
Abandonați de familii, apoi de societate
între multe alte lacune ale 

legislației noastre se numără 
și absența unui act legislativ 
care să-i ocrotească pe tinerii 
care la împlinirea vârstei de 
18 ani sunt nevoiți să 
părăsească singurul loc unde 
au fost ocrotiți - casa de copii. 
Ajunși la această răscruce a 
vieții lor, mulți sunt debusolați, 
căci societatea îi respinge, 
deși n-au nici o vină că sunt 
orfani ori abandonați de 
părinți.

O situație “strigătoare la 
cer", după opinia patronului 

firmei S.C. Electro Proiect 
SRL Deva, dl Sorin Szabo, au 
două dintre angajatele sale. 
Este vorba despre surorile 
Ana și Mihaela Andreșoiu, 
prima de 21, a doua de 19 
ani. Povestea vieții lor e tristă, 
Dintr-o familie cu foarte mulți 
copii, după despărțirea 
părinților, ele au ajuns la 
Casa de Fete Orăștie. Erau 
pe atunci în primii ani de 
școală. Fete cuminți, Ana și 
Mihaela au învățat și au urmat 
cursurile Liceului Minier Deva. 
După ce n-au mai fost eleve 

și ’n-au mai avut dreptul la 
cazare în internatul liceului s- 
au trezit pe drumuri.

Acum surorile Andreșoiu 
lucrează de 8 luni la Electro 
Proiect. Dl Sorin Szabo, 
patron și administrator al 
firmei, spune că ele “sunt 

foarte liniștite și lucrează 
foarte bine”. De aceea le-a 
încredințat o muncă de 
răspundere - controlul calității 
confecțiilor făcute de colegele 
lor. Și cu atât mai greu trage în 
balanță această apreciere cu 
cât patronul consideră că alte 
tinere nu au “educația muncii", 
firma având o mare fluctuație 
de personal. Pentru că sunt 
harnice și cuminți, dumnealui 
dorește să le ajute să aibă un 
loc permanent și sigur unde să 
locuiască. Acum stau la o 
colegă, după ce au bătut la 

nenumărate uși, au fost 
“peste tot", nici nu mai știu 
pe unde și cât au umblat, 
dar în zadar. Recent dl 
Szabo a apelat la Mina 
Deva, unde a lucrat înainte 
de a fi patron, și a obținut 
promisiunea că fetele vor fi 
cazate în unul dintre 
căminele acesteia. La data 
documentării urma să 
depună o cerere în acest 
sens și să obțină aprobările

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 8)

• — Vecine, nu-ți 
pot ascunde: sunt 
amantul soției tale.

- Știam eu că e o 
mincinoasă! Se 
laudă peste tot ce 
amant frumos și 
inteligent are...
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APEL LA LUCIDITATE
Citesc în “România 

literară” de săptă
mâna trecută, la pagina 

externă: “Din lipsă de 
fonduri, biblioteca națională.
ce conține comori ines
timabile, a făcut apel la 
generozitatea publică t~ntru 
a-si salva de la degradare 
tomurile”. Unde se întâmplă 
asta? La Bagdad. Adică într- 
o țară asiatică și islamică, 
aflată sub embargo și sub 
dictatura unui paranoic care 
sfidează întreaga lume 
civilizată. Dar să nu ne 
grăbim să trecem indiferenți 
la altă știre, pentru că nu e 
cazul să respirăm ușurați: 
situația bibliotecilor din 
România nu e cu nimic mai 
înfloritoare decât a celor din 
Bagdadul lui Saddam.

In timpul dictaturii fami
liale, când toate investițiile 
erau blocate, intelectualii de 
bună-credință ai acestei țări 
au luptat dip greu și pe toate 
căile'-posibile atunci împo
triva prejudecății oficiale, 
“științifice”, întreținută cu 
tenacitatea imbecilului, 
conform căreia sănătatea, 
învățământul și cultura sunt 
“sectoare neproductive” și, 
ca atare, trebuie să se 

mulțumească cu fărâmiturile 
căzute de la ospățul 
industriilor supraponderale, 
energofage și “productive” 
pe stoc. Era una dintre ideile 
puține dar fixe ale dictaturii 
care ne purta "neabătut, spre 
comunism în zbor”. De 
aceea, o dată cu Decembrie

’89, ne-am și văzut scăpați de 
ea, cu cele trei “sectoare 
neproductive” așezate la 
locul ce li se cuvine în 
structura unui stat civilizat. 
Ne-am bucurat că nu vom 
mai fi puși în situația de a le 
demonstra unorsemidocți că 
sănătatea, învățământul, 
cultura, prin specificul “pro
ducției” lor, sunt infinit mai 
importante pentru destinul 
unei națiuni decât, să zicem, 
industria de țagle, care apar
ține neîndoielnic “sectorului 
productiv”.

Ne-am bucurat degeaba. 
Se vede treaba că așa e data: 
regimurile trec, semidocții 
rămân. Ne aflăm și azi exact în 
aceeași situație de pledanți ai 
cauzei comune a celor trei 

“sectoare” etern oropsite. Dar 
dacă atunci trăiam într-un 
regim de dictatură demențială 
și lucrurile erau oarecum de 
înțeles, azi ele țin de domeniul 
absurdului. Fiindcă e nesfârșit 
de trist, de o tristețe care te 
poate duce până la disperate, 
ca, într-un regim liber și 

democratic, într-o țară care se 
pretinde europeană, în pragul 
mileniului trei, să mai fii nevoit 
să demonstrezi cuiva impor
tanța unei biblioteci publice. 
Cu atât mai trist în con
junctura actuală, când rolul și 
importanța bibliotecilor sunt 
brusc augmentate, ele având 
misiunea de a prelua în bună 
parte funcția bibliotecilor 
personale. Ecuația e simplă, la 
îndemâna oricărui alfabetizat: 
escalada prețurilor a dus la 
scăderea dramatică a puterii 
de cumpărare; oamenii nu 
mai au bani pentru cărți și 
presă; a renunța la cărți și 
presă înseamnă un dezastru 
de proporțiile unui bibliocid 
național: ele trebuie să se 
regăsească în bibliotecile 

publice și în primul rând în 
cele județene, instituții pilot 
pentru toate celelalte 
biblioteci publice, lată un 
subiect de meditație și, 
sperăm, și de acțiune pentru 
Consiliul nostru județean 
care are sub aripa sa și 
Biblioteca județeană “Ovid 
Densusianu”. E sezonul 
discutării și aprobării 
bugetelor. Zadarnic am 
investit în informatizarea 
instituției, dacă nu mai avem 
ce introduce pe calculator. 
Fiindcă, în clipa de față, 
suma de care biblioteca 
dispune pentru a ține fondul 
de carte și presă cât de cât 
în pas cu aparițiile e ridicol. 
Vom asista oare la agonia 
acestei prestigioase insti
tuții, emblematică, împreună 
cu Muzeul, pentru întreaga 
cultură a județului?

Rândurile acestea nu se 
vor un apel la generozitate. 
Biblioteca județeană n-are 
nevoie de milă, precum cele 
ale lui Saddam. Ele sunt, în 
schimb, un apel la rațiunea 
și buna-credință a celor pe 
care i-am ales pentru a face 
loc întotdeauna binelui.

Radu CiOBANU

onnsuL înghețat
1 începând de marți, 10 
| martie a.c., municipiul 

| Hunedoara a înghețat. La
■ propriu. Căldura și apa caldă
• au fost sistate de către 
I R.A.i.L., căreia, ia rândul său, 
| i-a fost întreruptă aii-
■ mentarea cu gaz metan. 
! Totalul datoriilor Regiei 
I Autonome de interes Local 
| din Hunedoara față de 
i ROMGAZ se ridică ia va- 
! ioarea de 7 miliarde de iei, 

I însă regia are de încasat de 
| ia asociațiile de locatari 
| peste 11 miliarde. Este un I a de vărat ia nț ai slăbiciunilor.

Dorind să aflăm mai 
I multe amănunte am pornit, 
| firește, de ia R.A.i.L. Din
■ păcate, eforturile noastre au
■ rămas fără rezultat, con- I ducerea fiind foarte greu de 
| găsit în aceste zile. Noi i-am
■ căutat în dimineața zilei de 
! marți, însă doamnele de ia 

I poartă ne-au răspuns pe un 
| ton glacial că nu este nimeni
■ în firmă care să ne poată 
J oferi vreo relație. începând
• de miercuri și până ia ora 
| când scriem articolul de față, 
| am încercat de nenumărate
■ ori să iuăm legătura telefonic
• cu cineva din conducerea 

I R.A.I.L. Fără rezultat. Nici de 
| ia Primăria municipiului
■ Hunedoara nu am putut afla 
1alte amănunte. Andrei NiSTOR

f
Mai mult noroc am 1 

avut la ROMGAZ. Dna sta- I 
tistician Victoria Grecu | 
ne-a explicat că dânșii | 
sunt foarte hotărâți să nu . 
dea înapoi. Datoriile j 
trebuie plătite. i

„ Vom da drumul la gaz | 
numai în cazul în care | 
R.A.I.L. ne va plăti banii . 
pe care ni-i datorează sau 1 
în căzui în care Prefectura I 
județului Hunedoara va | 
emite o hotărâre prin care | 
să ne oblige să facem ■ 
asta”, a concluzionat dna j 
Grecu.

Pe de altă parte, Pre- | 

fectura este foarte hotărâtă | 
să nu intervină. ,,Nu am ■ 
intervenit și nu vom in- j 
terveni, a declarat di sub- • 
prefect Nicoiae Segesvari; | 

totuși, am sugerat Primă- | 
riei municipiului Hune- ■ 
doara să achite o parte din ! 

datorii cu bonurile 
compensare. ”

Așadar, situația 
mâne în continuare 
schimbată, singura rezol
vare fiind piața datoriilor. 
Din păcate, suferă și bunii 
platnici, care și-au achitat 
mereu toate taxele.

de

ră- 
ne-

în piața Devei.

