (N.T.).

la 22 iunie 1941 în războiul 
antisovietic. După succese 
militare în 1941 și 1942, 
urmează dezastrul de la 
Stalingrad și contraofensiva 
Armatei Roșii. în fața tăvă
lugului de la Răsărit, care 
ajunsese în august 1944 pe 
teritoriul țării noastre, forțele 
politice din România, în 
colaborare cu palatul regal, 
reușesc să înlăture guvernul 
antonescian la 23 august și 
să întoarcă armele împotriva 
Germaniei, țara noastră 
participând la operațiunile 
militare până la încheierea 
războiului.

Ocupantul sovietic, deși 
se angajase la Conferința de 
la lalta că nu va modifica 
structura socială în țările 
ocupate, își impune tot mai

_________Prof. /. LAZĂR
(Continuare în pag. 8) y
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12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 O altă 
putere (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Casă de piatră (s, ep. 
94) 18.00 Arheologia terorii (I) O istorie 
a comunismului mondial, prezentată de 
Vladimir Tismăneanu 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 167) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.15 Baywatch (s, ep. 138)
22.15 Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 115)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Desene 
animate (r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 învingătorul - Em. pentru 
persoane cu handicap 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s, ep. 95) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 168) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Luna (dramă Italia 1979) 23.40 Jurnalul 
de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă... (r)
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Engleza
15.35 Degețica (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 151) 16.50 Cristal (s, ep. 232)
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! Emisiune cu 
liceeni 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 8) 21.00 Credo 
(mag.) 22.00 Toleranță zero (f. a. SUA 
1996) 23.30 Ecoturism (mag. turistic)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Degețica 
(d.a./r) 9.00 Baywatch (r) 9.55 Scena 
politică (r) 10.30 Vizitatorul (s/r) 11.30 
Sporturi extreme (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.15 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.30 
Arhive românești (r) 14.00 Cuvântul și 
gândirea iudaică (rep.) 15.10 Limbi 
străine: Franceză 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 252) 16.50 
Cristal (s, ep. 233) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 9) 23.15 Pelerinaje: Tinerețea 
Vienei creștine

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 7.00 
Dimineața devreme 10.10 Cape 
Canaveral (s/r) 11.00 Rivalitate în 
lumea modei (f/r) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 86) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 între prieteni (r) 
15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 Coun
try Club 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Noi suntem 
îngeri: în sfârșit plecăm (f.a.Italia/ 
SUA ’96) 21.30 Știri 21.40 Omul cu 
o mie de fețe (s) 22.30 Dragoste 
ucigașă (thriller SUA 1993)
6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Omul cu o mie de fețe_(s/r) 11.00 
Noi suntem- îngeri: în sfârșit, 
plecăm (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 87) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Mileniul III (r) 15.20 Rățoiul Huey 
(d.a) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Un erou obișnuit 
(dramă ltalia'96) 21.30 Știri 21.40 
Legea lui Burke (s.p., ep. 26)
22.30 Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală (r) 10.00 M.Â.S.H. (s) 11.00 Te
quila Sunrise (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Procesul etapei (talkshow/r) 14.45 
Lumea filmului (r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 61) 17.00 Știrile PRO T V
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Colivia nebunilor II (co. Fr./ltalia 
1980) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 52) 22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Audiența națională (talkshow)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s)11.00 
Colivia nebunilor II (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiența națională (r)14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Chicago Hope (s, ep. 4) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 22) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 53) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 Profesiunea 
mea, cultura 0.45 Nemuritorul (s, ep. 96) 
1.45 Who Killed Buddy Blue (f.er)

6.30 La prima oră (mag.) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostu Jake (s/r) 11.00 Celebri și bogați 
(s/r) 12.00 Starea de veghe (talkshow/ 
r) 13.25 Știri 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 58) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 Știri 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 58)19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 58) 20.00 
Un alt început (s, ep. 12)21.00 Gideon 
Oliver (s ep. 2) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (s/r) 11.00 Celebri și bogați 
(s/r) 12.00 Starea de veghe (talkshow/ 
r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa 
(emisiune pentru copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 59) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 59) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 59) 
20.00 Rivalii (do) 21.00 Viată de erou 
(f. biogr. SUA 1989, p. I) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Pentru dvs., doamnă! (s/r) 14.00 Fotbal 
Divizia A: CSM Reșița -Steaua (d) 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s, ep. 96) 18.00 Medicina pentru toți: 
„Epilepsia - o boală tradițională" 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 169) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.10 Impact: „Și teroriștii 
se împușcă nu-i așa?” (p.II) 21.00 Fotbal 
Returul Supercupei Europei: FC 
Barcelona-Borussia Dortmund (d) 23.30 
Jurnalul de noapte 

Q

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a./r)9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 Sensul 
tranziției (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s, 97) 18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
170) 20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 16)
22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.00 
Reflecții rutiere 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.35 Casă de piatră (s, ep. 98) 
18.00 Ora Warner: Batman, Looney 
Tunes (d.a); Casa plină (s, ep. 1) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 171) 20.00 Jumal, 
meteo, sport, ed. specială 21.15 
Entitatea (f.gr. SUA ’83) 21.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Planeta Cinema. Lumea 
e o scenă, oamenii actori... 0.20 Străzile 
din L.A. (dramă SUA 1992)

7.00 Bună dimineața... de la Timișoara 
9.05 Feriți-vă de măgăruș! (em. pt. 
copii) 10.05 Viața ca în viață (s, ep. 18)
10.50 Desene animate 11.20 Femeia în 
verde (thriller SUA ’45) 12.30 Ecranul 
(mag. cinema) 13.00 Ronald Reagen 
(do.) 16.20 Dintre sute de catarge (div.) 
17.20 Justiție militară (s, ep. 2) 18.10 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a)
18.35 Hollyoaks (s, ep. 60) 19.00 
Teleenciclopedia 19.40 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 20.30 
Eurovision ’98 -Selecția națională: 
Jurizare (d) 21.30 Vizitatorul (s, ep. 2)
22.30 Pe aripile vântului (f. SUA '39, p. 
II)

7.00 Bună dimineața de la... București
8.30 Lumină din lumină (em. 
religioasă) 9.05 Colț Alb (d.a) 9.30 
Fetița cu pistrui (s) 10.00 Ala-bala, 
portocala! (em. pt. copii) 10.45 Biserica 
satului (do) 11.00 Viața satului 13.00 
National Geographic 14.00 Fotbal Meci 
din Divizia A (d) 15.50 Mașina de goluri 
(div.) 17.20 Star Trek-Deep Space Nine 
(s) 18.00 Aladdin (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s, ep.61) 19.40 Duminica sportivă 
(mag. sportiv) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 7 zile 
în România 21.00 Musafirul (co. SUA 
1995)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Degețica 
(d.a/r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 
Cu ochii'n 4 (r) 10.15 Teleenciclopedia 
(r) 11.05 Varietăți internaționale (r)
11.30 Comorile lumii (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.15 Doar o vorbă... (r) 
14.00 Em. în Ib. maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 153) 16.50 
Cristal (s, ep. 234) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 2020: 
geopolitică (mag.) 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.10 Ultimele știri (s, ep. 10) 
21.00 Avocatul poporului 22.00 Răpiri 
organizate (f.a.It. ’75)

6.30 Dragoste cu năbădăi (s, ep. 
36) 7.00 Dimineața devreme 10.10 
Legea lui Burke (s/r) 11.00 Un erou 
obișnuit (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 88) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Clubul „Hai România” (r) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Șase săptămâni (dramă 
SUA 1982) 21.30 Știri 21.40 Doc
tor Bramwell (s, ep. 25) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii (r)
9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Sporturi extreme (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Impact: 
,,Și teroriștii se împușcă nu-i așa?” 
(11)13.20 Doaro vorbă... (r) 13.30 Dreptul 
la adevăr (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Degețica (d.a) 16.00 Micaela (s)
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5... împreună cu 
Federația Română de Patinaj Artistic 
(div.) 19.10 Față în față cu autorul 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 11) 21.00 în fața dvs.! 
22.00 Banii (co. Suedia 1938)

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Doctor Bramwell (s/r) 11.00 Șase 
săptămâni (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 89) 14.00 Știrile amiezii 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 Onyx- 
culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Stăpânul sălbăticiunilor (f. 
SF SUA 1982) 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 5) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Degețica 
(d.a./r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 
Dr. Quinn (s/r) 9.55 în flagrant (r) 
10.25 Cultura în lume (r) 11.30 
Comorile lumii (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Timpul Europei (r) 13.15 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 14.30 
TVR Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine 
pt. copii: engleză și italiană 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 235) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 12) 21.40 Vânare 
de vânt (div.) 22.20 Lumea sportului 
23.00 Perla Coroanei (s, ep. 2) 

8.00 Degețica (d.a./r) 8.30 Sporturi 
extreme 8.55 Comorile lumii (do): 
Borobudur. Muntele celor 1000 de 
Buddha 9.25 Filmele săptămânii
10.35 Cinematograful vremii noastre: 
Jacques Rivette (do) 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 8) 
15.10 Tradiții 15.35 Degețica (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 156) 16.50 
Cristal (s, ep. 236) 17.35 Dor de 
mamă (melodii populare) 18.00 
Planeta cinema (r) 18.50 Jurnalul 
actualității muzicale 19.00 Serata 
muzicală TV 21.30 Concert simfonic: 
J.S. Bach 22.30 în plină acțiune (s/r) 
23.20 Stop cadru

8.00 Degețica (d.a/r) 8.30 Sporturi 
extreme 8.55 Comorile lumii: Machi 
Pichu 9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 Julien 
Green - Jurnalul unui secol (do) 11.00 
Handbal Preliminariile CE feminin : 
România - Slovacia (d) 13.30 Memo
ria exilului românesc 14.00 Căderea 
vulturilor (s, ep. 9) 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal 
(s, ep. 237) 17.40 Moment folcloric 
18.00 Alo, tu alegi! (div.) 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 20) 20.00 Ultimul tren 
(mag. economic) 21.00 Fotbalmania. 
Meci din Campionatul Italiei (d) 

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 7.00 
Dimineața devreme 10.10 Falsă 
identitate (s/r) 11.00 Stăpânul 
sălbăticiunilor (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.15 O iubire de neuitat 
(s, ep. 90) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 15.20 Model Academy (s, 
ep. 83) 16.00 Clubul „Hai 
România” 17.00 Onyx Music-pentru 
îndrăgostiți 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Văduva 
răposatului (co. Franța 1987)21.40 
Puterea banilor (s, ep. 15) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Știri/Revista presei 8.00 O 
iubire de neuitat (s/r) 9.20 Ultimele 
5 minute (s, ep. 9) 10.50 
Cartonașul galben (r) 11.50 Vedeta 
în papuci 12.30 Muzică populară 
13.00 Viață sălbatică (do) 13.30 
Model Academy (s, ep. 84) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de la zero 
(s, ep._12) 15.30 Onyx by Request
16.30 între prieteni (em. pt. tineret)
17.30 Club Hawaii (s) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Schimbul de noapte (f.SUA 1994)
21.30 Știri 21.40 A treia planetă de 
la Soare (s) 22.05 Arliss (s, ep. 19)
22.30 Beavis & Butt-head (s) 23.00 
Pasăre de pradă (thriller SUA 1995)

7.00 Știri 7.05 Model Academy (s/ 
r) 7.35 Viața de la zero (r) 8.10 
Poveștile prietenilor mei (r) 8.35 
Spirit și credință 9.10 Connan 
(d.a) 9.40 O echipă fantastică (d.a) 
10.05 Animal Show (s) 10.30 
Mighty Max (d.a) 11.00
Controverse istorice (do) 11.20 
Mileniul III 12.10 Descoperiri (do) 
13.00 Uragan în Paradis (s, ep. 2) 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.45 Brenda Starr (co. SUA 
1989) 21.30 Sparks (s, ep. 27) 
22.00 Cape Canaveral (s, ep. 20) 
22.50 Onyx-Voci de legendă 23.50 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 2)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Camilla 
(dramă Canada/Anglia 1994) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 54) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină 23,15 Pro 
și contra cu Octavian Paler 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Camilla (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra cu Octavian Paler (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 66) 21.15 
Doctor în Alaska (s, ep. 64) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 55) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow) 0.00 Prima pagină 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 întâlnire cu 
presa (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Am întâlnit și români 
fericiți 17.35 Urmărire generală 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 Știrile PRO 
TV18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 104)
21.15 Misterul din Haven Falls (thriller SF 
SUA 1993, p. II) 22.45 Zona 
Crepusculară 