Foto: Eduard CHIROIU

ACOLO BHDE MNEHU SMT 
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Agrarienii se întăresc prin absorbție

La Călan, aspectul civilizat 
al străzilor și cartierelor, 
întreținerea parcurilor și 
zonelor verzi se află în atenția 
edililor orașului. Există o 
colaborare permanentă între 
consiliul local, între cei care și- 
au asumat responsabilități în 
acest sens și prestează o 
muncă contra cost, respectiv 
SC “Gospodarul" SRL și SC 
Hidrotermn Trans SA care se 
ocupă de transportul 
reziduurilor din oraș la rampa 
de depozitare.

Cum afirma dl viceprimar 
Octavian Dumulescu, există în 
orașul nou zone care arată 
foarte bine - cum este Piața 
Libertății, de jur-împrejurul 
poștei sau zona Ovid 

Densușianu - blocurile 13 și 15 
- pentru că oamenii sunt 
gospodari. “Ne confruntăm 
însă și cu mari probleme

Gospodărirea 
localităților

privind disciplina unor locatari; 
se aruncă pe geam, de la etajul 
IV, resturi de tot felul, inclusiv 
lenjerie, tot ceea ce nu se mai 
folosește. Așa se întâmplă la 
blocul de garsoniere din Aleea 
Romană - Eminescu.”

încă de la începutul anului 
curent, la consiliul local s-a 
inițiat un studiu privind 
aspectele de urbanism atât în 

orașul vechi și orașul nou, 
cât și în cele 14 sate 
aparținătoare Călanului. A 
fost creată o comisie de 
constatare, fiind luată fiecare 
stradă în parte și s-au stabilit 
atribuțiile concrete pentru 
Consiliul local, Hidroterm 
Trans, Renel, Romgaz, 
Sidermet, pentru fiecare 
societate comercială care 
funcționează în teritoriu și 
pentru asociațiile de locatari, 
în intervalul 28 ianuarie - 12 
februarie s-a luat legătura cu 
fiecare asociație de locatari 
pentru a stabili acțiuni con
crete de curățenie generală

Estera SÎNA

■ (Continuare în pag. 8)

La recenta ședință extra
ordinară a Biroului executiv al 
Filialei județene Hunedoara a 
PDAR și a biroului operativ al 
ligii primarilor agrarieni au fost 
luate în discuție o serie de 
probleme de maximă în
semnătate vizând strategia 
acestei formațiuni politice, 
care va fi dezbătută și 
conturată în detaliu la 
Congresul extraordinar ce a 
fost anunțat pentru data de 14 
martie a.c. Așa cum a subliniat 
liderul filialei, dl Gheorghe 
Dreghici, se constată că în 
actuala conjunctură politică 
agrarienii nu pot continua 
singuri cu sorți de izbândă 
lupta pentru a accede la 
guvernare și la putere, fapt ce

Acum este momentul sâ cumperi ieftin din magazinele QUASARI Pag. 6

i determină pe membrii filialei 
să fie de acord cu propunerea 
delegației permanente cen
trale de absorbție a Partidului 
Noua Românie și a Partidului 
Liberal Creștin. De asemenea 
s-a luat în discuție problema 
schimbării denumirii PDAR în 
Partidul Național Român, care 
să aibă ca bază structurile 
organizatorice ale partidului 
agrarienilor, având în vedere 
că această formațiune politică 
trebuie să se adreseze în 
continuare electoratului, in
clusiv celui de la orașe și 
municipii, cuprinzând și 
categorii socio-profesionale 
din afara agriculturii.

Cu privire la strategiile de 
viitor, liderul filialei consideră 

că este necesară o largă 
popularizare a obiectivelor 
noii formațiuni politice 
rezultate în urma absorbției 
ce o va statua apropiatul con
gres extraordinar, în același 
timp conștientizând elec
toratul de faptul că toți cei ce 
fac și vor face parte din 
această formațiune sunt cei 
ce doresc cu adevărat binele 
țării în ansamblul său și al 
tuturor românilor.

în cadrul ședinței extra
ordinare au fost desemnați 
delegații ce vor reprezenta 
filiala la congresul extra
ordinar al PDAR.

Nicoiae TÎRCOB
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' TVR 2 ANTENA 1 PRIMA TV
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Opera Mundi (r) 15.30 Memo
ria exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 99) 18.00 Arhive 
românești 19.00 Sunset Beach (s, ep.
172) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport 21.15 
Baywatch (s, ep. 139) 22.15 Fețele 
schimbării (talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 118)

6.00 România: ora fix! 8.30 Desene ani
mate (r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r)14.10 Cristal (r) 15.00 
învingătorul - Em. pentru persoane cu 
handicap 15.30 Ecclesiast '98 - 
Bastioanele credinței și civilizației (p. II) 
16.00 Em. în limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
în flagrant (do) 19.00 Sunset Beach (s, ep.
173) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport 
21.15 Kolya (co. Cehia 1996) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii: Știința și tehnica în... artă (do) 
0.20 Canary Wharf (s, ep. 119)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! (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. 158) 16.50 Cristal (s, 
ep. 238) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.00 Știri 
bancare și bursiere 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (mag. medi
cal) 20.10 Ultimele știri (s, ep. 13) 
22.00 Străzile din L.A. (dramă SUA 
1992)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Ecclesiast 
'98 (r) 8.55 Baywatch (r) 9.55 Scena 
politică (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.15 
Doar o vorbă... (r) 13.30 Arhive românești 
(r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Degețica (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
239) 17.40 Tribuna partidelor
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.00 Dosarele istoriei: Gheorghe 
Brătianu, istoric și martir (do) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 14) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV prezintă: 
Premiul pentru cel mai bun spectacol de 
televiziune 23.05 Fotbal: Liga Campionilor 
înaintea returului sferturilor de finală

6.30 Dragoste cu năbădăi (s, ep. 
39) 7.00 Dimineața devreme 10.10 
Cape Canaveral (s/r) 11.00 Brenda 
Starr (f/r) 12.40 Vedeta în papuci
(r) 13.10 O iubire de neuitat (s, ep.
91) 14.00 Știrile amiezii 14.20 între 
prieteni (r) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Noi suntem îngeri: 
Aventuri în El Dorado (f.a.Italia/ 
SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 Omul 
cu o mie de fete (s) 22.30 Seducție 
(thriller SUA 1992)

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: Aventuri în El 
Dorado (f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 
13.10 O iubire de neuitat (s, ep.
92) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Mileniul III (r) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Polițiștii din Den
ver (f.p. SUA '95) 21.30 Știri 21.40 
Legea lui Burke (s.p, ep. 27) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am întâlnit 
și români fericiți (r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r) 10.30 
M.A.S.H: (s) 11.00 Câmpul (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. 66) 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 Second Sight 
(co. p. SUA 1989) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 56) 22.45 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 23.15 Audiența națională 
(talkshow) 0.20 Nemuritorul (s, ep. 99)
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 Second 
Sight (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) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Chicago Hope (s, 
ep. 5) 21.15 De partea legii (s, ep. 23) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 57) 22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Profesiunea mea, cultura 
0.45 Nemuritorul (s, ep. 100)

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) 13.25 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. 63) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 Știri 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri și 
bogați (s, ep. 62) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 63) 20.00 
Un alt început (s, ep. 13) 21.00 Gideon 
Oliver (s, ep. 3) 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. 64) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 63) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
64) 20.00 Rivalii (do) 21.00 Justiție 
oarbă (dramă SUA 1986) 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! 14.10

Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
j partidelor parlamentare 17.10 Sailor 
I Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s, ep. 
I 101) 18.00 Medicina pentru toți: „Boli 
I imunitare” 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
i 174) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun!

20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 
21.10 Impact 21.30 Fotbal Returul 
sferturilor de finală al Ligii Campionilor 
(d) 23.30 Jurnalul de noapte 23.45 
Cultura în lume (mag.)

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 

I (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 SailorMoon (d.a) 
117.35 Casă'de piatră (s, 102) 18.00 
I Timpul Europei (mag. politic) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 175) 19.55 Doaro vorbă 

I săț-i mai spun 20.00 Jurnal, meteo, sport,
ed. specială 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 17) 

122.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.05 La 
; volan 23.15 Jurnalul de noapte 0.00 Ca- 
| nary Wharf (s, ep. 120)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (d.a/r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 
8.55 Cu ochii’n 4 (r) 10.15 Ferestre spre 
lume (II) 11.05 Videocaseta muzicală
11.35 Comorile lumii (r) 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Mapamond (r) 14.00 
Em. în Ib. maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germana 15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 160) 16.50 Cristal 
(s, ep. 240) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.00 Un maestru desăvârșit - 
Valentin Gheorghiu (do) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 15) 21.00 Avocatul poporului 
22.00 Povestiri bizare (f.gr. Anglia 73) 
23.30 Meridianele dansului
6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 

Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii 
(r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 11,30 
Sporturi extreme (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.05 Castelul de filme (r) 
13.20 Doar o vorbă... (r) 13.30 Dreptul 
la adevăr (r) 14.00 Emisiune de limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Povești celebre (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(div.) 20.10 Ultimele știri (s, ep. 16) 
21.00 în fața dvs. 22.00 Regula jocului 
(co. Franța 1939) 23.55 Fotbal. 
Rezumatele meciurilor din returul 
sferturilor de finală ale Ligii Campionilor

6.30 Dragoste cu năbădăi (s, ep. 
41) 7.00 Dimineața devreme10.10 
Legea lui Burke (s/r) 11.00 Polițiștii 
din Denver (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 88) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Clubul ,,Hai România”(r) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 întoarcerea acasă (dramă 
Anglia 1989) 21.30 Știri 21.40 Voi 
cuceri Manhattanul (s, SUA ep. 1)
22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 Voi 
cuceri Manhattanul (s/r) 11.00 
întoarcerea acasă (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Vise și oglinzi (s) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Vampirul (thriller SUA 1979)
21.30 Știri 21.40 Falsă identitate 
(s) ,,Eve of the Beholder” 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

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 câștigil(cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
întoarcerea la Laguna Albastră (f.a.SUA 
1991) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 58) 22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Pro și contra cu Octavian 
PalerOTONemuritorulțs^ep-IOlj-^^

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 întoarcerea 
la Laguna Albastră (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) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 67) 21.15 Doctor în Alaska 
(s, ep. 65) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 59) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow) 0.00 
Prima pagină 0.15 Nemuritorul (s, ep. 102)

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 (show 
pentru copii) 14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine (s, ep. 
65) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 64) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 65) 20.00 Atingerea îngerilor (s, ep, 
13) 21.00 Wedding Day Blues (co. SUA 
1988) 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 (show pentru copii) 14.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s, ep. 66) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
65) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 66) 20.00 911i 
Apel de urgentă! (s) 21.00 When the 
Craddle Falls (dramă SUA 1997) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 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 17.10 Mapamond 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 103) 18.00 Ora 
Warner: Animaniacs (d.a); Casa plină (s, 
ep. 2) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 176) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ed. specială 21.15 
Gauguin, Sălbaticul (f. biogr. SUA 79) 
23.20 Jurnalul de noapte 23.35 Planeta 
Cinema. Mitică Popescu 0.25 Șocul 
viitorului îndepărtat (f. SUA 1989)

7.30 TVM. Telematinal 8.00 Povești 
celebre (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) 10.55 
Ecoturism (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. 241) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
19.00 Concert extraordinar 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 17) 21.40 Vânare 
de vânt (div.) 22.20 Lumea sportului 
23.00 Perla Coroanei (s, ep. 3)

6.30 Dragoste cu năbădăi (s)7.00 
Dimineața devreme 10.10 Falsă 
identitate (s/r) 11.00 Vampirul (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.1.5 O 
iubire de neuitat (s, ep. 95) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Cartonașul 
galben (mag. sportiv) 15.20 Model 
Academy (s, ep. 85) 16.00 Clubul 
„Hai România" 17.00 Onyx - 
pentru îndrăgostiți 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Hotelul ‘New Hampshire” (co. 
SUA 1984) 21.30 Știri 21.40 
Puterea banilor (s, ep. 16) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

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 
TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 105) 21.15 Gremlins 
(f.fant. SUA 1984) 22.45 Zona
Crepusculară (s, ep. 74) 23.15 Știrile 
PRO TV 23.45 La limita imposibilului (s)

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 (show pentru copii) 14.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s, ep. 66) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 16.55 Știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 67) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 67) 20.00 
Christy (s, ep. 14) 21.00 Point of Be
trayal (thriller SUA 1995) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.00 Bună dimineața de la... lași! 9.05 
Șapte note fermecate 10.05 Viața ca în 
viață (s, ep. 19) 10.55 Călătorind în 
străinătate (film SUA) 12.30 Ecranul: 
Premiile uniunii cineaștilor 13.00 Mari 
conducători (do) 14.00 Info magazin: 
Atlas; Scena politică 15.00 Video- 
magazin... de primăvară 17.00 Justiție 
militară (J.A.G. - SUA, 1995 ep. 3) 
18.00 D.a.Povestirile lui Donald Rățoiul 
18.25 Hollyoaks (s, ep. 62) 18.50 
Teleenciclopedia 19.40 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.35 
Vizitatorul (s, ep. 3) 21.30 Cum vă 
place... 22.35 Filmele secolului - 
Colecția Warner 0.30 Irlanda - Țara 
Galilor
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7.00 Bună dimineața de la..Cluj- 
Napoca! 8.30 Lumină din lumină 9.05 
Colț Alb (d.a. Franța, 1991) 9.30 Fetița 
cu pistrui (s, ep. 11) 10.00 Ala-Bala, 
Portocala! 10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 12.30 Tezaur folcloric 
13.00 Documentar National Geographic 
Luptătorii din lumea sălbatică 14.00 
Fotbal: C.S.M. Reșița - Oțelul Galați, în 
etapa a 25-a a Diviziei A. 15.50 Turnul 
Babei 17.10 Star Trek - Deep Space 2 
(s, ep. 49) 18.00 Aladdin (d.a) 18.25 
Hollyoaks (s, ep. 63) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21.00 Trei fugari (f, SUA, 
1989) 22.45 D-na King, agent secret (s, 
ep. 10) 23.30 Repriza a treia

8.00 D.a. Povești celebre 8.30 
Natură și civilizație 8.50 Comorile 
lumii Galapagos, grădina raiului 
Kilimanjaro, tronul șarpelui alb 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Pas cu pas 
10.35 Documente culturale 11.30 
TVR Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Căderea vulturilor (s, 
ep. 10) 15.10 Tradiții 15.35 D.a 
Povești celebre 16.00 Micaela (s, ep. 
163) 16.50 Cristal (s, ep. 242) 18.00 
Planeta Cinema Lumea e o scenă, 
oamenii actori... 18.50 Jurnalul 
actualității muzicale 19.00 Serata 
muzicală TV 21.30 Ateneu Selecțiuni 
din Festivalul Mozart 22.30 în plină 
acțiune (s, ep. 20) 23.20 Stop-cadru
23.30 Conviețuiri 24.00 J.S. Bach - 
313 ani de la naștere

8.00 Povești celebre (d.a) 8.30 
Natură și civilizație 8.55 Comorile 
lumii: Roma, oraș vechi; Cairo, 
cartierul islamic 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise 
10.35 Cinematograful vremii noastre: 
Jacques Rivette (ARTE) 11.20 TVR 
lași 13.30 O altă putere 14.00 
Căderea vulturilor (s, ep. 11) 15.35 
Povești celebre (d.a) 16.00 Micaela 
(s, ep. 164) 16.55 Rugby: Scoția - 
Anglia, în Turneul celor 5 Națiuni
18.30 Alo, tu alegi! 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 21) 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 21.00 
Fotbalmania 23.30 Pop show nocturn

7.00 Știri 8.00 O iubire de neuitat (s/ 
r) 8.45 Dragoste cu năbădăi (d.a) 
9.20 Ultimele 5 minute (s, ep. 11) 
10.50 Cartonașul galben (r) 11.50 
Vedeta în papuci 13.00 Viață 
sălbatică (do, ep. 34) 13.30 Model 
Academy (ep. 86) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Viata de la zero (ep. 
13) 14.50 Fir întins 16.30 între 
prietenii7.30 Club Hawaii (ep. 79) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(ep. 293 și 294) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 De ce mi se 
întâmplă numai mie? 21.30 Știri
21.40 A treia planetă de la Soare (s,
ep. 27) 22.05 Ariiss (s, ep. 20) 22.30 
Beavis & Butthead (ep. 58) 23.00 
Vânătorul de recompense (acțiune 
SUA 1992)______________________

7.00 Știri 7.05 Model Academy (s/r) 
8.10 Fir întins (r.) 8.35 Spirit și credință
9.40 O echipă fantastică: Kangoo 
(d.a, ep. 13) 10.05 Animal show (s, 
ep. 43) 10.30 Mighty Max (d.a.ep. 4) 
11.00 Controverse istorice (do) 11.20 
Mileniul III: Spaime, iluzii, speranțe
11.40 Spirit și credință 12.Î0 
Descoperiri - Sari Sarinama - 
coborârea în lumea subpământeană 
(ep. 10) 13.00 Uragan în paradis (s, 
ep. 3) 14.00 Duminica în familie 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s, ep. 
294 și 295) 19.00 Observator/Sinteză 
de știri 19.45 Surorile Lemon (f, SUA, 
1989, comedie) 21.30 Spark (s, ep. 
28) £2.00 Cape Canaveral - Eroii 
spațiului (s, ep. 21) 23.50 întoarcerea 
sfântului (s, ep. 3)

7.00 PRO TV Junior: D.a. Aventurile lui 
Teddy Ruxpin (ep. 11) 9.00 Superboy (ep 
32) 9.25 Film de desene animate: 
Tărâmul dinozaurilor 11.00 PRO Motor
11.30 Secretele bucătăriei 12.00 Punctul 
pe I 12.55 Știrile PRO TV 13.00 News 
Radio (ep. 5) 14.00 Generația PRO 
(Baschet NBA Action) 15.40 Gillettte - 
Cupa Mondială 16.10 Hercule (s, ep. 55) 
17.00 Xena, prințesa războinică (s, ep. 
54) 17.50 PRO Fashion - magazin de 
modă, lifestyle și atitudine 18.20 Fete de 
bani gata (ep. 21) 18.50 Te uiți și câștigi!
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Duzina de
ticăloși: Misiune 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (s, ep. 27) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 N.Y.P.D. Blue - viață de 
polițist (ep. 26) 0.15 Dovezi
incontestabile (thriller, SUA, 1994)

7.00 D.a. 8.00 G.l. Joe (d.a, ep. 20) 8.30 
Connan, Aventurierul (d.a, ep. 21) 9.00 
Lassie (s, ep. 20) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Se întâmplă în Waikiki (s, 
ep. 10) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
News Radio (s, ep. 6) 13.30 Să mori de 
râs (s, ep. 4) 14.00 Pouic-Pouic 
(comedie Franța, 1962) 15.30 Lano și 
Woodly (div.) 15.55 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 16.40 Lumea filmului 
17.10 Al șaptelea cer (s, ep. 114) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 114) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Greu 
de ucis (f, SUA, 1988) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Cybill (s, ep. 5) 22.50 Știrile 
PRO TV 23.05 Procesul etapei 1.00 
Gillette - lumea sportului