7.00 PRO TV Junior: D.a; Povestea 
magică 9.00 Superboy (s) 9.25 Tarzan în 
Manhattan (f.a.SUA 1989) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
News Radio (s) 13.30 Murder Most Hor
rid (s, ep. 1) 14.00 Generația PRO 15.40 
Gillette - Cupa Mondială 16.10 Hercule 
(s) 17.00 Xena - prințesa războinică (s) 
18.00 PRO Fashion '18.20 Fete de bani 
gata (s, ep. 20) 18.50 Te uiți și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Mona 
Lisa (dramă Anglia ’86) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Millennium (s, ep. 26) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 NYPD Blue (s, ep. 
25) 0.15 Dreptate finală (thriller SUA 
1993, p. II) 1.45 For Love of Sara (f. er) 

7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie (s)
9.30 Superabracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
News Radio (s) 13.30 Murder Most Hor
rid (s) 14.00 Mesaje către fiica mea 
(melodramă SUA ’73) 15.30_Lano și 
Woodly (div.) 15.55 Chestiunea Zilei
16.40 Lumea filmului 17.10 Al șaptelea 
cer (s, ep. 15) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 
113) 19.00 Prețul corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Câmpul (dramă Irlanda 
’90) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 Cybill (s, 
ep. 4) 22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Procesul etapei (talkshow) 1.00 Gillette - 
lumea sportului

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 i 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 ■ 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (s/r) 11.00 Celebri și bogați 
(s/r) 12.00 Starea de veghe (talkshow/ 
r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa (show 
pentru copii) 14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine (s, ep.
60) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Fotbal Dinamo București - 
Petrolul Ploiești 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 60) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 12) 21.00 
Viață de erou (f. biogr. SUA 1989, p. II) ji 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (s/r) 11.00 Atingerea 
îngerilor (r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (show pentru copii) 14.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s, ep. 61) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 60) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep.' I|
61) 20.00 911: Apel de urgență! 21.00 
Inocență pierdută (dramă SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.Of 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenu. 
nostru Jake (s/r) 11.00 Celebri și bogați 
(s/r) 12.00 Starea de veghe (talkshow/ 
r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa (show , 
pentru copii) 14.30 Rocky și Bullwinckle | 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine (s, ejJ.
62) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
16.55 Știri 17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 61) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
62) 20.00 Christy (s, ep. 13) 21.00 
Fotografie pe scaunul electric (dramă ■; 
SUA 1990) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric (s) 
8.00 Bailey Kipper (s) 8.30 Justițiarii 
(d.a) 9.00 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Campionul (s) 10.30 Aventurile lui I] 
Rocko (d.a) 11.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 11.30 Daria (d.a) 12.00 Gașca lui 1 
Betty (s) 12.30 Adună-ți gândurile (s)
13.15 Fotbal Manchester United - Arse
nal Londra 15.00 Massada (s, ep. 3)
17.30 Universul cunoașterii (do) 18.30 i 
Lumea lui Dave (s) 19.00 Știri 20.00 ' 
Misterele din New Orleans (s, ep. 13) j 
21.00 „Un înger păzitor” (f.gr. SUA ’ 
1990) 23.00 Știri 23.30 Decameronul 
(f. ist. Anglia/SUA ’53) 1.30 Ultimul 
cântec (f. SUA ’80)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric (s)
8.30 Căutătorii de aur (s) 9.00 Echipa 
de fotbal (d.a) 9.30 Micii detectivi (s) 
10.00 Aventurile lui Rocko (d.a) 11.00 
Un cuplu irezistibil (d.a) 11.30 
Misterele din New Orleans (s/r) 12.25 
Știri 13.30 Divorțul lui (dramă SUA ’72)
15.30 Vedetele dragostei (s) 16.00
Față în față la Hollywood (s) 16.30 
Secretele bărbaților irezistibili (s) 
17.00 Videofashion (s) 17.30
Exploratorii (do) 18.30 O lume nebună 
(do) 19.00 Știri 19.30 Nimeni nu e per
fect (s, ep. 13) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 21.00 Joc în doi (f. Anglia 
1994) 23.00 Știri
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ACASĂ

Luni, 9 martie
11.00 Antoneila (s/rj 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 14.15 Arhiva neagră 
(s/r) 15.00 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial (r) 
16.00 Fotbal Hat-trick 17.00 
Antoneila (s, ep. 32) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul conju
gal (s) 21.45 Nimic personal (s) 
22.45 Cinemateca de acasă: 
Principiul dominoului (thriller 
Anglia/SUA 77)

Marți, IO martie
11.00 Antoneila (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Principiul dominoului 
(thriller Anglia/SUA 77) 17.00 
Antoneila (s, ep. 33) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 Casper 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 27) 22.45 
Cinemateca de acasă: Povestea 
unui polițist (f.p. Franța/ltalia 
1975)

Miercuri, 11 martie
11.00 Antoneila (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Povestea unui polițist

I (f/r) 17.00 Antoneila (s, ep. 34) 
I 18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
1 Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 

putere (s, ep. 28) 21.00 Războiul 
conjugal (s, ep. 28) 21.45 Nimic 
'personal (s, ep. 28) 22.45 
Cinemateca de acasă: Morții nu 
poartă ecosez (f.p. SUA 1982)

Joi, 12 martie
11.00 Antoneila (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Morții nu poartă 
ecosez (f/r) 17.00 Antoneila (s, 
ep. 35) 18.00 Marielena (s, 2

I ep.) 19.30 Casper (d.a) 20.00 
pragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 29) j

[ 21.45 Nimic personal (s) 22.45 
I Cinemateca de acasă: Viața 

particulară a lui Sherlock 
Holmes (co.p. SUA/ltalia 1970)

Vineri, 13 martie
11.00 Antoneila (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
l putere (s/r) 14.15 Cinemateca 

de acasă: Viața particulară a lui 
| Sherlock Holmes (co.p. SUA/ 
I Italia 1970) 17.00 Antoneila (s, 

ep. 36) 18.00 Marielena (s, 2 
ep.) 19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 30) 

l 21.00 Războiul conjugal (s, ep. | 
30) 21.45 Nimic personal (s, ep. l 
30) 22.45 Cinemateca de acasă: 
Orgolii (f. România 1981)

| Sâmbătă, 14 martie
6.30 Antoneila (s/r) 7.15

I Marielena (s/r) 8.45 Nimic per
sonal (s/r) 12.45 Orgolii (f/r)
14.30 Omul mării (s, ep. 16, 
17, 18) 17.00 Antoneila (s, ep. 
37) 18.00 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 A fost odată 
un Hollywood II (f. SUA 1976)
22.15 Marile povești de 
dragoste ale sec. XX (do)
22.30 Texas (f. SUA 1994, p. I) 
0.00 Omul mării (s/r)

Duminică, 15 martie
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 9.30 Oxigen 9.45 
Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Magazin 12.30 Baschet 
NBA: Indiana - Milwaukee (r) 
14.00 Ghetele de aur (mag.)
14.30 FIFA Mag. 15.00 Italia în 
14 zile 15.50 Fotbal II Calcio 
(d) 18.15 Top Gol Europa 19.00 
Faza zilei 19.15 Sport la minut
19.30 D.a. 20.00 Arhiva neagră 
(s) 20.45 Incoruptibilii (s) 21.30 
Marile bătălii ale celui de-al ll- 
lea război mondial (do) 22.30 
Texas (f. SUA 1994, p.ll)

rtfn soare puternic și 
tir adieri senine ne-au 

însoțit in vizita noastră ia 
mănăstirea Moidovița, aflată 
la 15 km de Vama, o mică 
fortăreață ce domină prin 
liniile sate zvelte, cu unghiuri 
drepte, munții și pădurile 
înconjurătoare.

Prin turnui-ciopotniță am 
pătruns în incinta mănăstirii 
ce are formă de patrulater, 
construită în totalitate din 
piatră. Pe două din laturile 
patrulaterului se întind 
chiliile, iar pe celelalte două 
ciisiarnița, respectiv muzeul, 
ia fiecare colț dominând un 
turn ce îndeplinește un 
anumit roi în viața monahală.

La 1532, Petru Rareș 
construiește o biserică din 
care azi se mai păstrează 
câteva ruine. Ceea ce vedem 
acum însă, după stilul de 
realizare se pare că a fost 
ridicată de meșteri 
transilvăneni, în locul celei 
distruse de incendii.

Interiorul este construit 
după tipicul acelei epoci: 
intrarea se face printr-un por
tal impozant decorat în 
piiseuri, care se unesc în 
formă arcuită, de boită, spe
cific stilului gotic; pronaosul, 
amplu, îl descoperim chiar ia 
intrarea în biserică, asemeni

Banca Comercială 
Română va oferi clienților - 
persoane fizice - un nou seviciu 
bancar - MoneyGram - care 
asigură transferul sumelor în 
valută spre și dinspre România 
în 10 minute. Operațiunea se 
va desfășura astfel: persoana 
din străinătate care dorește să 
trimită bani se prezintă la un 
agent MoneyGram din țara 
respectivă (agent care poate fi 
o bancă, oficii’poștale, agenții 
Thomas Cook și American Ex

Vineri 
6 martie

TVR I
6.00 România: ora 6 fixl

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toatei (r) 14.00 Cristal (s/ 
r) 15.00 De la lume adunate...
15.30 Emisiune în limba 
germană 17.35 Mork și Mindy 
(s) 18.00 Ora Warner: Batman, 
Looney Tunes (d.a); Treptat- 
treptat (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 166) 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 
Justiție militară (f.a.SUA 1995)
22.50 La volan 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Planeta Ci
nema. Lumea e o scenă, 
oamenii actori... 0.20 Unul 
câte unul (thriller SUA ’94)

TVR 2 "
6.30 TVM: Telematinal 8.00 

Degețica (d.a/r) 8.30 Canary 
Wharfjr) 8.55 Dr. Quinn (s/r)
9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 Arată-mi 
orașul I (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Timpul Europei (r)
13.15 Doar o vorbă săt-i mai 
spun (r) 14.30 TVRCluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine pt. 
copii. Engleză și italiană 15.35 
Degețica (D.A) 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Cristal (s, ep. 229)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 7) 21.40 Vânare de 
vânt 22.20 Lumea sportului 
23.00 Perla Coroanei (s, ep. 1) 
0.00 Liniștea Balcanilor (p. II)

MĂNĂSTIREA MOLDOVITA
unui coridor; camera 
mormintelor este îngustă și 
obscură; naosul este doar cu 
ceva mai mare decât 
pronaosul.

Pictura, atât cea exte
rioară, cât și cea interioară, 
are aceleași particularități ca 
cea de ia Voroneț, 
încântătoare și neprețuită ca 
toate monumentele de cuit 
ridicate în timpul iui Petru 
Rareș.

în interior, pictura a

pentru transferul sumelor în valută
press) unde depune suma și 
primește un cod. Apoi 
telefonează destinatarului din 
România căruia îi comunică 
codul. Beneficiarul sumei îl 
informează pe lucrătorul de la 
ghișeu că are de primit bani 
prin rețeaua MoneyGram, 
indicându-i numele său (ca 
destinatar) și codul primit de la 
expeditorul din străinătate. Din 
acest moment în maximum 10 
minute beneficiarul primește 
integral în dolari SUA, suma

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme 
10.10 Falsă identitate (s/r) 
11.00 Marea pasiune (f/r) 12.40 
Rățoiul Huey (d.a) 13.15 O 
iubire de neuitat (s, ep. 85) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s, ep. 81)
14.50 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 16.30 Rățoiul Huey 
(d.a) 17.00 Onyx Music - pentru 
îndrăgostiți 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din _ lumea 
afacerilor 19.45 învățând 
engleza (co. Italia ’85) 21.30 
Știri 21.40 Puterea banilor (s, 
ep.14) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 
Vărul din străinătate (s/r) 10.30 
MA.S.H. (s) 11.45 Melrose Place 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s)
16.15 Marimar (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Am întâlnit și

(OtaMMșmMll acesțto/on j/pofi cumpăra
__’----------- -- ---------- în perioada 1-8 martie 98

cu reducere de 100.000 lei orice aragaz Samus, 
în magazinele “Quasar" din Deva tel. 211261, 
Hunedoara'fel:-723139, Orăștie tel. 247540, 

ad tel. 651250, Petroșani tel. 642362, Hațeg tel. 770013I 
Ă£lĂK^-W0.000L^LĂAMCĂZ^SAMl/5,

Quasar -un bun necesari ^

să-ți 
folosești cu 
eficientă banii?

1 
suferit din cauza fumului de 
lumânări, astfel că pe alocuri 
a necesitat refușări. De 
remarcat imaginația bogată 
a pictorului care a redat cu 
multă măiestrie și naturalețe 
personaje și scene din 
Biblie. Tabloul votiv 
reprezintă portretele iui 
Petru Rareș cu familia, 
aducând ca omagiu fiului iui 
Dumnezeu biserica Moi
dovița.

Pictura exterioară re

transferată.
Pentru expedierea de 

sume în valută din România 
procedura este aceeași, BCR 
fiind agentul MoneyGram care 
inițiază transferul, cu 
mențiunea că este obligatorie 
respectarea noului regulament 
valutar.

Comisionul de transfer 
variază în funcție de suma 
transferată și se plătește 
numai de către expeditor. 
Comisionul minim este de 20 

români fericiți 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 
103) 21.15 Tommyknockers 
(thriller SF SUA ’93) 23.15 Știrile 
PRO TV 23.45 La limita 
imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 72)

PRIMAT'? V
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 11.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Starea de veghe (talkshow/r)
13.30 Lexic (cs/r)14.00 Xuxa 
(show pentru copii) 14.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 57) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
16.55 Știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și 
bogați (s, ep. 57) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 57) 20.00 Christy (s, ep. 
12) 21.00 The Allnighter (dramă 
SUA 1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 

prezintă o temă preferată 
pictorilor acelor vremuri: 
Acatistul Fecioarei Maria, 
care este un imn religios 
compus cu ocazia eve
nimentelor istorice care au 
tulburat Constantinopoiui 
în sec. ai Vii-iea. Culorile 
predominante sunt: 
verdele, pentru linia de ia 
soi și albastrul pentru fond. 
O notă specială o dau 
varietatea mare de ele
mente decorative, cu mo
tive1 florale și geometrice. 
Toate scenele și figurile 
sunt judicios distribuite, 
dând o dată în plus valoare 
armoniei proporției.

în muzeu am avut 
ocazia să vedem mobilier 
din lemn sculptat din sec. 
ai XVII-iea, din care 
deosebite sunt un jilț 
domnesc al lui Petru Rareș 
și un tetrapod sculptat în 
filigran.

Frumusețea locurilor, 
seninătatea oamenilor, arta 
desăvârșită a întregului 
edificiu ne-au pătruns în 
suflet. Ne-am rugat la 
mormântul episcopului 
Efraim, apoi ne-am 
continuat călătoria spre 
mănăstirea ARBURE.

ina JURCONE

dolari, dacă suma transferată 
nu depășește 400 dolari, iar 
cel maxim este de 300 dolari, 
pentru sumele cuprinse între 
7.500-10.000 dolari.

MoneyGram este o 
societate mixtă realizată între 
MoneyGram Int LTD și Tho
mas Cook Group LTD și 
dispune de o rețea mondială 
de 22.000 de puncte de 
expediere-primire în 100 de 
țări. (MEDIAFAX)

ACASĂ

11.00 Antoneila (s/r) 11.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: Private 
Life of Sherlock Holmes (f/r) 
17.00 Antoneila (s, ep. 29) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s ep. 20) 21.00 Războiul 
conjugal (s, ep. 24) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 24) 22.45 
Cinemateca de acasă: Faleze 
de nisip (dramă România 1983) 

ANTENA b DEVA
08.00-08.15 Știri (r) 09.30-

10.15 Actualitatea (r) 10.15-10.30 
Muzică, publicitate 17.30-17.45 
7 zile fără comentarii 17.45-18.00 
Știri 19.30-19.45 Știri (r)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program co

mercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Știri locale (r) 10.00-
10.30 Program comercial 
PRO TV Deva 17.00-18.25 
„Ghici cine bate la ușă!?” - 
talk show cu Alin Bena 23.15-
23.30 Știri locale

Vineri, 6 martie

□Berbec (21 III - 20 IV)
Un coleg de serviciu, care 

vă este și bun prieten, vă va 
scăpa de o cantitate de nervi, 
rezolvându-vă unele pro
bleme care v-ar fi displăcut 
profund. Din punct de vedere 
emoțional sunteți sensibil și 
v-ați dori mai multă 
afecțiune.

□Taur (21 IV-21 V)
Situația, în ansamblu, vă 

favorizează. Dacă ați fi mai 
detașat, ați putea să vă 
convingeți subalternii că 
sunteți șeful ideal. Nu vă 
lăsați indus în eroare de o 
persoană care vrea ceva de 
la dv.

□Gemeni ( 22 V - 22 VI)
Un ajutor din afară vă va fi 

de mare folos în domeniul 
casnic. Mai aveți încă niște 
datorii de plătit, ceea ce vă 
irită, dar nu aveți ce face. 
Norocul dv se va manifesta 
astăzi la serviciu, unde sunt 
posibile realizări neașteptate. 
. SRac (23 VI - 23 VII)

Vă preocupă investiția pe 
care v-o propun partenerii dv 
de afaceri. Ideea vă surâde, 
dar vă întrebați dacă se poate 
realiza; norocul vă ajută și 
veți reuși să realizați ceea ce 
v-ați propus.

□Leu (24 VII - 23 VIII)
Capacitatea dv de a vă 

comunica ideile și 
sentimentele este maximă. Ar 
fi cazul să organizați o 
reuniune de familie pentru a 
vă expune punctele de 
vedere și pentru a atenua 
conflictele.

3 Fecioară (24 VIII - 22IX)
Vă simțiți optimist și plin 

de forță. Relația cu persoana 
iubită tinde să se 
îmbunătățească, deși aceasta 
nu se împacă cu tabieturile 
dvs. Este posibil ca tatăl dv. 
să aibă o realizare de natură 
financiară.

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Doriți cu tot dinadinsul 

câteva schimbări, mai ales în 
domeniul profesional, dar nu 
este cazul să fiți insistent. 
Cineva vă va face o 
propunere interesantă, însă 
parcă ceva vă reține.

□Scorpion (24 X-21 XI)
Vă veți întâlni cu un prieten 

cu care aveți multe de pus la 
punct. Dacă veți fi sincer, 
discuția va decurge cum nu 
se poate mai bine. Părintele 
de sex opus dorește să vă 
facă unele observații.

□Săgetător (22 XI - 20 XII)
Unul dintre părinți vă va da 

o sumă de bani pentru a 
putea pleca într-o călătorie. O 
femeie veghează asupra 
situației dv financiare, 
ajutându-vă de câte ori este 
cazul.

□Capricorn (21 XII -19 1) 
Popularitatea dv este la 

limita maximă. Un bărbat mai 
tânăr vă va oferi un ajutor 
nesperat, dar deosebit de 
binevenit. Nu vă pripiți și 
acționați cu mare prudență.

□Vărsător (20 I - 18 II)
Acte financiar-contabile, 

cecuri, operațiuni bancare, 
activități privind problemele 
dv sau ale partenerilor vă 
ocupă toată ziua. Agenda dv 
de lucru este foarte 
încărcată, dar energia vă 
permite să faceți față tuturor 
solicitărilor.

□Pești (19 II - 20 III)
Doriți să vă manifestați mai 

mult ca de obicei, atât în 
activitățile profesionale, cât 
și în relațiile cu cei din 
anturajul dv apropiat. S-ar 
putea să vorbiți, din nou, mai 
mult decât trebuie, însă fără 
consecințe negative.

HCBCSCe?
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Deși în restaurare

Castelul Corvineștilor 
poate fi vizitat

Constrânși să plătească

!

Călătorul care vizitează ju
dețul Hunedoara nu poate să nu 
includă în itinerariul său și Cas
telul Corvineștilor. Important 
monument istoric, datând de la 
începutul secolului al XlV-lea, 
cetatea Hunedoarei împreună cu 
tot domeniul sunt dăruite în 1409 
lui Voicu (tatăl lui lancu de Hune
doara - n.n.J, ca o recunoaștere 
pentru vitejia sa El este înno
bilat, primird blazonul csre va 
deveni celebru, corbul ținând în 
cioc un inel.

Mai târziu, după ce lancu de 
Hunedoara devine ban al Seve- 
nnului, conștientizând pericolul 
turcesc de la granițe, începe 
iucrări de consolidare și forti
ficare a cetății de la Hunedoara. 
Ea se transformă într-un somp
tuos castel, stăpânul său fiind 
ales în 1446 guvernator tal Unga
riei. După moartea iui laricu, în 
1466, lucrăriie de consolidare 
sunt continuate de către fiul său, 
Matei Corvin.

Ce-a lungul timpului, castelul 
și-a schimbat rând pe rând stă
pâni', făcând față și unor situații 
dificile, așa cum a fost incendiul 
din anul 1323, care l-a distrus 
parțial. Totuși, e! a rezista*, fiir.d 
"ereu rsfăcut și consolidat.

Pentru a afla care este si
tuația actuală la Castelul Corvi- 
neștiior, am discuta* cu dna di
rectoare Elena Bugnaru.

Rep.: în ce fază se află res
taurarea Castelului Ccrvl- 
neștUor?

F. B.- Am început deja lucră
rile de restaurare, cu toate că nu 
W'-rr, s abift încă bugetul pe 
anul iri curs. Din fericire, firma 
"Castrun, Tim", cea care a câș
tigat licitația pentru lucrările de 
restaurare, este foarte serioasă. 
Noi suntem foarte mulțumiți de 
:eea :e a făcut pân? acum.

Rep.: în cât timp estimați 
că veți termina aceste lucrări?

E.B.: Trebuie spus că res
taurarea se face etapizat. Acum 
lucr-im la cea mai deteriorată 
aiipâ, t ea nordică. în rnod nur- 
ma! hor o om b2H!!. c?!Yl

în cursul acestei săpiămâni, 
!a Clubul Elevilor din Hunedoara 

• s-a desfășurat o întâlnire a mem- 
, brilor clubului cu directori și cs- 
. dre didactice din șco.ile hune- 
î dorene, !a care au participat și 
i reprezentanți ai inspectoratului 
! Școlar - drm Sirniori Molnar, in-
■ spector general adjunct șl Mo- 
’ mea Pop, inspector de zonă. 
I Terna acestei întâlniri a vizat
■ perspectiva- unei mal bune cola- 

borări Intre Clubul Elevilor șl 
unitățile școlare din municipiu; 
atât în sensu1 unei atente selec
ționări a coolilor talentați șl îndru
marea lor spre cercurile clubului, 
cât și șl unei prezențe mal active 
a acestora ia activitățile școlare.

După cum ne spunea direc
torul Clubului Elevilor loanVIad, 
tot cu acest pnlej a fost prezentat 
graficul etapelor municipale ale 
acțiunilor educative extrașcolare 
Dentru anul școlar în curs. Astfel, 
s-a stabilit realizarea unul spec
tacol festiv pentru clasificarea 
formațiilor de dans modern, taraf 
și dansuri populare, în vederea 
participării la festivalul național 
de gen de ia Năvodari. 

putea termina în'5 ani. Vreau să 
spun, însă, că lucrările acestea nu 
afectează cu nimic programul nor
mal de vizitare.

Rep.: Care vor fi funcțiunile 
castelului în viitor?

E.B.: Inițial au fost propuse 
două funcțiuni, dar a fost aprobată 
numai cea cultural-muzeală. Vor 
exista săli în care se pot organiza 
concerte laice și religioase, con
ferințe, cursuri și alte asemenea 
activități.

Rep.: Ați primit vreun sprijin 
din partea autorităților locale?

E.B.: Da, bineînțeles! Cel mai 
mare'sprijin a venit din partea 
Consiliului local al municipiului 
Hunedoara, în special din partea 
domnului primar Remus Mariș.

Rep.: Eforturile dumnea-

De asemenea, sunt în pre
gătire în această perioadă între
cerile municipale ce se vor des
fășura în luna aprilie: "Cea mai 
bună patrulă școlară de circulație", 
"Educație rutieră, educație pentru 
viață", " Prietenii pompierilor". 
Pompierii militari vor fi, de altfel, 
cu ocazia altei acțiuni, protago-

întâlnire a membrilor 
clubului cu directori si » 

cadre didactice 
hunedorene

niștii unei demonstrații practice de 
instruire ("Focul - intervenție pen
tru stingerea lui"), la care participă 
șl președinții comisiilor PSI și NTS 
din școlile municipiului. într-un 
mod inedit se vrea a fi organizată 
etapa pe municipiu a concursului de 
creație literară "Tinere condeie": sub 
forma unei cafenele literare, în care 
vor fi incluse o întâlnire cu poeta 
Mariana Pândaru, precum și lansa
rea cărții "Căderea - zbor amețitor" 

voastră se reflectă șl în crește
rea numărului vizitatorilor?