6.30 Videoclipuri muzicale 7.00 
Elefănțelul (ep. 53) 7.30 Lumea lui Eric 
(ep. 35) 8.00 Bailey Kipper 8.30 
Justițiarii (d.a., ep. 14) 9.00 Apărătorii 
Galaxiei (d.a, ep. 8) 9.30 Inspectorul 
Gadget (d.a., ep. 12) 10.00 Un cuplu 
irezistibil (d.a. ep. 20) 10.30 Daria (d.a) 
11.00 1999 (s, ep. 10) 12.00 în 
căutarea dreptății (ep. 2) 13.00 
Eurofotbal - emisiune sportivă 14.00 
Fotbal: F.C. Național - Ceahlăul Piatra 
Neamț 16.00 Masada (s, ep. 4) 18.30 
Lumea lui Dave (ep. 12) 19.00 Știri 
20.00 Misterele din New Orleans (s, 
ep. 13) 21.00 Păsările (f, SUA 1996) 
23.00 Știri 23.30 Vânătorul de recom
pense (f.a. SUA 1992)

7.30 Lumea lui Eric (ep. 36) 8.00 A 
doua familie (do) 8.30 Căutătorii de aur 
(ep. 7) 9.00 Echipa de fotbal (d.a, ep.13) 
9.30 Campionul (s, ep. 8) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a. ep. 15) 10.30 
Lumea lui Dave (s, ep. 12/r.) 11.30 
Misterele din New Orleans (ep. 13/r.) 
12.25 Știri 13.30 Divorțul ei (dramă, 
SUA) 15.25 Știri 16.00 Față în față la 
Hollywood (s, ep. 14) 16.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (s, ep. 8) 17.00 
Videofashion (ep. 14) 17.30 Exploratorii 
(do) 18.30 O lume nebună (do. art. ep. 
14) 19.00 Știri 19.30 Nimeni nu e per
fect (ep. 14) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 14) 21.00 Bye, Bye. Baby 
(comedie SUA) 23.00 Știri 23.30 Istoria 
mafiei americane (do, ep. 3)
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LUNI 16 MARTIE
11.00 Antonella (s/r) 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 Antonella (s, ep 38) 
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: 
Bride of Frankenstein (f.gr. SUA 
1935) 1.45 Fotbal Hat-Trick (r)

MARȚI 17 MARTIE
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Bride of Frankenstein 
(f./r)17.00 Antonella (s, ep 39) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 33) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 33)
21.45 Nimic personal (s, ep. 33)
22.45 Cinemateca de acasă: 
L'eredita Ferramonti (dramă 
Italia 1976)

MIERCURI 18 MARTIE
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: L’eredita Ferramonti 
(dramă Italia 1976) 17.00 Anto
nella (s, ep40) 18.00 Marielena 
(s, 2 ep.) 19.30 Casper (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
34) 21.00 Războiul conjugal (s, 
ep. 34) 21.45 Nimic personal (s, 
ep. 34) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Pretty Poison (thriller 
SUA 1968)

JOI 19 MARTIE
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Pretty Poison (thriller 
SUA 1968) 17.00 Antonella (s, 
ep 41) 18.00 Marielena (s, 2 ep.)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 35)
21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Hooper 
(co. SUA 1978)

VINERI 20 MARTIE
11.00 Antonella (s/r) 12.00 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 14.15 Cinemateca de 
acasă: Hooper (co. SUA 1978) 
17.00 Antonella (s, ep 42) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 36) 21.00 Războiul 
conjugal (s, ep. 36) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 36) 22.45 
Cinemateca de acasă: Faleze de 
nisip (dramă România 1982)

SÂMBĂTĂ 21 MARTIE
7.30 Nimic personal (ep. 31, 

32, 33, 34 și 35 r.) 11.15
Antonella (r. 2 ep.) 12.45 
Marielena (r) 13.30 Faleze de 
nisip (s/r) 15.00 Omul mării (s, 
ep. 19 și 20) 16.30 Casa 
serialelor 17.00 Antonella (s, ep. 
55) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 56) 18.45 
Marielena (s, ep.67) 19.30 
Casper (s, ep. 41) 20.00 La nord, 
prin nord-vest 22.30 Nisipuri 
mișcătoare (ep. 19 și 20 r.)

DUMINICĂ 22 MARTIE
9.00 Sport la minut 9.30 

Oxigen 9.45 Sport extrem 
10.00 Motor Sport Magazin
10.30 Baschet NBA (r) 14.00 
Ghetele de aur - Poveștile lui 
Gary Lineker 14.30 FIFA 
Magazin 15.00 Italia în 7 zile 
15.50 Fotbal: II Calcio - 
repriza I (live) 16.45 Sport la 
minut 16.55 Fotbal: Calcio - 
repriza a ll-a 17.45 NBA Ac
tion 18.15 Golazo - Top Gol 
Europa 18.45 Retrospectiva 
sportivă a săptămânii 19.00 
Faza zilei 19.15 Sport la minut 
- Știri sportive 19.30 Casper 
d.a. 20.00 Arhiva neagră (s)
20.45 Incoruptibilii (s) 21.30 
Marile bătălii ale celui de-al ll- 
lea război mondial 22.30 
Nisipuri mișcătoare (s, ep. 2)

Rezultatele etapei intermediare de miercuri, 11 martie: CSM 
Reșița - Steaua 0-2; FC Național - Jiul Petroșani 3-0; Oțelul 
Galați - Ceahlăul P.N. 2-0; FCM Bacău - “U” Cluj 2-0; Univ. 
Craiova - Sportul Stud. 1-0; Foresta Fălticeni - Gloria Bistrița 3- 
0; Rapid - Farul C-ta 3-0; FC Argeș - CF Chindia 2-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (14 martie): “U” Cluj - Foresta Fălticeni; 
Gloria Bistrița - Univ. Craiova; Sportul Stud. - Rapid; Oțelul 
Galați - FC Național; Jiul - CSM Reșița; Steaua - FCM Bacău; 
Petrolul - FC Argeș; Farul - Dinamo; Ceahlăul - CF Chindia.

1. STEAUA 23 17 3 3 56-27 54
2. RAPID 23 16 4 3 47-16 52
3. OȚELUL GALAȚI 23 16 1 6 44-15 49
4. FC NAȚIONAL ' 23 14 4 5 38-21 46
5. FC ARGEȘ 23 12 3 8 30-27 39
6. DINAMO 23 12 2 9 41-30 38
7. CSM REȘIȚA 23 11 3 9 35-37 36
8. UNIV. CRAIOVA 23 11 2 10 43-31 35
9. CEAHLĂUL P.N. 23 10 4 9 29-26 34
10. “U” CLUJ 23 8 4 11 26-24 28
11. FC PETROLUL 23 8 4 11 27-31 28
12. FARUL C-ȚA 23 8 4 11 23-37 28
13. GLORIA BISTRIȚA 23 8 3 12 35-40 27
14. FORESTA FĂLT. 23 6 7 10 21-27 25
15. CF CHINDIA 23 6 5 12 24-48 23
16. FCM BACĂU 23 6 6 11 21-38 24
17. SPORTUL STUD. 23 5 3 15 25-38 18
18. JIUL PETROȘANI 23 2 0 21 14-75 6

Etapă a gazdeli r
□ O singură victorie în 

deplasare, a echipei Steaua la 
Reșița. □ în rest, victorii în 
linie ale gazdelor. □ Oaspeții 
nu au reușit să înscrie decât un 
goli

Etapa intermediară de 
miercuri a fost la discreția 
echipelor - gazdă, cu o singură 
excepție: victoria echipei militare 
la Reșița. Meciul, transmis în 
direct la TV, a fost viu disputat, 
îndeosebi în prima parte a jocului, 
când reșițenii au dat o replică mai 
puternică oaspeților. în min. 44, 
CSM Reșița a beneficiat de o 
lovitură de la 11 metri. A executat 
Ciocoi, dar Ritli reușește să 
respingă balonul. Din acest minut, 
Steaua a evoluat în 10 jucători, 

în preliminariile EURO 2000 

PROGRAMUL MECIURILOR 
REPREZENTATIVEI NOASTRE 

DE FOTBAL
Miercuri, la Budapesta, s-a fixat programul meciurilor 

pe care reprezentativa noastră de fotbal le va susține în 
preliminariile CE 2000:

- LIECHTENSTEIN - ROMÂNIA - 6 SEPT. 1998;
- UNGARIA - ROMÂNIA ■ 11 OCT. 1998;
- ROMÂNIA - SLOVACIA -14 OCT. 1998;
- ROMÂNIA ■ PORTUGALIA - 28 MARTIE 1999;
- ROMÂNIA - AZERBAIDJAN - 31 MARTIE 1999;
- ROMÂNIA - UNGARIA - 6 IUNIE 1999;
- AZERBAIDJAN - ROMÂNIA - 9 IUNIE 1999;
- ROMÂNIA - LIECHTENSTEIN - 5 SEPT. 1999;
- PORTUGALIA - ROMÂNIA - 8 SEPT. 1999;
- SLOVACIA - ROMÂNIA -10 OCT. 1999.

j I Arbitrii și observatorii
- Diviziei D

.----! * .. L. I i I . ■ : ■ ■ : - I ■ : : : * : : ■ • ■ : : » ! » ■ _

Etapa din 15 martie 1998
CFR Marmosim Simeria - Casino Hia, arbitri: Petru Ziate, 

Sorin Corpadi și Florin Buigaru, observator Cornel Cărare. 
A SA Aurul Brad - Victoria Că/an, arbitri: Lucian Capră, 
Silviu Med rea și Mircea Brândușa, observator Dorel Târsa. 
Minerul Bărbăteni - Constructorul Hunedoara, arbitri: 
Nico/ae Pândărelu, Traian Melha și Daniel David, 
observator Pavel Marincău.
Retezatul Hațeg -F.C. Paroseni Vulcan, arbitri: ton Mândru, 

Zottan Gergely și Corne! Pop, observator Vasile Nemeș.
F.C.Dacia Orăștie - Metalul Criscior, arbitri: Alin Ciolca, 
Cristina Ciulavu și Claudiu Durtescu, observator Petru 
Spărios.
Minerul Te/iuc - Minerul Aninoasa, arbitri: Al in Cîrstoiu, 
Valentin lacob și Eugen Ambruș, observator Viorel Stanca. 
Minerul Livezeni - Minerul Ghețari, arbitri: Valentin Verdeș, 

Ionel Adam și Constantin Dineș, observator, Nicolae 
Sebeș.