E.B.: într-adevăr, am con
statat o creștere a numărului 

vizitatorilor, însă am observat 
că vin mai puține grupuri orga
nizate. Noi am îmbogățit și di
versificat mereu materialul pu
blicitar. Pe lângă vederi, insigne 
și pliante, am reușit să realizăm 
și casete video de prezentare a 
castelului. De curând, am scos 
și un nou album care, prin ca
litatea sa, se ridică la cele mai 
exigente standarde interna
ționale. Doresc să menționez și 
faptul că, in curând, vom reali
za al treilea număr al revistei 
"Corviniana".

Rep.: Doamnă directoare, 
vă mulțumim.

a Paulinei Popa. Elevii claselor II 
- IV din Hunedoara vor participa, 
prin lucrările lor, la un concurs si
milar, intitulat "O scrisoare de un 
cot scrisă de un piticot"; primii 
șapte câștigători au posibilitatea 
să reprezinte echipajul Clubului 
Elevilor la faza națională a 
competiției.

Curând fiind 8 Martie, desigur 
că din programul activităților nu 
lipsesc manifestările dedicate 
mamelor. Pe lângă expoziția de 
desene și lucrări executate în ate
liere, astăzi membrii clubului 
susțin un spectacol de muzică, 
dans și poezie, sub genericul "E 
ziua ta, măicuța mea".

în finalul acestui articol con
semnăm obținerea unei impor
tante distincții de către unul din 
membrii cercului de arte deco
rative al clubului. La concursul 
internațional de desene pentru 
copii de la Wuppertal (unde e- 
xistă un muzeu al copilului), lu
crarea elevei Caria Liana Palcău 
(Șc. Gen. nr.4) a fost premiată 
cu "Elefantul de argint" (din cele 
1447 de desene participante din 
întreaga lume).

Recuperarea datoriilor de 
sute de milioane de lei ale 
asociațiilor de locatari de , 
către Romgaz a ajuns să fie 
posibilă mai cu seamă prin 
metode de constrângere.

Zilele trecute, mai multe 
blocuri din cartierele Micro 6 
și 7 au fost debranșate tem
porar de la conducta de apro
vizionare cu gaz metan. Sco
pul acestei manevre, de a 
determina, așadar, debitorii 
să-și achite datoriile, a fost 
atins - cum era de așteptat - 
doar în parte. Asociația frun
tașă în topul restanțelor - 
Asoc. nr. 17 -, cu facturi nea
chitate din august '97, a "reu
șit" să plătească doar 7 din 
cele 28 de milioane de lei

Vizită 

frățească ♦
Marți, 3 martie a.c., mu

nicipiul Hunedoara a fost 
vizitat de o delegație de con
silieri ai orașului maghiar 
Szombathely, în frunte cu 
consilierul județean Păi Ro
bert. Cele două orașe sunt 
înfrățite, astfel de vizite fiind 
destul de frecvente.

Consilierii maghiari au 
fost interesați de stabilirea 
unor relații cu firme din in
dustria alimentară. Există 
disponibilitate pentru a pune 
bazele unor întreprinderi 
mixte în ceea ce privește 
produsele lactate și de pani
ficație, precum și cu cele 
din domeniul preparatelor 
din carne și al pastelor făi
noase. De asemenea s-a 
discutat despre posibilitatea 
unor masive investiții ma
ghiare în piețele agroali- 
mentare hunedorene, prin 
asocierea cu Consiliul local.

Deieyația maghiară s-a 
deplasat și la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara unde 
au început discuțiile preli
minare pentru perfectarea 
unui contract de cumpărare 
a unor profile laminate. 

In perioada 11-18 martie, ansamblul de cântece și dansuri folclorice 
"Hațegana" al Casei de cultură din Hunedoara se va afla în Ungaria, la 
Szombathely. Alături de alte ansambluri din orașele înfrățite cu localitatea 
maghiară, hunedorenii vor participa la un festival internațional de folclor.

Recent "Hațegana" a primit o invitație pentru a fi prezentă la un alt festival 
de folclor (intitulat "Mario Monzonl"), ce se va desfășura în Italia la începutul lunii 
iulie. Deși se află la ediția a Vi-a, este pentru prima dată când ansamblul

Pagină realizată de 
Georgeta BÎRLA, 

Andre! NISTOR
hunedorean este invitat la acest festival.______________
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restanță. Conform precizărilor 
făcute de dna Victoria Grecu, 
statistician la Regionala Deva a 
Romgaz (sectorul Hunedoara), 
valoarea totală a datoriilor la 
nivelul municipiului se ridică la 
263 milioane de lei. în alte ca
zuri s-a dovedit eficientă și 
simpla "apariție" în scările blo
curilor a anunțurilor referitoare 
la sistarea gazului metan.

E adevărat că printre cei 
vitregiți de posibilitatea de a-și 
încălzi câte ceva la flacăra 
aragazului au fost și locatari 
care aveau plătite taxele la zi. 
Dar actuala configurație a sis
temului de aprovizionare cu 
gaz nu permite o "tratare" dife
rențiată în cadrul aceleiași 
scări de bloc. Numai instalarea

Pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare a Consiliului local 
Hunedoara, din data de 26 fe
bruarie a.c., au fost doar două 
puncte: 1 .înființarea Serviciului 
Public Salvamont și 2. stabi
lirea prețurilor de vânzare pen
tru reproducerile unor stampe 
de epocă.

Ședință de 
consiliu

După cum ne-a declarat dl 
Aurel Bugnaru, șef serviciu la 
biroul de administrație publică 
locală, după ce s-a implicat și 
Consiliul județean Hunedoara 
în proiectul privind înființarea 
Serviciului Public Salvamont, 
lucrurile au devenit mult mai 
clare. Practic, în acest fel poa
te fi asigurată o finanțare cores
punzătoare. Din serviciu fac 
parte salvamontiștii de la Lu- 
peni, Petroșani și Hunedoara. 
Sectoarele acestora sunt re
partizate de către Comisia Cen
trală Salvamont, existând și o 
persoană care va coordona la 
nivel județean toate fondurile.

în ceea ce privește al doilea 
punct de pe ordinea de zi, s-a 
stabilit că pot fi vândute repro
duceri după unele stampe din 
patrimoniul Castelului Corvi
neștilor, fiind hotărâte și prețurile 
cu care vor fi comercializate. 

contoarelor individuale (pe 
apartamente) ar putea re
zolva asemenea probleme. E 
nevoie însă ca toți locatarii 
unei scări să opteze pentru 
aceeași soluție.

De altfel, în cartierele 
menționate s-au trimis so
mații privind înlocuirea insta
lațiilor vechi din punct de 
vedere tehnic - menționează 
interlocutoarea noastră, ceea 
ce ar constitui un potrivit prilej 
pentru montarea contoarelor 
individuale. Cum însă mulți 
nu-și pot achita integral nici 
taxele lunare, extinderea a- 
cestui nou sistem de măsu
rare (instalarea contorului 
costând 600.000 de lei), va 
mai fi cu siguranță amânată.

Manifestări] 
culturale

Expoziție de goblenuri
Cu prilejul zilei de 8 Martie, 

sala Concordia a Casei de cul
tură a municipiului Hunedoara 
găzduiește o interesantă expo
ziție de goblenuri. Realizatoarea 
acestor migăloase și artistice 
cusături pe pânză, aflate și în 
expoziții peste hotare, este dna 
Elena Drașoveanu, care a mai 
avut o expoziție în aceeași sală 
a Casei de cultură, nu cu foarte 
mult timp în urmă.

Balul mărțișorului
Zilele acestui început de mar

tie au prilejuit câteva manifestări 
dedicate mărțișorului. Dintre aces
tea face parte și "Balul mărțișo
rului"; ieri acesta a fost organizat 
de Grupul Școlar de Construcții 
Metalurgice, la Casa de cultură, 
iar astăzi este rândul Grupului 
Școlar Metalurgic. La specta
colele amintite participă formațiile 
de dans modern, break-dance și 
soliști de muzică ușoară ai insti
tuției care le găzduiește.

Teatru pentru copii
în data de 10 martie copiilor 

hunedoreni le este dedicat specta
colul Teatrului de Revistă din Deva, 
intitulat "Spiridușul poznaș". în regia 
artistică a lui Alexandru Darian, 
reprezentația va fi găzduită de Casa 
de cultură, începând cu ora 10.

----
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Despre marile spirite...
O carte deosebit de intere

santă, și importantă în aceeași 
măsură, publică Editura "Floarea 
darurilor" sub semnătura lui Pa
vel Țugui într-o serie intitulată 
promițător: "Dosare literare". 
Folosindu-se de argumente ceva 
mai greu verificabile de un oare
care cititor, volumul aduce, și 
într-un fel supune cunoașterii și 
chiar dezbaterii, unele situații și 
personalități proeminente din 
cultura și literatura română. A- 
murgul demiurgilor este, din a- 
cest punct de vedere, mai mult 
decât un simplu document de 
istorie literară, cartea este ple
doaria unui fost activist de partid 
important care, prin forța unei 
situații conjucturale, a putut fi în 
contact direct cu Arghezi, Blaga 
și Călinescu. Astfel avem șansa 
să aflăm lucruri inedite, unele 
zguduitoare chiar, petrecute în 
"obsedantul deceniu" mai ales, 
când din ghearele unui stalinism 
feroce se contura buruiana unui 
proletcultism la fel de nemilos și, 
în plus, cu laturile sale de sa
dism. în acei ani, să zicem din 
1944 până în 1967, anul morții 
lui Arghezi - ultimul dispărut

V-.. - -------

MEDITAȚIE DE PRIMĂVARA______________ »________________________________
țeste tot străbate întâiul 

suflu de viață... Timpul pămân
tean își urmează, în spațiu, mer
sul său... Fiecare manifestare a 
naturii își are melodia specifică... 
Pădurea cu freamătul, câmpia 
cu susurul, râul cu murmurul 
curgător și păsările cu ciripitul lor 
dulce, vântul cu șuieratul său 
învrăjbit și ploaia cu plânsul ei 
lung, adormitor, la care se adau
gă multiplele simfonii de culori, 
străbătute ziua în fortissimo de 
razele aurii ale soarelui și noap
tea în pianissimo de razele ar
gintii ale lunii...

Dar omul în evoluția sa pur
cede mereu în crescendo. Sub 
vraja muzicii se întărește și ge
niul de bine al omului. El însuși 
se simte dezbrăcat și de ultima 
rămășiță a animalismului său, - 
sunt momentele când rațiunea 
de abia șoptește și vorbesc doar 
sufletul și inima.

Primăvara e o muzică care 
renunță la violențe și șoptește 
inimii noastre adevărul, că blân
dețea e aceea care va stăpâni 

dintre cei trei - au avut loc eve
nimente extrem de importante 
pentru țară, care nu puteau fi 
trecute cu vederea de către scrii- 
torime, dimpotrivă ele fiind resim
țite poate mai acut decât în oricare 
alt domeniu de viață. Or, atât Ar

Pavel Țugui: Amurgul demiurgilor. 

Arghezi, Blaga,Călinescu.Ed. Floarea Darurilor, 

col. Mărturisiri - Dosare literare

ghezi, născut la 21 mai 1880, cât și 
Blaga, născut la 19 iunie 1895, și 
Călinescu, născut la 9 mai 1899, 
se aflau la terminarea războiului în 
plină maturitate creatoare și artis
tică: 65,50 și, respectiv, 46 de ani. 
Fiecare avea în dreptul numelui 
său opere și scrieri care contribuiau 
prin valoarea lor la îmbogățirea și 
canalizarea literaturii române. Nu
mai că, rezultă pregnant din carte, 
conținutul acestora și deseori liber
tatea de exprimare (mai directă la 
Arghezi în pamfletele sale, Trai 
subtilă la Blaga și Călinescu - în 
Bietul loanide, de exemplu - i-a 
incomodat pe comuniștii abia veniți 
la putere și aflați, deocamdată, pe 

pământul. Prin expresia și simțul 
primăverii cunoaștem armonia 
universului, căci prin ea ar trebui 
să răzuim către infinit prin bine și 
prin iubire.

Primăvara, cea mai pură 
Creație, care își repetă neobo
sită constelațiile, e ca o ființă 
care uimită de misterul întâiului 
cuvânt rostit, îl fredonează me
reu și-l ascultă cu bucurie nețăr
murită.

Primăvara are totul în ea 
însăși. Tot ceea ce este viață se 
naște de-a dreptul din viața ei. 
Ca un cântec al universului, pri
măvara nu se desparte nici o 
clipă de lume. E însăși lumea 
exprimată într-o formă infinită. E 
însăși glasul inimilor care se 
revarsă în univers. E graiul fru
museții, graiul iubirii, care vine 
din inimă... Și merge drept la 
inimă. Ca o adevărată primă
vară, care purcede nu din timp, 
ci din eternitate.

Marta CRiȘOVAN, 
studentă

nisipurile mișcătoare ale unui popor 
încă terifiat de atrocitățile unui 
război abia încheiat. El, acest po
por, trebuia să fie scos la lumina 
cunoașterii, dar a unei anumite 
cunoașterii, neapărat conformă cu 
o ideologie implantată în psihicul

încă nevindecat al românilor - un 
summum de percepte și reguli 
rigide impus de noul regim valabil 
pentru o țară-satelit, pentru un stat- 
colonie al imperiului sovietic. în 
aceste condiții, de strangulare 
până la sufocare a oricărei încer
cări nonconformiste, marile spirite 
care puteau influența negativ ma
sele largi populare, erau, în cazul 
cel mai fericit-, marginalizate. Ca
zul Blaga este notoriu din acest 
punct de vedere...

Pe o suprafață tipografică ce
va mai mică de 300 de pagini, 
Pavel Țugui aduce o mulțime de 
elemente noi în ordinea de idei de 
mai sus, unele spectaculoase,

altele șocante chiar, toate privi
toare la o perioadă din istoria 
poporului nostru în general și 
cea culturală în particular, când 
încă nu erau cu totul clare deli
mitările dintre uscat și ape, când 
noul sistem economic, adminis
trativ, artistic etc călca în picioare 
cu bocancul clasei muncitoare - 
umilită la rândul ei - trecutul... 
negru. Aceasta tocmai în / cu 
scopul de a se instala cât mai 
comod și sigur-pentru veșnicie- 
în fotoliul unui sistem în care arta 
și literatura în special trebuiau să 
joace un rol fast, adică fără să 
poarte cu ele vreun germene 
burghezo-moșieresc sau cu iz 
occidental-capitalist. Or, tocmai 
din acest punct de vedere era 
necesară urmărirea atentă a per
sonalităților și, eventual, scoase 
din., circulație. Cartea lui Pavel 
Țugui este, din acest punct de 
vedere, o scriere căreia trebuie 
să-i acordăm girul încrederii, cel 
puțin până la proba contrarie, fie 
că sunt lucruri relevate clar, fie că 
ele pot fi înțelese dintr-o abilă 
modalitate de prezentare a lor.

Dumitru HURUBĂ

Frumuseți ale tinerilor și costumelor populare

De zftia ta...
îngăduie-mi să te privesc în voie, 
Să coexist cu tine doar o oră, 
Și-n lumea asta rea, multicoloră, 
Să fiu păstorul Dafnis, Iar tu Chloe.

Tot mai grăbitul Cronos ne devoră, 
Și de iubire e tot mai nevoie... 
Acum, cănd Primăvara cu noi e - 
îngăduie-mi Iubirea - Auroră.

O, de mi-ar fi puterea ca-n poveste, 
Te-aș însoți cu cîntec de mandole 
Purtându-te spre-a fericirii creste;

Căci, meriți tot: castele spaniole, 
Și tot ce-n lume măreție este... 
- Noroc, că nu sunt Meșterul Manole!

Dumitru HURUBĂ

Ce, pot sâ-tt dârafac?
Ce pot să-ți dăruiesc? 
Poate amiaza iubirii, 
Sau poate existența serii. 
Poate clipele ce ne înconjoară, 
Și nu ne despart? 
Poate marginile cărărilor, 
Pe care, ne-am lăsat, 
Urmele, la ora zorilor. 
Poate depărtările albastre, 
Și aripile ce se deschid a mirare, 
Sărutate de aerul fierbinte, 
De a prinzonierului, 
Așteptare.

a* 

ffțt^er foțf'ște, țf fKf^at^
Grăbiți, 
De a ne pierde, 
Pe cărările cucerite de rouă, 
Cuvintele din noi, 
Neobosite, ne cheamă, 
Prin secundele acoperite de teamă. 
La ce ne gândim oare? 
Cum amiezile cresc? 
între liniște și mirare? 
La grădinile lumii?
Unde dau alarmă trandafirii ninși, 
în geamuri, tristă se ascunde luna, 
Cineva ne șoptește adevărul, 
Scările din viața noastră 
Alunecă nesfârșite, 
Va fi greu să le urcăm, 
Chiar și una câte una?

Miron TIC
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I "Arta 1 face pe om mai om. mai 
| uman, mai stăpân pe instinctele 

primare, și așa, mai destoinic
I să-și umanizeze viața sa și a
| societății".
, /. Agărbiceanu
' "Arta adevărată cere curaj,
| îndrăzneală creatoare, origi-
I nalitate, efortul - plătit, nu ra-
1 reori, cu grele sancțiuni - de a
j deschide spiritului căi noi".
■ A. Baranga

"Arta nu ridică oamenii dea-
I supra lor, ci în ei înșiși".
I C. Brâncuși 

"Prin operele sale artistul își I 
creează un alibi în vederea jude- | 
cății de apoi".

L. Blaga I 
"Arta are o funcțiune socială | 
bine definită, ea este o școală . 
a moralei pentru oameni". 1

G. Călinescu | 
"Arta e un produs istoric, de- ■ 
marcând era animală de cea 1 
umană". î

C. Dobrogeanu-Gherea ■ 
"Prin artă, spre bine".

G. Enescu I 
Selecție de Hie LEAHU |

Deși aflat de puțin timp în ■ 
funcția de director al Teatrului de 
Estradă Deva, dl Eugen Aron a 
acceptat să ne împărtășească, 
pentru cititorii noștri și potențialii 
spectatori ai instituției pe care-o 
conduce, câteva "idei, repere, 
direcții orientative". După o con
sultare cu toate compartimentele 
a fost elaborat un plan de bătaie 
lungă, teatrul trebuind să fie al 
mileniului trei.

Insistând asupra faptului că 
Interviul îl dă regizorul Eugen 
Aron (calitate în care a fost cu
noscut publicului devean în peri
oada 1977-1989), Interlocutorul 
șl-a exprimat părerea despre 
ceea ce este șl trebuie să fie 
teatrul, despre relația biunivocă 
dintre el și public.

- Cred că teatrul este nece
sar pe aceste meleaguri tran
silvane. El are patru decenii de 
activitate (ca și dl Aron, de altfel 
- n.r.). Are o tradiție care trebuie 
continuată de generația actuală 
de slujitori ai scenei, pentru că

"Vreau ca teatrul să-și redobândească faima"
trecutul face parte din noi. Tradiția 
nu trebuie negată ca anacronică și 
nici respinsă ca desuetă. Vreau ca 
teatrul să-și recâștige numele avut 
și să-și redobândească faima, 
prețuirea în fața publicului devean 
șl nu numai. De ce spun toate 
acestea? Pentru că un teatru e 
necesar într-o comunitate numai 
în măsura în care știe să se facă 
necesar. Asta e cerința funda
mentală a teatrului pe aceste me
leaguri. Doresc ca teatrul, în 
perspectiva de a deveni teatrul 
mileniului trei, să fie iubit de public 
Iar slujitorii scenei să iubească și 
să stimeze publicul, începând cu 
micul spectator de azi ce va fi 
publicul de mâine. Căci un teatru 
fără Majestatea Sa Publicul e un 
non-sens. Până acum punțile cu 
publicul au fost rupte, rămânându- 
se doar cu micii spectatori.

- Ce se întreprinde pentru

schimbarea situației?
- Sunt preocupat de însănă

toșirea întregului organism teatral, 
în vederea relansării Instituției 
noastre atât pe plan județean cât 
șl Interjudețean șl național. Din 
punct de vedere intern am pornit la 
reorganizarea vieții Instituției cu 
scopul de a reașeza teatral și lucid 
lucrurile. Temelia organizării o 
constituie structura repertorială, 
trupa, realizatorii, producția tea
trală șl administrația, structuri ce 
trebuie să permită ca teatrul să fie 
viu, un organism armonios, cu flux 
continuu, coerent șl închegat. 
Militez ca acest "nou început" în 
activitatea artistică să se înscrie în 
cerința logică a artei teatrale care 
este permanenta înnoire. Teatrul 
nu trebuie să fie o lume încre
menită, mă refer la cadre. Doresc 
ca teatrul să fie actual, contem
poran, să trăiască în contextul 

social în care ne aflăm.
S-au descentralizat activitățile 

artistice șl administrative ale tea
trului. Acum accentul cade pe 
omul artist, pe omul funcționar 
public, totul văzut astfel ca omul 
să fie măsura tuturor lucrurilor și a 
lucrului bine făcut. Se Impune 
înnoirea șl împrospătarea poten
țialului creator al teatrului.

- Publicul, pentru care aveți 
atâta considerație, ar dori să 
știe desigur ce-l oferă teatrul 
devean.

- Am stabilit un program ar
tistic pe doi ani, structurat pe 
module. în primul rând să vorbim 
despre premiere. Prima premieră 
va fi spre sfârșitul lui martie - 
începutul lui aprilie și se adre
sează copiilor de toate vârstele. 
Este musicalul "Mușchetarii mă
găriei sale" și-i are autori pe Ion 
Lucian, Virgil Puicea și Ștefan 

Moțățăianu, scenografia - Mircea 
Rîblnschi, mișcarea scenică Tică 
Hanea, regia artistică Eugen Aron. 
Al doilea spectacol, spre sfârșitul 
lunii aprilie, este un concert extra
ordinar de arii și duete din operete 
celebre cu Margareta Nlculescu, 
soprană, șl Eugen Savopol, tenor, 
de la Teatrul de Operetă "Ion 
Dacian" București șl cu umor sus
ținut de artistul emerit Ion Lucian. 
Alături de Invitați teatrul nostru 
contribuie cu muzică ușoară, ba
let, prezentare și umor, oferit de 
Ileana Zanche, dirijor - Ștefan 
Moțățăianu, coregrafia - Tică Ha
nea, scenografia - Mircea Rîbln
schi și regia artistică - Eugen 
Aron.

Al doilea capitol din program, 
cel al reluărilor, cuprinde specta
colele "Splridușul poznaș", "AII 
Baba" și "Tranzlt-show", recon
diționate artistic și tehnic, în-

1 . ................................    ~"«i

trucât instituim primatul calității 
artistice. Un capitol inedit este 
cel al reprezentațiilor unicat, 
spectacole destinate unor cate
gorii de spectatori, pentru a ne 
înscrie în economia de piață, 
căci teatrul este și artă dar șl 
comerț.

în paralel se află în pregătire 
pentru stagiunea următoare, ce 
va începe în jur de 15 septem
brie, un spectacol de mare mon
tare "Cu revista nu-l de glumit", 
un muzical pentru copil "Dănllă 
Prepeleac". Tot pentru copil do
rim să realizăm ceva inedit, un 
spectacol muzical, poetic șl co
regrafic "Scena vă aparține", 
care are în vedere promovarea 
foarte tinerelor talente devene. 
De asemenea, intenționăm să 
prezentăm spectacolul plin de 
noutăți "Experiment 2000", un 
spectacol pentru mileniul trei.