într-o scurtă discuție, 
I viceprimarul orașului Călan - 

| domnul Octavian Dumulescu,

Reghecampf fiind eliminat în 
urma hențului comis în careu, 
premergător loviturii de 
pedeapsă. Golurile Stelei au 
fost înscrise de Rotariu și 
Dănciulescu.

Restul partidelor s-au 
încheiat cu victorii lejere, doar 
în întâlnirea FC Argeș - CF 
Chindia oaspeții izbutind să 
înscrie un gol (scor 2-1 în 
favoarea argeșenilor). Rapid a 
câștigat cu 3-0 în jocul său cu 
Farul, scor înregistrat și de FC 
Național în meciul cu "lanterna 
roșie”, Jiul Petroșani. Așa se 
face că plutonul fruntaș, 
Steaua, Rapid, Oțelul și FC 
Național, se menține compact 
în lupta pentru primele 3 locuri. Când intră dihonia, adică 

vrajba între oameni, nu prevestește 
nimic bun. Ea otrăvește sufletele 
și înveninează raporturile dintre 
indivizi. Când ea pătrunde în 
colectivități umane, efectele sunt 
nu o dată tragice. Dar când ea 
cuprinde instituții ale statului?

De la o vreme, dihonia pare să 
fi pătruns în structurile județene de 
putere numite Prefectura județului 
Hunedoara și Consiliul județean.

Mai întâi, bazat pe prevederile 
Ordonanței de urgență nr. 22/ 
26.05.1997 care modifică -a doua 
oară - Legea 69/1991 privind 
administrația publică locală, 
Consiliul județean a adoptat o 
hotărâre privind o nouă salarizare 
pentru personalul propriu. La fel au 
procedat și alte consilii județene și 
unele consilii locale din județul 
nostru. Noile salarizări urmau să se 
regăsească în bugetul fiecărui 
consiliu, deocamdată în limitele 
acelui 6,31a sută din bugetul anului 
trecut, cât poate cheltui fiecare 
consiliu până la adoptarea Legii 
bugetului pe 1998. Nu mai insistăm 
asupra motivației hotărârii, știut 

Jiind nivelul destul de scăzut al

■ ne spunea:
■ ,,Am dori să deschidem în 
I piața Orașului Nou un centru 

| de sacrificare a animalelor, cu
■ puncte de desfacere a cărnii.
■ Ne împiedicăm de existența 
| aici a unei construcții pro- 

| prietatea fostei I.C.S.Mixtă 
I Călan, actualmente S.C.
■ "Streiul” SA. Clădirea ar putea 
| fi renovată și adaptată la 
i această funcționalitate dăr nu

PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDEȚULUI 
HUNEDOARA ÎN LUNA IANUARIE 1998

în procente

Producția principalelor produse industriale

ianuarie 1998 față de

dec. 
1997

ian. 
1997

media 
lunară 
1997

A 1 2 3

Producția industrială 102.3 88.8 75.7
Numărul mediu al salariaților din industrie 97.3 65.6 73.3
Productivitatea muncii în industrie 105.1 135.4 103.3
Export 88.9 114.0 89.1

✓huilă netă 1 8.0 59.6 70.6

✓oțel 95.4 92.1 86.6

✓laminate 100.3 127.2 78.6

V ciment 109.1 97.6 52.6
✓bere 51.6 234.3 43.4
✓carne tăiată în abatoare 17.3 18.4 17.6
✓lapte de consum 93.1 61.7 67.4

✓pâine 90.7 48.2 72.7
Efectivele de animale la 31.01.1998:
Bovine 101.1 97.6 95.0

- la populație 101.2 99.3 95.9
Porcine 103.7 89.1 78.6

- la populație 104.1 100.1 79.7
Ovine 104.0 90.9 82.9

- la populație 104.0 94.0 83.5
Păsări 107.9 51.2 68.6

- la populație 96.3 97.0 77.6
Venituri salariate medii nominale

✓brute 84.1 149.0 125.9
✓nete 92.3 176.9 135.7

Prețurile de consum ale populației
✓total 104.9 231.9 X
✓mărfuri alimentare 104.5 232.0 X
✓mărfuri nealimentare 102.8 213.0 X

✓ servicii 111.6 296.4 X

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STA TISTICĂ HUNEDOARA-DEVA

\__________ _____ - ---------- ------------_------------------ y

AN I MOZH A TE
salariilor în administrația locală, 

în baza aceleiași ordonanțe, 
care la articolul 12 modificat, 
alineatul 3 spune că “prefectul 
exercită în condițiile legii controlul 
legalității actelor adoptate sau 
emise de autoritățile administrației 
publice locale, putând ataca actele 
acestuia în fața instanței de 
contencios administrativ"; prefectul 
de Hunedoara a și făcut; ceea ce 
prefecții altor județe nu au făcut.

Acum, judecarea litigiului se 
află la Curtea de apel și nu se poate 
prevedea când și cu ce soluție se 
va încheia. Amintim doar că același 
act normativ, la același articol, 
alineatul 3, prevede că:"Prefectul 
răspunde, conform legii, la cererea 
autorității administrației publice lo
cale, în cazul în care instanța de 
contencios administrativ stabilește 
că actul acesteia a fost atacat în 
mod abuziv și cu rea credință”.

N-am vrea să credem că 
atacarea hotărârii respective în 
contencios a fost un act de invidie 
pentru faptul că guvernul nu a luat 
aceeași măsură și pentru aparatul 
salariat al prefecturilor.

Dar cu acestea nu am încheiat

C sugestie
"De ce nu o cumpărați de 

la S.C."Streiul”, doar este 
construită pe terenul 
proprietate a domeniului pu
blic?”

"Noi nu putem cumpăra 
pentru că suntem instituție 
bugetară”.

S-ar părea că soluția 
pentru rezolvarea acestei 
cerințe a orașului nu este decât 
construirea pe alt ampla
sament a utilităților respective. 
Și totuși! Un agent economic 
care este interesat și care 
poate cumpăra în limitele legii 

ce era de spus. Consiliul 
județean, obținând prin instanță 
dreptul de proprietate asupra 
clădirii în care se află Prefectura, 
a hotărât ca toți chiriașii săi care 
nu sunt finanțați de la bugetul 
consiliului să plătească chirie pe 
spațiul ocupat la tariful pe care 
și Consiliul județean îl plătește 
Tribunalului Hunedoara pentru 
spațiul pe care-l ocupă în 
clădirea acestuia. Absolut logic 
și echitabil. Dar Prefectura nu a 
răspuns în nici un fel... financiar 
hotărârii respective. Vom asista 
la un nou proces în contencios? 
Se vor căra reciproc prin judecăți 
cele două prestigioase instituții 
județene ale puterii? Ar fi trist. Cu 
atât mai mult cu cât treburile 
județului se complexează de la 
lună la lună, unele dintre ele 
nemaiputând aștepta prea mult 
o rezolvare, iar măcinarea 
energiilor prin zavistie și procese 
nu are darul să precipite vreo 
rezolvare. Și apoi mai este vorba 
și de prestigiul insituțiilor respec
tive.

Ion CIOCLEI 

clădirea respectivă poate 
constitui, împreună cu 
primăria, o unitate de profit. 
La investiția pentru dotarea 
acesteia, agentul economic 
respectiv ar veni cu clădirea, 
municipalitatea ar veni cu 
terenul și împreună ar 
suporta cheltuielile de trans
formare și utilarea cu cele 
necesare. Perfect în acord 
cu legea și cu interesele 
economice ale asociatului 
investitor și ale comunității și 
cu cele sociale ale orașului. 
(IC.)
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UNITATEA DE INFORMATICA - "REȚEAUA 

DE NEURONI" A SIDERURGICII S.A.
Rep.: Die director, ce re

prezinți unitate? de infor
matică a Siderurgicii S.A., 
într-o epocă a ofensivei cal
culatoarelor personale ce a 
dus la desființarea rând pe 
rând a testelor centre terito- 

I riale de calcul?
C.C.: Aș putea spune că 

Hunedoara este un martor ac
tiv al scuriei istorii a informaticii 
uni,-arr.3l? Aici a ‘est adus î~. 
1964 unul din primele caicula- 
toaie "dulap", marca Elliot, aici 
r.u învățat meserie zeci de spe- 

I cialiști în informatică trecând 
' de la proaramarea cu cartele la 
I limbajele de nivel înalt ale no- 
' Hor sisteme. Toată această tra

diție imormatică n-ar fi fost 
posbi'ă oscă n-ar fi existat, la 
tlunedoaîc., o puternică tradiție 
metalurgică îr umbra căreia s- 
a puiuț dezvolta și sectorul 
tehnicii de calcul. Așa se face 
că astăzi cei 100 do specialiști 
ai Unității de informatică sunt 
angrenați în lucrări specifice ce 

au ca unic beneficiar combinatul 
siderurgic.

Rep.: Ce înseamnă din 
punct de vedere al tehnicii 
folosite asigurarea de pres

Dialog cu dl. fizician Constantin 
Chirica , sef unitate

tații informatice unui colos 
industrial de talia "Siderur
gicii" S.A.

C.C.: Vă dați seama că o 
simplă rețea de PC-uri ar fi ne
potrivită pentru acoperirea ne
voilor de stocare și de flux in
formațional specifice "Side
rurgicii” S.A. De aceea folosim, 
pe post de server, dacă doriți, 
sisteme de calcul IBM, model 
AS 400, care pot asigura ce
rințele specifice combinatului. 
Vorbim de un sistem de calcul 
care poate gestiona o memorie 
depănă la 1024 de MB, poate 

stoca informații pe hard-discuri 
de până la 151 GB, suportând 
conectarea la ele a cca. 1400 
de terminale. Aceste terminale 
sunt, de obicei, PC-urile care 

pot folosi imensul volum de 
informații de pe server. în pre
zent sunt legate în sistem doar 
180 de terminale, numărul lor 
putând varia funcție de nevoile 
de moment ale diferitelor secții 
din combinat.Cu această do
tare, monitorizăm principalele 
funcții ale "Siderurgicii", de 
aprovizionare, producție și 
desfacere, cuprinzând și com
partimentele financiar-contabil 
și de personal.