A consemnat 
Viorica ROMAN



jfl VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc pentru casă la șosea, 
îârsău, nr. 174. Tel. 0945 61472 
40858)

• Vând grădină, 1400 mp, cu 
:abană, ideal pentru construcții, 
tvând toate facilitățile, apă, gaz, 
:urent. Geoagiu Băi, str. Pinului, nr. 
16.(1252)

• Vând teren intravilan, lângă 
MO Orăștie. Informații Geoagiu, tel. 
328, familia Bucur. (1265)

• Vând apartament 2 camere, etaj 
4, ultracentral. Tel. 218301 (2432)

• Vând casă cu grădină, Homo- 
rod-Geoagiu, asfalt. Tel. 620584, 
după ora 16(2415)

• Vând casă, anexe, pământ, sat 
Boz, nr.6. Tel. 620702 (40860)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățit, Gojdu. Tel. 217026 
(2447)

• Vând sau schimb casă mare 
și 9 ha pământ la Ocolișul Mare, lângă 
Călan (schimb cu apartament bun 
în zona centru-gară Deva). Tel. 
234302(2601)

■ Vând casă, gaz, apă, grădină 
4107 mp, loc intravilan 69 ari, pământ 
70 ari. Sat Streisângiorgiu. Tel. 
260201 (40857)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, Deva. Vând casă cu 
brutărie Ilia. Tel. 625350,094/569005 
(2613)

• Vând apartament patru camere, 
etaj 1, central. Tel. 219226 (40863)

• Vând casă 3 camere, baie, 
bucătărie, pivniță, fântână, grădină. 
Cigmău, 48,212569 (40862)

• Vând casă, anexe gospo
dărești, cu garaj, grădină, în stațiunea 
Vața, central, preț negociabil, tel. 
651270, între orele 18-20 (0345)

• Vând apartament 2 camere, 
zona pieței, tel. 218991, după ora 
16.(2501)

• Vând apartament 2 camere, 
Călșn, str. Lucian Blaga, bloc E/14. 
Informații 247713(1258)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, pentru privatizare. Tel. 
770503 Hațeg (3555)

• Vând Moskvici 1500. Tel. 
214142 (2440)

•Vând camion SRD. Informații 
Vețel.nr. 45, Ștef (2439)

• Vând grapă, disc, pentru trac
tor 15-30 CP. Bîrsău nr. 174, tel. 
241737,094/561472 (40859)

• Vând Barkas, cu CI și VT. Tel. 
213756, închiriez spațiu comercial. 
(40861)

• Vând Dacia 1310,28.000 km. 
Telefon 218088, după ora 18.

• Vând Golf 2, GTI, înmatriculat, 
4800 mărci, Fiat 126, înmatriculat, 
consum 4 litri la sută, 2200 mărci. 
Tel. 054/712786,054/728008 (0588).

• Vând VW Transporter Turbo 
Diesel, pentru marfă, fabricație 1988, 
înscris în circulație cu CI, numere 
noi, preț negociabil. Informații la tel. 
713487 sau 092/371757 (0594)

• Vând tractor U 650, cu plug, 
remorcă RM 2, și remorcă de 2,51, 
monoaxă, Căstău, 244 A, tel. 
646154, după ora 19. (1266)

• Vând Ford Tranzit, fabricație 
1992, preț 9500 mărci.Tel 724581, 
724828(0592)

• Vând motor Brașov, 127, Die
sel, stare bună. Informații tel. 720742 
(0591)

• Societate comercială vinde 
membrană hidroizolatoare cu 
ardezie 4,5 kg/mp, import Italia, 
32.000 lei/mp. 057 221312,092/ 
275563 (cec)

• Vând serviciu de masă, 44 
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit, fumuriu, preț 420.000 lei. 
Tel. 215729. (2602)

• Vând SRL înființată 1994, cu 
activitate, preț 500 DM. Tel. 231859 
(40850)

• SC Romavicom SRL Deva,
ferma Mintia vinde începând cu 
data de 12.03.1998 pui zburați de 
la ferma proprie situată în Mintia 
platforma Mureș. Relații la tel. 
233484, între 7-15,226177 între 
16-21 (3699)_________________

• Vând bendix, bucșe, perii, 
relee, reductoare pentru mașini 
străine. Căutăm distribuitor. Tel. 092/ 
257429 Arad (3690)

• Vând repatriere. Tel. 622488, 
după ora 16. (2455)

• Vând orgă profesională Siel 
DK-8o, 5 octave, Casio, 4 octave. 
Tel. 621474, după ora 16 (2452)

• Vând calculator 286, monitor 
color, imprimantă, mașină de tricotat 
Veritas 360, mașină de tricotat MT 
01 Cugir. Tel. 212569 (2448)

• Vând utilaje de carmangerie și 
panificație, moderne, la prețuri 
avantajoase. Tel. 651142 (2438)

• Vând doi boi de 8 ani. Tel. 092 
358409 (2439)

• Vând mobilă bucătărie, 5 piese, 
aragaz, canapea extensibilă, fotolii 
și lustre. Tel. 625521 (40867)

• Vând telefon celular Nokia 
3110, nou și Ericson 628, preț 
avantajos. Tel. 094529085 (2611)

• Vând și montez parbrize auto, 
toate tipurile. Deva, Dragoș Vodă, nr. 
14. Tel. 225075 (40868)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
092/342628,092/342629. (OP).

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000), video, satelit. 092/ 
368868 (5962)

• Societatea ULTRA SERVICE 
vinde case marcaj, cântare elec
tronice, telefoane diverse, stații 
radio-taxi, papetării. Asigură 
garanție, post-garanție. Tel: 
715213,715680(0583) '

• Vând urgent remorcă după 
Dacia, Turdaș, 106, județul Hune
doara. (1264)

• Vând SRL cu activitate, am
balaje, casă de bani. Tel. 241210, 
242640(1267)

• Vând spațiu comercial, supra
față 25 mp, cu dotările necesare, 
apă, curent electric 380 V, situat în 
Piața Obor, Hunedoara.Tel. 724341, 
729447 (0598)

JEERTE ilE 
SERVICII

• SC Somar Promet SRL Deva 
angajează sudori, lăcătuși, strun- 
gar. Relații la tel. 233266 (3703)

• Angajăm inginer siderurgist, 
prezentarea la sediul firmei din Deva, 
str. A. Șaguna, nr.4, luni, 9 martie 
1998. Tel. 219204 (2418/20)

» Societate comercială anga
jează gestionar și agenți vânzări. Tel. 
233600(2454)

• Societate comercială anga
jează vânzătoare la bar, condiții 
avantajoase, localitatea Mintia, nr. 
131 A. Tel. 621144,627521 (2543)

• SC Fincont-Audit SRL Deva 
execută prestări servicii în dome
niul financiar-contabil. Tel. 216279 
(2414)

• Se oferă posturi de agenți 
comerciali, curs gratuit, salarizare 
deosebită. Tel. 625852, între orele 
15,30-17(2449)

• Cooperativa de Consum Criș- 
cior angajează cinci lucrători 
gestionari. Informații la sediul unității 
din Brad, Piața Avram lancu, bloc 
32, parter, tel. 651872 (0346)

• Selecționăm persoane pentru 
a-i pregăti în vânzări directe. Se 
oferă posibilitatea unor câștiguri 
substanțiale și o promovare rapidă. 
Sunteți o persoană care dorește o 
schimbare în viața dvs ? Sunați de 
luni - vineri 627527, orele 9-16. 
(2458)

• Soția Vali, copiii Dorian și Cristi, 
fratele Nelu, socrii Aurel și Lenuța, 
cumnații Nelu și Viorica, finii Adriana 
și Mitică, rudele apropiate și colegii 
de serviciu reamintesc celor care I- 
au cunoscut că s-au scurs 6 
săptămâni de durere de la stingerea 
prematură din viață a dragului lor

DORIAN ȚEL

-.x

PIERDERI

• Pierdut facturier seria 0125953
- 0126000. Se declară nul. (2416)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Stoica Nicolae Daniel. îl declar nul. 
(0599)

• Pierdut legitimație de văduvă 
de veteran nr. 453271 pe numele 
Toma Maria. O declar nulă.

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb/vând apartament trei 
camere Tg.Mureș, cu două camere 
Deva. Tel. 217287, după ora 17 
(2441)

. ■_

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriere garso
nieră (apartament două camere), 
nemobilată, prefer parter, sau etaj 1 
.Tel. 227140 (2451)

•Caut urgent spațiu comercial 
în municipiul Hunedoara, aproxi
mativ 80-100 mp, zonă centrală. 
Tel. 054 217422, după ora 19 
(3694)

DIVERSE

Parastasul în 7 martie 1998, la 
Biserica din str. Libertății, Deva. 
(24430

• Azi se împlinesc 3 ani de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna cea 
care a fost o bună mamă și soție

DORICA CIORAN
Parastasul de pomenire în data 

de 7 martie 1998, la mormânt. 
(2413)

• S-a scurs un an de când I- 
am pierdut pe

ec. IANCU TODORONI
Florile pe care le așternem 

amintirii lui sunt alcătuite dintr-un 
respect adânc, din dragoste, de 
neuitare pentru sufletul lui. Nu îl 
vom uita nicicând și morții nu-i vom 
ierta că l-a răpit de lângă noi. 
Parastasul la mormânt, în 7 martie, 
ora 12. Familia. (2442)

• Căutăm mașini distribuție 1-2 
tone. Tel. 233600 (2454)

• Asociația Familială Firican 
Nicula din Simeria funcționează în 
baza autorizației 14652/98 cu 
activitate de comerț produse ali
mentare. (2450)

• Reamintim celor care l-au 
cunoscut că s-au scurs 6 luni de 
când a plecat dintre noi, pe un drum 
fără întoarcere, cel care a fost

SILVIU THIRTEU
un minunat soț, cumnat, unchi și 
om de omenie. Parastasul și slujba 
de pomenire vor avea loc la Cimitirul 
Bejan.în 7 martie 1998, ora 12. Flori 
și lacrimi pe mormântul tău. 
Dumnezeu să te odihnească! Soția 
Doni, cumnata Mia și nepotul Liviu. 
(2460)'

• Se împlinește un an de lacrimi 
și durere de când a plecat în 
neființă scumpa și iubita noastră 
soție, mamă și bunică,

prof. LEONTINA LADARU
Amintirea sufletului tău bun și 

a chipului tău drag vor rămâne 
pururea în inimile noastre și ne vom 
ruga ca Bunul Dumnezeu să-ți 
vegheze odihna veșnică. Slujba de 
pomenire va avea loc sâmbătă 7 
martie 1998, ora 10,30 la biserica 
din cimitirul de pe str. Eminescu. 
Laurențiu, Lia și Manuela. (2602)

• Familia îndurerată anunță 
încetarea din viață a celui care a 
fost un bun soț, tată și bunic

LIVIUS POPA
pensionar CFR. Vei rămâne veșnic 
în inimile noastre. Marioara, Livia, 
Radu, Avram. înmormântarea va 
avea loc în 7 martie 1998, ora 13, 
la cimitirul ortodox Mintia, de la 
domiciliul din Deva; str. B. Dela- 
vrancea, nr.7. (2614)

• Familiile Paveloni și Orășan 
din Hațeg mulțumesc celor care le- 
au fost alături la greaua încercare 
pricinuită de încetarea din viață a 
dragilor lor copii

OVIDIU SORIN
Și

TIBERIA SANDA
Dumnezeu să-i odihnească în 

pace! (3556)

5 MARTIE
Idolar SUA 8120 lei
1 marcă germană 4484 lei
100 yeni japonezi 6390 lei
1 liră sterlină 13397 lei
1 franc elvețian 5514 lei
1 franc francez 1337 lei
100 lire Italiene 456 lei

PORȚELAN DE MENAJ Șl HOTELIER, OBIECTE DECORATIVE, BIBELOURI

SC IMCOPREST ELSTA SRL 
comercializează prin depozitul situat la demisolul 

COMPLEXULUI COMERCIAL CENTRAL 
DEVA, 

toată gama de produse din porțelan, în calitate de 
distribuitor autorizat pentru produsele fabricate de 

S.C. APULUM S.A. ALBA-IULIA.
Se preiau și comenzi pentru: restaurante, cantine, baruri, cofetării, 

cu posibilitatea de a inscripționa numele și sigla firmei.
Relații la telefon 054-232392, între orele 8-16.

Atentie șoferi, atentie autorități!
Șansele producerii unor ac

cidente sunt foarte mari în zona 
liceelor de pe strada Titu Maio- 
rescu (fosta Minerului), respectiv 
liceele Horea, Minier, Energetic și 
Traian. Pe această stradă nu 
există nici un semn de circulație 
care să impună reducerea vite
zei, sau semn de atenționare că 
e o zonă cu pondere mare de 
elevi, în ciuda eforturilor depuse 
în acest sens de oamenii cărora 
le pasă de siguranța, de viața 
noastră, a liceenilor. Domnilor 
responsabili cu acest lucru, vă 
rugăm, nu așteptați să se întâm
ple vreo nenorocire, ca apoi să 
acționați în această privință!