Rep.: Cum apreciați posi
bilitatea ca secția de infor
matică să fie separată de "Si

derurgica" S.A. printr-un 
proces de restructurare cu 
divizare a combinatului?

C.C.: După părerea mea 
această separare ar fi o mare 
greșeală. Combinatul ar fi 
practic frustrat de "rețeaua lui 
de neuroni", care prin rețeaua 
informatică, leagă și permite 
funcționarea articulată a în
tregii întreprinderi. Unde mai 
punem că doar în calculatoa
rele noastre mai sunt memo
rate evidențe și acte care re
flectă vânzările combinatului 
pe zeci de ani. Deci, această 
separare n^ar fi, în opinia 
mea, corectă pentru combi
nat. în ce ne privește, dacă 
totuși se va proceda la divi
zare, am convingerea că vom 
ști să supraviețuim deși re- 
orientarea necesară petntru 
aceasta va fi un proces ane
voios și de mai lungă durată 
dacă avem în vedere scăzutul 
nivel de informatizare al so
cietății românești.

Americani la 
Hunedoara

"Ambasadorii prieteniei" 
din Statele Unite ale Americii 
se vor afla în vizită la Hune
doara. în data de 18 martie, 

grupul "Encore" din Salt Lake 
City (statul Utah) îi va delecta 
pe spectatorii ce se vor afla în 
sala Casei de cultură cu un 
spectacol intitulat "Broadway 
Show", cu muzică americană 
(nu vor lipsi, evident, genul 
country, jazz-ul ș.a.).

Concurs
"Top Pop Top"
Sub acest generic se va 

desfășura la sala "Construc
torul" din Hunedoara un con
curs pentru copii preșcolari, în 
data de 18 martie. în organi

zarea clubului "Constructorul" 
O.T., acest spectacol se anunță 

foarte distractiv pentru cei mici, 
încercând să contribuie și la 
depistarea tinerelor talente.

Specialități 
gastronomice 

ardelenești în... 
concurs

Cu prilejul festivalului de la 
Szombathely (Ungaria), la ca
re participă toate orașele înfră
țite cu localitatea maghiară, se 
va desfășura și un concurs 
gastronomic. în perioada 14- 

26 martie, în fiecare seară câte 
un bucătar va pregăti cina pen
tru cca 100 de persoane, cu tot 
ambientul specific zonei din 
care vine. Reprezentantul hu- 
nedorenilor este Mircea Să- 
lășan, specialist în gastrono
mie, care va încerca să con
vingă juriul pregătind o cină ă 
la ... Hunedoara.

— - 7

■ La începutul acestei săp- ■ 
1 tămâni, polițiștilor hunedoreni •. 
J le-a fost semnalată prezența J 
i unui cadavru în gura unui ca- , 
i nai din vecinătatea Spitalului ■ 
> Municipal. Sosiți la fața Io- 1 
1 cului, polițiștii au stabilit că era 1 
! vorba despre o persoană de j 

i sex masculin, lângă care se ■
• mai găseau obiecte de îm- i 
1 brăcăminte și resturi de mân- 1 
J care. La ora documentării J 

i noastre, nefiind încă defer- , 
i minată identitatea cadavrului, i
• se presupunea că este vorba 1 
J de unul dintre boschetarii care J 

i în anotimpul rece își găsesc ,
■ frecvent adăpost în gurile de ■
1 canal. 1

UN NOU PROGRAM 
DEDICAT PROIECȚIEI 

SOCIALE

I 
I
I
I 
I
I
I

Prețurile pieței I
Piața “Obor" din Hunedoara se remarcă nu doar prin varietatea și | 

bogăția ofertei, ci și prin aspectul plăcut și îngrijit. Prețurile sunt și ele mai ■ 
mici decât in alte orașe. Spre exemplu, cartofii costă 2500-3000 de lei 1 
kilogramul, usturoiul se vinde cu 12000-15000 de lei, ceapa cu 6000, salata | 
verde cu 2500 de lei căpățâna , iar merele cu 1500-2000 lei kilogramul. ■ 
Castraveții costă 17000-18000 de lei, roșiile sunt și ele cam la același preț, 1 
adică 18000 de lei. Laptele se vinde cu 4000 de lei litrul, portocalele costă I 
5900-6000,y iar bananele 10000 de lei kilogramul. Trandafirii sunt mai I 
ieftini decât în alte piețe și se vând cu 11000-12000 de lei firul.

Prin intermediul cartelului 
sindical Alfa , "Organizația de 
întrajutorare a lucrătorilor din 
Elveția" intenționează să de
ruleze niște fonduri în Ro
mânia, zona Hunedoara, pen
tru susținerea unor organisme 
ce activează în domeniul pro
tecției sociale. Fondurile, re
prezentând circa 150.000 
franci elvețieni, sunt repar
tizate în două direcții. O tran
șă din bani va lua calea Sindi
catului "Siderurgistul" din 
combinatul hunedorean, fiind 
folosiți în activități de pregătire 
și instruire sindicală. O a doua 
tranșă din fondurile puse la 
dispoziție de organizația elve
țiană va avea ca beneficiar 
Asociația non-profit "lancu de 
Hunedoara" care reunește 
centrul de informare și me
diere a muncii, clubul șome
rilor și centrul de afaceri. Din 
cele declarate de dna ing. 
Manuela Minăieș, șef Birou 
Forță de Muncă și Șomaj Hu

nedoara, a reieșit că banii 
alocați de elvețieni vor con
stitui baza unor microcredite 
acordate prin centrul de afa
ceri pentru demararea unor 
inițiative particulare. O parte 
din fonduri vor finanța activi
tatea centrului de informare și 
mediere și a Job Clubului, 
dând posibilitatea angajării de 
personal (7-8 persoane) din 
rândul șomerilor, pentru de
servirea compartimentelor de 
asistență socială și mediere a 
muncii. Activitatea de mediere 
a muncii derulată prin acest 
program va fi orientată pre
ponderent spre ajutorarea 
persoanelor de sex feminin.

Referitor la programul 
SESAM de integrare socio- 
profesională a tinerilor proveniți 
din casele de copii ale județului 
Hunedoara, interlocutoarea a 
precizat că au fost finalizate 
anchetele sociale stabilindu-se 
cine vor fi primii 54 de asistați în 
acest program.

Pagină realizată de
Georgeta BÎRLA. Adrian SĂLĂGEAN. Andrei NiSTOR

Biroul Politiei Rutiere din
9

Hunedoara are doar șase oameni
Este greu de crezut că circu

lația într-un municipiu de talia 
Hunedoarei este reglementată 
doar cu sprijinul a șase polițiști. 
Totuși, conform declarațiilor dlui 
colonel Adrian Filer, prin muncă 
asiduă și prin prestarea unor ore 
suplimentare, se poate ține sub 
control traficul din municipiu. 
Astfel, în perioada 1-10 martie 
1998, agenții de circulație au

Dumitru Vasile, de 19 ani, din 
Hunedoara, fără ocupație, a con
dus motoreta cu numărul HD - 1 
- 1305, fără a poseda permis de 
conducere. Pentru această “joa

reținut 20 de permise de condu
cere. Din acestea 7 au fost reți
nute pentru conducere sub influ
ența alcoolului, 5 pentru neacor- 
darea de prioritate pietonilor și 8 
pentru neacordarea de prioritate 
altor automobile. Sancțiunile 
contravenționale în prima săptă
mână a lunii martie au fost în 
număr de 190, având valoarea 
de peste 3 milioane de lei.

Fără permis
că" i se va întocmi dosar penal.

Astfel de fapte se sancțio
nează cu închisoare între 6 luni 
și 3 ani sau cu amendă contra
vențională.

Minor accidentat
în data de 5 martie, mi

norul Burcea lanoș, de 10 ani, 
din Hunedoara, s-a angajat în 
traversarea Bulevardului 1848, 
în fugă și fără să se asigure,

fiind și în afara marcajului 
pietonal. A fost accidentat ușor 
de autoturismul cu nr. HD - 02 
- RWE, condus de numita 
I.O.V.

------------ —

Biroul Poliției Rutiere din Hunedoara recomandă 
părinților să facă mai multă educație pe teme rutiere 
minorilor, iar conducătorilor auto să circule cu prudență.

■ -y
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PLATON, NOICA, LIICEANU.
După 6 ani, Editura Huma- 

nitas re-publică o carte a direc
torului ei - cearta cu filozofia ■. 
în stare să producă vibrații 
unor resorturi psihice ceva mai 
secrete; să nu le spunem atro
fiate, ci doar... marginalizate de 
vâltoarea social-politicianis- 
mului nostru feroce! Pe acest 
fond, re-întâlnirea cu gânairea 
filozofică liiceană este o plă
cere, iar întâlnirea o noutate 
care va câștiga inima și mintea 
cititorului abia pășind pe acest 
tărâm. între altele, ajutător este 
în acest sens simplul fapt că 
autorul a fost unul dintre apro- 
piații lui Constantin Noica... De 
altfel, desele referiri, trimiteri, 
citate etc. ni-l readuc în ima
ginație pe celebrul locuitor al 
Păltinișului. Decupând o sea
mă de fragmente din textul 
cărții, putem reconstitui - într- 
un fel - măcar o latură a gân
dirii marelui filozof: "Noica și-a 
ascuns rădăcinile gândirii, îm- 
pingându-le cu grijă în adânc și 
lăsând la lumină doar floarea 
înșelătoare a dialogului cu ma
rii sistematici pe care, în fapt, i- 
a adus la sine, "povestindu-i" și 
hrănindu-i cu seva tempera

Soliștihunedorenide muzică populară

mentului său." (p.42). Dar, înain
te de orice alte comentarii sau 
sublinieri, cuvine-se, fără în
doială, să acordăm autorului o 
circumstanță de care, nu că ar 
avea nevoie, dar îl circumscrie 
într-un spațiu filozofic favorit,

Gabriel Liiceanu: CFARTA CU FILOZOFIA 

Editura Humanitas, București, 1998

adică: Platon - platonicianismul. 
Aici conglomeratul ideilor nu mai 
este o mișcare browniană, ci una 
controlată și analizată de filozoful 
antic.- Bun cunoscător, excelent 
traducător și avizat analist al 
acestuia, Gabriel Liiceanu co
mentează: "Toată lumea știe că 
istoria utopiei europene începe 
cu Platon: Republica. Dar ce este 
Republica? Este descrierea unui 
stat în care conduc filozofii. De 
ce, în statul lui Platon, trebuie să 
conducă filozofii? - se întreabă 
Liiceanu. Pentru că filozofii la 
Platon, răspunde el imediat, sunt 
cei mai apți să adeverească e- 
sența umană. Și care este a- 
ceastă esență? Esența omului 

este de a se afla pe un drum ce 
duce dincolo de el. într-un stat 
adevărat nu pot conduce decât 
cei care deschid acest drum și 
care, primii.se așază pe el."(p. 
111). Aluzia la un prezent ro
mânesc este evidentă: o scenă 

politică dominată de prim-ve- 
dete(!), inși care auzindu-se vor
bind (indiferent ce) simt nevoia să 
toarcă motănește de plăcere... 
însă, chestiunea este cu mult mai 
serioasă, poate chiar gravă, dacă 
avem în vedere avertismentul dat 
de autor mai departe: "Dar pro
iectul unei "case comune" a Eu
ropei nu poate cădea decât în 
sarcina gândirii (s. DH), așa cum 
problema locuirii - și arhitecții au 
aflat-o între timp - este în chip 
esențial o problemă a filozofiei," 
menționează filozoful. Și con
cluzionează scutindu-l De cititor 
de orice alte comentarii: "După 
cum vedeți, până la urmă tot 
despre spirit este vorba." (p. 129).

Absolut: fără filozofie, recte 
gândire-rațiune, totul ar sfârși-o 
în haos. Numai că realitatea își 
are legile ei, care nu țin seama 
și nu se conformează întot
deauna teoriei oricât ar fi a- 
ceasta de frumoasă. însuși Ga
briel Liiceanu notează: "Cunoaș
teți, poate, faimoasa alegorie a 
peșterii din Cartea a Vll-a a 
Republicii (s. GL). Platon imagi
nează aici o peșteră și pe lo
cuitorii ei. Aceștia sunt legați cu 
spatele la sursa unei lumini 
artificiale (...) precum și la o- 
biectele care își proiectează 
umbra pe peretele din fața lor. 
Ei văd deci numai umbrele (s. 
GL) obiectelor și nu obiectele 
înseși, realitatea conformându- 
se pentru ei cu aceste umbre." 
(p. 142). Această imixtiune a 
imaginarului în real nu este 
decât unul dintre multele e- 
xemple care s-ar putea da în 
favoarea invitației la lectura unei 
cărți din care avem multe a 
învăța, slavă Domnului. Pentru 
că, într-adevăr, titlul cărții este 
un mic avertisment asupra unui 
conținut care ne înalță prin spirit 
spre rațiune.

Dumitru HURUBĂ 

Poesia e la urma urmelor 
ultimul țărm al metaforei, 
spuse bătrânul filosof 
sorbind din paharul cu vodcă, 
ea se naște atunci când, 
într-o ascunzătoare a nopții, 
Dumnezeu stă la pândă 
și ascultă cum 
inima bolnavă a planetei 
bate în același ritm 
cu cea a cosmosului ațipit 
între câteva întrebări 
rămase fără de răspuns; 
mă întrebi ce mai fac, 
zise bătrânul terminându-și 
cu o ultimă înghițitură 
porția zilnică de alcool, 
iată,

Stihuri de spus iubitei bătrâne 
înainte de a se trezi din ofe

Neasemuit de frumoasă ești 
în această dimineață 
când răsări
din aburul cafelei, 
ca și cum, pe negândite, 
ai deschide ușa 
unor întâmplări de demult 
răsfrânte acum

[ <0 carte mare j
I "O mie și una de poezii 
| românești" se intitulează an- 

| tologia realizată de Laurențiu 
. Ulici, apărută la Editura "DU 
■ Style" din București.
I Nu amploarea lucrării, nici 

| numărul mare de poeți pre- 
| zenți (300) ne-a impresionat, ci 
I imaginea cu totul inedită a 
• destinului literaturii într-o so-
V_________________  

exorcizez sentimente și gânduri 
care se vor metamorfoza 
în cariatide 
de o parte și de alta a morții, 
și caligrafiez câte un vers 
ce nu va fi niciodată citit 
pentru că tagma cititorilor de poesie 
a dispărut de mult 
în labirinturile internetului, 
fascinată de magia colorată 
a nimicului, 
și ori de câte ori aude râsete 

înregistrate pe bandă 
râde și ea tâmp 
când de fapt ar trebui să plângă, 
încheie el cuprins 
de o incomensurabilă melancolie.

în albul ninsorii de-afară, 
fantasmagoric joc de oglinzi 
din care se va naște 
poemul acesta
sub forma unui vis pâlpâind 
între două cuvinte nespuse.

Ionel AMĂRIUȚEI

cietate omenească de dincolo « 
de marginile istoriei. |

Dacă sunteți curioși să | 
știți ce poezie se va scrie în . 
România post-istorică, vă * 

recomandăm să cumpărați I 
această lucrare alcătuită din | 

zece volume. j

Vladimir Pop MĂRCANU I 
_________________X

Valentin Craini

# M O

Cea de a doua întâlnire 
din acest an a pensionarilor 
simerieni, la tradiționala ma
nifestare, a prilejuit, ca de 
obicei, câteva ore bune de 
delectare pentru toți cei care 
și-au reînnoit "abonamen
tele" la mult îndrăgita "Seară 
a amintirilor"... Ea continuă a

doamnele Ana Matiș, Victoria 
Lupașcu, Vena Giurgiu, Ma
ria Gyenge și domnii Augus
tin Biriș, Alexandru Chio- 
reanu, Aron Olariu, Mihai Lu
pașcu și respectiv, la con
cursul epigramelor selectate, 
doamnele Florența Munteanu 
și Lina Ardelean.

Seara amintirilor 
continua...

Nu sunt foarte convins că, 
stigmatizând aproape tot ce ține 
de epoca socialist-comunistă, 
va fi un bine fără echivoc adus 
culturii și literaturii române. în 
primul rând trebuie luat în dis
cuție și în calcul un subiectivism 
necruțător practicat mai ales de 
unii mai nou veniți în teoria, 
critica și istoria literară cu atât 
mai mult. Aceștia, în cea mai 
mare parte, vor să impună scri
eri care prezintă valoare doar cu 
condiția să fi fost scrise de au
tori anticomuniști. în acest fel și 
datorită unor demersuri și in
vocări agresive, ne trezim ase- 
diați cu producții în serie de cărți 
pe care nu le mai citește nimeni, 
deja. Atunci, imediat după '89, 
când apele nu erau clar deli
mitate de uscat, o seamă de 
scriitorași care mai mult și-au 
zis decât au fost dizidenți, au 
venit ca un tăvălug peste "vino
vății" care rămăseseră să-și 
scrie cărțile în țara salamului cu 
soia - adică o literatură tributară 
sistemului, ziceau ei. Principiul 
lansat cu mare tam-tam în presa 
literară, și nu numai, a fost: 
decât așa, mai bine deloc. Așa 
s-a ajuns la situația că scriitori 
de certă valoare au fost puși la 
zid, sau cel puțin marginalizați 

doar pentru vina că opera lor nu 
era preponderent anticomunistă, 
într-o majoritate covârșitoare a- 
ceștia au răspuns invectivelor 
printr-o tăcere îmbucurătoare 
doar pentru denigratori, fiindcă, în 
realitate - iar acești 8 ani trecuji

"D/Z/DENT/IOR"
de la Revoluție au confirmat -, ei 
au avut atâta minte (înțelepciune) 
să nu se punăîn hâră cu viguroșii 
și pentru moment importanții au
tori fără opere semnificative. 
Foarte repede s-a putut constata, 
însă, că subliteratura produsă de 
ei era un foc de paie, o vâlvătaie 
în urma căreia nu au rămas căr
buni, ci o simplă sperlă spulberată 
ca un nimic de vântul nimicitor al 
tranziției. Alcătuirea de noi ierarhii 
literare, celebra "reconsiderare a 
valorilor" prin eliminarea unor 
nume, a fost o modă inițiată și 
susținută din răsputeri de inși cu 
statut de comentatori dacă nu 

precar în orice caz îndoielnic. 
Acești câțiva ani post-decembriști 
au dovedit-o, pentru că în ei și 
prin ei s-au cernut valorile reale 
care nu depind de respectivii pre
tinși făuritori de istorie literară, ci 
de timp și, cu atât mai mult, de 

urmașii urmașilor acestora - ca să 
fac uz de parafrazarea unei de- 
acum celebre ziceri... Deci, viața, 
timpul sancționează mai repede 
decât s-ar fi crezut veleitarismul 
unora, pe drept cuvânt. Chiar 
dacă multora nu le convine, iar 
acuzațiile lor contribuie la crearea 
unei aure nefavorabile, literatura 
română din ultimele cinci decenii 
nu se va baza numai pe scrierile 
autorilor români stabiliți în occi
dent, ci, în primul rând, pe acelea 
ale scriitorilor rămași acasă, și a 
căror operă reflectă, chiar dacă 
mai voalat, o realitate socialistă 
bine știută și de care ceilalți (ple- 

cații) nu puteau să aibă cunoaș
tere corectă. Desigur, nu mă 
refer aici la scriitorașii de du
zină, la "autorii de serviciu" de 
pe lângă redacțiile revistelor de 
cultură și ziarelor, ci, în primul 
rând, la cei a căror operă nu 
poate fi eliminată nicicum din 
contextul literaturii române. In
tenționat nu dau nume, fiindcă 
aceia care au urmărit fenomenul 
literar românesc și evoluția ma
rilor scriitori postbelici îi știu 
destul de bine pe cei care, între 
Marin Preda și Dragomir Ho- 
romnea (să zicem) au stat pe 
baricada creației după știința și 
puterea fiecăruia. Cu bunele și 
ne-bunele lor. Dar ele constituie 
plusul și minusul - barometrul. 
De aceea, mi se pare cu mult 
mai normal să lăsăm timpul, 
drept unic judecător, să hotă
rască dacă nu cumva prin refe
rirea și denigrarea spiritelor 
mari, inșii cu intelectul pitic ur
măresc tocmai să fie văzuți și 
remarcați, ceea ce mi se pare 
asemănător unui spectacol jal
nic. Iar ei, dacă nu-și dau seama 
de acest lucru, înseamnă că 
merită compasiune...