O astfel de nenorocire li s- 
ar fi putut întâmpla pe data de 9 
februarie a.c. Deliei Drescanu și 
Cosminei Maier, eleve ale lice
ului “Traian". Au ieșit la ora 14 
de la lecții și, vrând să traver
seze, deși s-au asigurat că nu

___ i
vine nici o mașină, puteau să 
fie lovite de o Dacie Break albă 
care circula cu viteză mare. No
rocul a fost de această dată de 
partea lor, căci într-o fracțiune 
de secundă fetele s-au ferit de 
mașina aducătoare de urmări 
nebănuite, alegându-se în final 
doar cu o căzătură și o sperie
tură teribilă. Și, totuși, dacă ne 
gândim la ce s-ar fi putut în
tâmpla, simțim ritmul bătăilor ini
mii accelerându-se.

De aceea, îi rugăm insistent 
pe cei care sunt răspunzători 
în luarea unor astfel de decizii 
să acționeze urgent pentru so
luționarea acestei probleme, 
căci merităm și noi atenția cu
venită!

Sârbu Alecsandra, 
elevă 

Liceul Teoretic "Tralan" 
Deva

-V

fMPOiET/WT!
De la Sucursala 

Hunedoara a 
RA Loteria 
Națională

Jocul LOTERIA MILIARDELOR organizat în anul 1997 
continuă să se desfășoare și în prima parte a anului 
1998, când vor mai fi organizate următoarele trageri: 

■ S Tragerea lunii februarie în 15.03.1998, când 
se atribuie drept premii 43 de televizoare color și 
reporturile înregistrate la tragerea lunii ianuarie 1998;

1*1 Tragerea finală din 05.04.1998, la care se 
atribuie:

© Marele premiu de 3 miliarde lei
© Un premiu de 1 miliard lei
© 5 apartamente cu 3 camere
© 3 apartamente cu 2 camere
© 4 garsoniere
© 15 premii de 5 milioane lei
© Televizoarele report la Tragerea lunii 

februarie
Reamintim că toate biletele procurate /a jocul 

LOTERIA MILIARDELOR emisiunea 1997, precum și 
cele cumpărate în cursul trimestrului / 1998 
(aceeași emisiune/ vor participa /a tragerea 
finală.

Nu pierdeți ocazia obținerii unor câștiguri cu adevărat 
extraordinare! Biletele se găsesc la agențiile LOTO și 
vânzătorii volanți din județ.

Se vinde cap de tractare cu remorcă tip RABA de 
20 tone, fabricat în 1990, stare perfectă de 

funcționare.
Rel. la tel. 062/462894

GRAVARE COMPUTERIZATA
3 Plachete indicatoare, direcționare
3 Sigle (de firmă, avocat, notar etc)
O Numere de inventai*, de cameră
3 Panouri de afișaj
O Litere volumetrice
Executate în cel mai scurt timp 

și la prețuri promoționale
 Tel./Fax 054-255266

li
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Banca Agricolă Deva
jx] Vinde la licitație apartament cu 2 camere, situat în Hunedoara, Bd. Dacia, nr. 12, bloc 2, 

sc. 1, ap. 61.
Licitația va avea loc în ziua de 11 martie 1998, ora 11, in biroul executorului judecătoresc de la 

Judecătoria Hunedoara.
S De asemenea, în ziua de 11 martie 1998, ora 11, vinde utilaje agricole și 200 oi și miei 

la sediul S.C. CLC Agricola Bretea Strei.
[x] în ziua de 18 martie 1998, ora 10, vinde casă de vacanță situată în satul Sulighete, nr. 

148, compusă din casă, curte, dependințe gospodărești, teren agricol și pădure în suprafață totală 
de 7.398 mp.

Licitația va avea loc in biroul executorilor judecătorești de la Judecătoria Deva.
E în fiecare zi de miercuri, ora 11, vinde solarii tip tunel și sere reci de sticlă la sediul S.C. 

"SOLARIS" Sîntandrei.
E Până la vânzarea activelor, în fiecare zi de miercuri, ora 12, vinde 1 buldozer S-l500, 

1 remorcă RB B-5,2 tractoare SV-445 pe șenile pentru exploatări forestiere și viticole - toate în 
stare de funcționare la sediul S.C. Viticola S.A. Șoimuș.

Informații la telefon 054-216265.

SC fiPROTERRA Sfi SIMERIfi
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin instrumentele 

de decontare cunoscute și prin cupoane agricole.
Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 lei și 105.000 lei/sac, 

în funcție de sortiment și conținut de substanță activă.
Livrarea se face la prezentare, având stoc asigurat, en gros și en 

detail.
Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri din județ.
Informații la sediul SC APROTERRA SA SIMERIA, telefoane: 054/ 

260424, 260966.

BANCA COMERCIALA ROMANA

Vă oferă cel mai sigur, comod și modem 
instrument de plată, adresat persoanelor fizice

Cârdul BCR VISA CLASIC
acceptat de peste 900 de magazine, hoteluri, restaurante 

sau benzinării care au afișată sigla VISA, cu un comision de 0%.

De asemenea se poate obține numerar de la automatele bancare 
sau ghișeele băncilor;

Cu BCR VISA CLASIC 
scăpați de grija banilor la cumpărături, 
în vacanță sau în călătoriile de afaceri.

© BCR Marketing

CONCENTRATELE FURAJERE
r •*

IC MUWMU COKF SRL
CONFECȚIONEAZĂ SI MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu

e uși e ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare © rafturi etc

•••» geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

•••• tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

S.C. PROTEUS 1MPEX S.R.L. ORĂȘTIE
tel., fax. 054-247978. 247500 te. 054-241296

Senzaționale reduceri ae prețuri 
în februarie - martie:

f/f mașini de spălat vase
ț/T vase pentru cuptoare cu microunde.

•-"f , '
'Centrale termice pe gaz și calorifere 

cu plata în 24 rate și avans O,

ANIMIX
pentru:

GĂINI și PUI

VACI și VIȚEI

PORCI și PURCEI

Produse de S.C. VIPROMIN S.R.L. Salonta sub licența 
AGROKOMPLEX CEN TRAL SOYA Rt.

Prin
S.C.CICOSIM AGROEX S.R.L.

Pentru informații putem fi contactați la sediul societății 
din SIMERIA VECHE Nr. 85 Tel. 054/261166 

sau la Magazinul din
SIMERIA, str. Victoriei nr.2A

prin magazinul CENTRAL din Orăștie 
tel. 054-247496

\ S.C. aWIPCTIEKIRaV S.A?[ 
; siimieiliiaV J
I Importator unic în partea de Vest a țării, j 
| asigură întreaga gamă de anvelope MATADOR j 
| pentru autoturisme și a

I
I
1
1I■
i

!
i
i
leu
•
I dă de exploatare de
I

SIIMIEIRIIaV

' ----- autocamioane.
Utilizarea anvelopelor MATADOR 

o serie de avantaje:
S cel mai redus cost pe kilometru
S siguranță în exploatare;

aderență sporită în orice condiții'1 meteo-

Jprezintă ■

rulat; J

S aderență sporită în orice condiții'1 meteo-, 
rologice; ,

E preluarea șocurilor la drum și asigurarea! 
unei bune protecții a sistemului de direcție și j 
suspensie;

S zgomot redus în habitat.
Pentru a vă convinge, echipați mașinile numai* 

anvelope MATADOR. J
Se asigură termen de garanție 2 ani și o perioa-J 

: .5 ani. *
Informații la telefoane: 0.54/260424; 260966.

z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s

Banca Agricolă S.A.
Deva

Vinde la licitație imobil situat In comuna 
Baia de Criș, str. Tribunului, nr. 6, jud.Hune
doara. Preț de pornire 26.000.000 lei, fără 
TVA.

Licitația va avea loc la data de 11 martie 
1998, ora IO, la sediul Băncii Agricole din 
Deva, Bd. Decebal, bloc B, parter.

Informații la telefon 213054, Banca Agri
colă Deva.v. ........ - Â

's.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL? 
BUCUREȘTI

JM 0GĂ2IB,
l VfMfflUmw RRfM 

io• ifi ■ n'iUiîrv
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FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-0 GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI 

NASTURI Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PRETURI.

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
.Tel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90 ,X__________ ___________>
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(Urmare din pag. 1)

A mai rămas salba 
partidelor de orientare 
liberală. Cu totul altă făină se 
măcina la morile noastre 
dacă ele ar fi rămas unite într- 
o singură, puternică forță 
liberală. Căci doctrina 
liberală, întemeiată pe 
respectul sacru al proprietății 
și libertății, pe încurajarea 
inițiativei private și sprijinirea 
întreprinderilor mici și 
mijlocii, pe relaxarea fis
calității și consolidarea clasei 
de mijloc, e singura care ne 
poate scoate la limanul lumii 
civilizate.

La începutul veacului, 
A.C. Popovici, gânditor 
aristofil și conservator națio
nalist în accepția nobilă a 
termenului, susținea că, 
pentru a rămâne normală, o 
societate trebuie să fie 
guvernată prin alternanța 
conservatorilor cu liberalii. 
Ideea e reluată în anii noștri 
de neoliberalul Paul Dimitriu 
care consideră că fenomenul 
caracteristic al democrației 
“este alternanța, care în cele 
din urmă duce la bipo- 
larizarea forțelor politice, 
adică la reducerea plura
lismului la două curente ce se 
înfruntă și se deșiră 
sistematic: dreapta și

“Pe plan local a cam lipsit 
publicitatea”

(Urmare din pag. 1)

urma să intre în tura de după- 
amiază. “Fiecare avem 
pacienții noștri - afirma dr. 
Mariana Gh. - și au venit să 
se înscrie aici. Unii, cu mici 
excepții, s-au înscris în altă 
parte - este alegerea 
fiecăruia -, dar problema este 
reciprocă deoarece sunt și 
persoane care au optat 
pentru noi." Notăm că 
pacienții au fost consultați 
chiar dacă nu au fost înscriși 
aici la medicul de familie, că 
nimeni n-a fost refuzat. Dnle 
asistente Marcela Timiș și 
Georgeta Lupulescu au făcut 
efectiv înscrierile.

- La Dispensarul nr.1, 
situat la parterul clădirii 
spitalului, am luat legătura cu 
dna dr. Artemisa Bâldea. 
Considera că numărul optim 
de pacienți pentru un medic, 
în condițiile că sunt înscriși și 
copii pe liste, ar fi de 2000.

existând contracte comerciale 
încheiate cu asociațiile, de 
locatari, agenți economici și 
unități bugetare. Doi salariați ai 
aceleiași societăți mătură după 
ce containerele au fost golite. 
Cum spunea dl loan Pârvu, 
directorul societății, sunt 
asociații de locatari unde 
această activitate este bine 
organizată, în sensul că 
persoanele plătite pentru 
efectuarea curățeniei pe scări 
adună și resturile din jurul 

stânga’’. Aceasta ar putea 
deveni situația și la noi în 
condiții de normalitate. Dar 
conservatori în accepția 
tradițională, de pe vremea lui 
A.C. Popovici, nu mai avem. 
Alte timpuri. Prin Alianța 
pentru România am putea 
avea în schimb o stângă 
moderată, de sorginte so- 
cial-democrată europeană 
(și nu bolșevică), alternativă 
la dreapta liberală. Fiindcă, 
iată, se ivește totuși o 
speranță chiar și în toiul 
crizei. Pentru oamenii de 
bună credință și cu vederi de 
stânga, ea se poate numi 
Alianța pentru România. 
Pentru cei cu opțiuni de 
dreapta, ea se arată în 
perspectiva salutară și tot 
mai clară a unificării liberale. 
Dacă am renunța la 
percepția emoțională a 
realității și am judeca 
lucrurile rațional și prag
matic, am putea accede la 
condiția unui electorat calm, 
lucid, polarizat în jurul 
acestor două forțe politice în 
devenire, care, la maturitate, 
s-ar echilibra, excluzând 
astfel excesele posibile într- 
o direcție sau alta. Aceasta, 
cred, ar fi salvarea noastră. 
Cu cât mai curând, cu atât 
mai bine.

“Noi am înscris și copiii, în 
general întreaga familie - 
părinți, bunici și copii. 
Numărul minim îl avem de 
mult realizat. A venit timpul 
să fie aleși cei la care 
adresabilitatea este mai 
mare, cei în care pacienții au 
încredere fiindcă au dovedit 
competență profesională dar 
și comunicare, apropiere de 
bolnav. ”

Asistenta Olga Sălășan 
spunea că începând din 
ianuarie și până prin 15 
februarie au avut o perioadă 
mai grea, în prezent rărindu- 
se numărul solicitanților 
pentru medicul de familie.

Apelul medicilor a fost 
către cei sănătoși care 
trebuie să se hotărască mai 
repede și să vină să se 
înscrie pentru că, o dată 
numărul completat, nu vor 
mai avea posibilitatea să 
aleagă și vor trebui să se 
îndrepte către cei disponibili.

blocurilor și mențin curată și 
platforma unde sunt amplasate 
containerele. Astfel se 
întâmplă la asociația nr. 10.

De ce sunt totuși depuse 
resturi și lângă pubelele de 
gunoi? Răspunsul l-am aflat tot 
de la simerieni. Sunt persoane 
care trimit copiii cu gălețile pline 
și, cum nu ajung să le răstoarne 
în recipientii prea înalți pentru ei, 
procedează cum le este mai la 
îndemână. Pe de altă parte, 
numărul celor care caută prin

(Urmare din pag. 1) 

pregnant voința. O serie de 
oameni politici români așteaptă 
în zadar mântuirea din partea 
anglo-americanilor: aceștia ne 
abandonaseră în sfera de 
influență și dominație a URSS. 
Se perindă două guverne 
conduse de generalul 
Sănătescu, apoi al treilea, 
condus de generalul Rădescu. în 
februarie 1945, când încă nu se 
încheiase războiul, în România 
se declanșează o gravă criză 
politică, ce amenința să arunce 
țara într-un devastator război civil. 
Dar iată evenimentele în 
succesiunea lor cronologică: 21 
februarie - miniștrii FND părăsesc 
guvernul, cerând demisia 
primului ministru Rădescu și a 
sprijinitorilor săi; 24 februarie - 
mari manifestații antiguver
namentale reprimate sângeros 
de către forțele de ordine; 27-28 
februarie - emisarul sovietic 
A.I.Vâșinski, venit în grabă la 
București, face presiuni asupra 
regelui în vederea demiterii lui 
Rădescu, acuzat că nu respectă 
prevederile Convenției de 
armistițiu și periclitează spatele 
frontului; 28 februarie - demisia 
guvernului Rădescu. După ce la 
începutul lunii decembrie 194$ 
luliu Maniu refuzase, pe motiv de 
vârstă, propunerea FND făcută 
de Petru Groza să preia șefia 
guvernului și de data asta liderii 
"partidelor istorice"se eschivează 
să-și preia răspunderi personale 
pentru depășirea momentului 
critic; 1 martie - în Piața Națiunii 
are loc un mare miting în cadrul 
căruia comuniștii cer un guvern 
condus de Groza. A.l. Vâșinski 
insistă să fie alcătuit imediat un 
guvern de largă concentrare 
democratică. Regele îl 
însărcinează pe prințul Barbu 
Știrbei să formeze un guvern de 
uniune, compus din re
prezentanții tuturor partidelor 
democratice. încercarea 
acestuia eșuează, deoarece 
comuniștii refuză participarea. 
Vâșinski comunică regelui că 
Petru Groza inspiră încredere 
guvernului sovietic. în ciuda 
opoziției lui luliu Maniu, regele îl 
însărcinează pe Groza să 
formeze noul guvern. Acesta 
condiționează acceptarea 
funcției de reinstaurarea imediată 
a administrației românești în 
Ardealul de Nord; 2 martie - 
contactat telefonic de Vâșinski, 
Stalin își dă acordul în chestiunea 
Ardealului. 3 martie - Petru Groza 
prezintă lista noului guvern, dar 
regele cere să fie incluși în 
guvern și reprezentați ai PNȚ și

containere tot ceea ce se mai 
poate valorifica (hârtii, cartoane 
sau pantofi) a crescut și aceștia 
lasă în urmă dezordine.

Am reținut că, pentru 
îmbunătățirea activității de trans
port al gunoaielor, la propunerea 
Agenției de Protecția Mediului, 
se vor betona cinci platforme 
gospodărești. Nu s-a ajuns însă 
la un consens între „Gene- 
ralsimprest” și beneficiarii 
serviciilor acesteia privind 
schimbarea containerelor cu 

PNL. 5 martie - se întrunesc la 
palatul regal luliu Maniu, Ion 
Mihalache, Dinu Brătianu și 
Gheorghe Brătianu care îl 
sfătuiesc pe rege să reziste 
presiunii sovietice în vederea 
contactării guvernelor SUA și 
Marii Britanii în legătură cu 
încălcarea de către partea 
sovietică a acordurilor de la 
lalta. Trimisul lui Stalin îl 
avertizează pe regele Mihai I 
că în cazul neacceptării până 
a doua zi a unui guvern condus 
de Petru Groza, el nu mai poate 
răspunde de continuitatea 
României ca statindependent. 
6 martie - seara este aprobat 
de rege și depune jurământul 
noul guvern în următoarea 
componență: Președinte al 
Consiliului de Miniștri - dr. Petru 
Groza (Fronțul Plugarilor); 
vicepreședinte al Consiliului și 
ministru de Externe - Gheorghe 
Tătărăscu (liberal dizident de 
stânga); miniștri: Teohari 
Georgescu (comunist) la In
terne; Lucrețiu Pătrășcanu 
(comunist) la Justiție; Gh. 
Gheorghiu-Dej (comunist) la 
Comunicații și Lucrări Publice; 
prof. Petre Constantinescu-lași 
(Uniunea Patrioților) la 
Propagandă; prof. dr. Dumitru 
Bagdasar (Uniunea Patrioților) 
la Sănătate și Ocrotiri Sociale; 
preot Constantin Burducea 
(Uniunea Preoților Democrați) 
la Culte; ing. Tudor lonescu 
(socialist) la Mine și Petrol; 
Lothar Rădăceanu (socialist) la 
Muncă; Romulus Zăroni 
(Frontul Plugarilor) la 
Agricultură; prof. Mihail Ralea 
(Frontul Plugarilor) la Arte; ing. 
Petre Bejan (liberal disident de 
stânga) la Industrie și Comerț; 
Dumitru Alimănișteanu (liberal 
disident de stânga) la Finanțe; 
General de divizie C Vasiliu 
Rășcanu - la Apărarea 
Națională; Ștefan Voitec (so
cialist) la Instrucție Publică; 
Anton Alexandrescu (țărănist 
disident de stânga) la 
Cooperație; prof. ing. Gh. 
Nicolau (comunist) la Asigurări 
Sociale. 7 martie - Molotov îl 
informează pe reprezentantul 
SUA la Moscova, Averell 
Hamman, că criza politică din 
România a fost rezolvată. 
Guvernul Groza avea să fie 
recunoscut de SUA și Marea 
Britanie abia după con
sumarea “grevei regale" (21 
august 1945 - 4 ianuarie 1946) 
cînd în guvern au fost incluși, 
ca miniștri fără portofoliu, câte 
un reprezentant din partea 
PNȚ - Maniu și PNL - Biătianu.

unele practice, moderne, ușor 
de manevrat și întreținut și 
care să permită o preselecție 
a reziduurilor. Pentru că 
acestea costă. Nu s-a asigurat 
încă o rampă de gunoi 
ecologică.

Dacă pentru efectuarea 
curățeniei orașului sunt 
oameni plătiți, menținerea 
acesteia în jurul blocurilor, pe 
alei, revine locatarilor. Și nu 
doar celor de la parterul 
imobilelor.

Avancronică fotbalistică
Sâmbătă și duminică vor fi 

două zile “pline” de fotbal. în 
etapa a 22-a a Diviziei A două 
meciuri sunt așteptate de 
suporteri, dar și de numeroși 
spectatori cu un real interes: 
Steaua - FC Național și FC 
Petrolul Ploiești - Rapid. Sunt 2 
partide ce pot fi urmărite de 
numeroși telespectatori 
sâmbătă, de la ora 13, la 
“Prima'', se transmite meciul de 
la Ploiești, iar duminică, 8 martie, 
Steaua - FC Național (ora 14). 
Aceste două partide sunt capul 
de afiș al etapei a 22-a din 
Divizia A. Se anunță a fi 
disputate și întâlnirile Ceahlăul - 
FC Argeș, Farul - Univ. Craiova, 
“U" Cluj - CSM Reșița și Gloria 
Bistrița - FCM Bacău. Surprize 
pot să apară și în celelalte 
meciuri din această etapă: CF 
Chindia - Dinamo, Sportul 
Studențesc - Foresta Fălticeni și 
mai puțin la Jiul - Oțelul Galați.

Dintre formațiile noastre 
divizionare “B" Corvinul 
Hunedoara și Vega Deva, doar 
devenii vor evolua în fața 
propriilor suporteri, sâmbătă de 
la ora 11, pe stadionul “Cetate” 
din Deva când întâlnesc pe 
Minerul Motru (locul 5 în 
clasamentul Diviziei B, seria a II-

ARBITRII Șl OBSERVATORII 
DIVIZIEI D

Etapa din 8 martie 1998
MINERUL GHELAR! - 

CFR MARM. SIMERIA. 
arbitri: Sorin Chiria, Liviu 
Precupaș și Marin Or- 
menișan. Observator: 
Mircea Pădurean.

CASINO ILIA - ASA 
AURUL BRAD: Daniei 
Haidiner, Erno Magyari și 
Constantin Dăniiă. Ob
servator: Mircea Sârbu.

VICTORIA CĂLAN - 
MIN. BĂRBĂTENi: Adrian 
Radu, Andrei Csiki și Sorin 
Ciotiăuș. Observator: 
Vasiie Nemeș.

CONSTR. HUNEDOARA 
- RETEZATUL HAȚEG: 
Petre Popa, Remus

Concursul de 
radioamatorism in 
UindB ultrascurte

în cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării a 65 de 
ani de la înființarea Protecției 
Civile în România, recent s-a 
desfășurat concursul de 
radioamatorism în unde 
ultrascurte "Ziua Protecției 
Civile”, organizat de In
spectoratul Județean de 
Protecție Civilă și Radioclubul 
Județean Hunedoara. Con
cursul, la care au participat un 
număr de 22 de radioamatori din 
județele Hunedoara și Alba, s-a 
desfășurat în condiții foarte 
bune. 

a).Conducerea clubului, 
antrenorii și suporterii echipei 
Vega Deva sunt optimiști, au 
încredere în jucătorii ce vor face 
parte din formație că vor aduce 
victoria. Fiindcă, sâmbăta 
trecută, deși a părăsit terenul de 
joc la Dej cu o înfrângere, 
echipa deveană a jucat bine în 
partea a doua a meciului, 
dovedind că se află într-o formă 
bună de joc. Cel mai bun a fost 
portarul Rahoveanu, care a 
apărat 4-5 situații foarte bune 
ale gazdelor de a înscrie. Sigur, 
nu putem omite nici 
comportarea bună a celorlalți 
jucători. Elek a șutat în bară în 
min. 72, fiind o reală promisiune 
că atacul devenilor va fi mai 
eficient în retur, că Vega poate 
să iasă din situația grea în care 
se află în prezent. După 
înfrângerea de acasă, din etapa 
trecută, Minerul Motru va veni la 
Deva cu gândul recuperării 
punctelor. Vega va face tot ce 
poate pentru ca victoria să fie 
de partea ei. Deci, să mergem 
la stadion, să o susținem pentru 
a izbuti să ne aducă bucuria 
celor 3 puncte atât de prețioase 
în tentativa părăsirii zonei 
periculoase a retrogradării.

Sabin CERBU

Azamfirei și ion Fiiipoiu. 
Observator: Cornel Cărare

FC PAROȘENi-VUL- 
CAN - FC DACIA ORĂȘTiE: 
Ciaudiu Suciu, Beniamin 
Popescu și Daniei iiincea. 
Observator: Doru Toma

METALUL CRiSCiOR - 
MINERUL TELiUC: Adrian 
Costea, Tiberiu Nistor și 
Fiorin Danciu. Observator: 
Emit Munteanu.

MINERUL ANiNOASA - 
MINERUL LIVEZENI: 
Aurelian Lagu, Vasiie 
Pintiiei și Cornel Pop. 
Observator: Grigore
Maca vei.

Rezultatele se vor 
cunoaște în data de 12 
martie, după primirea și 
corectarea fișelor de 
participare. Premiile, foarte 
atractive (cupa, trei tipuri de 
plachete diferite, diplome, 
alte premii oferite de 
sponsori), vor fi înmânate în 
cadru festiv în data de 16 
martie 1998 de către șeful 
Inspectoratului Județean de 
Protecție Civilă.

Adrian Voica, YO2BPZ
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