Dumitru HURUBĂ

_____________________________ / 

se derula, de fiecare dată, 
diferențiat mozaicată, încăr
cată pe alocuri cu noi ele
mente de plăcute surprize. 
Astfel, în cadrul recentei seri, 
cei prezenți au avut plăcerea 
să asiste, în prefață, la o ani
versare...Doamna Livia O- 
lariu, care a împlinit patruzeci 
de ani de activitate artistică, a 
fost sărbătorită și onorată cu 
căldura sufletească a inimo
șilor participanți, care au a- 
plaudat-o îndelung. La rândul 
ei, sărbătorita le-a oferit câ
teva buchete de melodii, din 
cele mai îndrăgite, cântate 
de-a lungul anilor. La fel de 
apreciați și aplaudați au fost 
soliștii Elisabeta Muntean, 
Traian Crăciunesc, Emil Tar- 
novețchi, Florin Boldijar sau 
Sorin Toma. Revelația serii a 
constituit-o "interpretarea de 
maestru" a acordeonistului 
llie Ciorogaru din Orăștie, 
care s-a dăruit total.

Concursul "recunoașteți 
romanța"? ca și cel de "epi
grame selectate" au avut 
câștigători (foarte mulți) pe

Hazliu a fost concursul 
pentru "cea mai mare min
ciună" la care câștig de ca
uză a avut doamna Elisabeta 
Muntean precum și concursul 
de "glume și bancuri", evi- 
dențiindu-se dna Elena Tă- 
nase și domnii Helmuth 
Fulop și Marin Gagiu.

Au fost prezentate în ca
drul serii rețete din farmacia 
verde și un concurs "plante 
medicinale și ceaiuri". Câști
gătoare la acest concurs s- 
au numărat doamnele Ana 
Munteanu, Lina Ardelean și 
Elena Muntean.

Bineînțeles că din pro
gramul concursurilor nu au 
lipsit premiile, niște mărți- 
șoare "unicat" confecționate 
cu multă dibăcie de soții 
Maria și Octavian Man.

Deopotrivă, nu a lipsit nici 
"roata buclucașă" iar în final 
bineînțeles pașii de dans.

Seara amintirilor conti
nuă...

Iosif MERCEA, 
Simeria

primii.se
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break, motor 2000 cmc, injecție, 
neînmatriculat. Alexoi Emil, localitatea 
Petreni (2658)

• Vând urgent dubă Citroen C

VANZARI > 
CUMPĂRĂRI /

• Vând teren intravilan, anexe, 
sau schimb cu apartament parter, 
etaj unu, zonă centrală. Vând trac
tor U 445, funcționabil și combină U 
445. Tel. 211400 (40890)

• Vând apartament 2 camere, 
lângă piață. Tel. 230056 (2421)

’ Ocazie unică! Vând (închiriez) 
casă nouă, excepțională, trei nivele, 
300 mp, în Hunedoara, lângă piață, 
posibilități privatizare, comerț, 
cabinete ,azil, ateliere,birouri. Tel. 
711449, orele 8-10,18-22.(2615)

• Vând apartament 2 camere, 
mobilat, Gurabarza. Tel. 656251, 
656425 (2634)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Dacia. Tel. 228306 (2661)

• Vând apartament două camere, 
Micro 15, str. Cioclovina, bl.20, sc.3, 
ap.43. Informații după ora 16 (2644)

• 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(2662)

• Vând casă mare și anexe, 60 
ari grădină. Informații Băcia, nr. 250 
(40889)

• Vând garsonieră, confort 1, bl. 
102, sc.B, ap.25, etaj 1, str. 1 
Decembrie, Simeria (2655)

• Vând casă, pământ, nr. 31, corn. 
Burjuc, familia Stana Mihuț. (26551

• Vând apartament 3 camere. 
Simeria, str. Fabricii, bl.8, ap. 8 (2666)

• Vând casă Deva, cu spațiu 
comercial, depozit, încălzire centrală. 
Nuferilor, nr.9, preț 130.000 DM. 
222447,223783 (40900)

• Vând apartament patru camere, 
central, etaj 1. Tel. 219226 (40898)

• Vând apartament Deva, Dacia, 
confort 3, bl.9. Informații la adresa: 
Dacia, bloc 20, sc.lll, ap. 47, familia 
loniță. (1423)

• Vând urgent apartament 3 
camere, etaj 1, bloc 22, apartament 
4, Orăștie și casă, cu grădină mare, 
cu pomi, Cigmău, nr. 39. (1281)

• Vând casă, două nivele, plus 
două garaje și mașină de înghețată, 
două capete. Informații tel. 724820 
(1314)

• Vând apartament 4 camere, 
Hunedoara, str. Viorele. Relații 
Răcăștie,48. (1310)

• Vând mașină erbicidat 12001, 
MIG 04, cultivator. Tel. 715026 (2650)

•Vând Dacia 1310 break, verde 
metalizat. Tel. 217546(40893)

• Vând Dacia 1310, papuc, 
Mercedes, cu vamă plătită, dubiță 
TV, piese Saviem, pavilion apicol. Tel. 
218245 (2652)

25 Diesel. Tel. 092708749 (2666)
• Vând plug reversibil trei trupițe, 

semănătoare păioase, mașină re
coltat cartofi și instalație muls, fa
bricate Germania. Informații zilnic 
după ora 16 tel. 730876 (2667)

• Vând Honda Acord, an fa
bricație 1985, avariată, pentru piese. 
Tel. 213012 sau 215120 (2664)

• Vând tractor 650, combină CP 
12, motor Saviem, motor IFA. Tel. 
213961, după ora 16 (2663)

• Vând TV, motor Brașov, 
15.000.000, negociabil. Băița, T restia, 
1 (743901)

• Vând Opel Corsa fabricație 
1991, dublu catalizator, 993 cmc. 
Deva, 22 Decembrie, nr. 195. Tel. 
228346 (40897)

• Vând urgent și negociabil trac
tor U 650, tractor U 445 V, în stare 
de funcționare. Deva 624394 (2680)

• Vând Ford Taunus, preț 
3.000.000, stare bună, preț 
avantajos. Romos, nr. 119 (2684)

• Vând Mitsubishi Lancer, fa
bricație 1983, capacitate cilindrică 
1400, înmatriculat, CIVT, preț 2800 
DM, negociabil, tel. 092260047, 
Orăștie. (1280)

• Vând mașină preparat sifon, 
mașină înghețată stradală, mașină 
înghețată laborator. Tel.. 651644, 
650920 (2755)

• 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 serviciu de masă, 44
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit,fumuriu, preț 450.000 lei. 
Tel. 215729. (2602)_____________

• Vând mașini înghețată, ieftine, 
italiene și germane. Tel. 059 341639 
(40866)

• Vând microfon Șure SM 58 
voci și Ramsa Panasonic, voci noi. 
Tel. 624925,625084 (2643)

• Vând 5 tone grâu furajer, 100 
kg fasole. Tel. 672153 (40895)

• • Vând mobilă bucătărie, șase 
corpuri, stare foarte bună, 1.800.000 
lei. Tel. 626589 (2654)

• Vând mașina de fabricat pungi 
nylon. Tel. 627942. (2657)

• Firmă autorizată vindem 
balanțe tip Sibiu, mecanice și 
electronice, asigurăm service, preț 
fabrică. Deva, Horea, 18. Tel. 
219260 (2681)

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

• Vînd 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 mașină înghețată, profe
sională, congelator vitrină verticală. 
Plata în rate, tel. 711955,092/356273 
(1313)

COMEMORĂRI )

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apartament 2 
camere, central, nemobilat. 225942 
(2665)

• S.C. Orăștietrans S.A. Orăștie 
închiriază, în condiții avantajoase, 
spațiu de producție sau depozitare 
hală metalică (betonată), 24 x 12 m, 
și trei încăperi pentru birouri (din 
zidărie), energia electrică 380 V și 
220 V. Se va asigura paza, poziție 
avantajoasă la drumul național, tel. 
054/247055,054/241495 (1282)

OFERTE DE
SERVICII

• Firma SC ElectroproiectSRL 
Deva angajează cusători calificați 
în meseria confecții tricotaje sau 
textile. Se asigură transport în 
Hunedoara, salariu de încadrare 
700.000 lei. Tel. 231366 (2645)

• Societate particulară de con
strucții angajează urgent inginer 
constructor și dulgheri. Relații la tel. 
216795, între orele 7-15 (40894)

• Transport marfă cu autocamion 
de 3,5 tone. Tel. 623362 (2679)

• Cooperataiva Criscior-Hanul 
Cerbul angajează paznic de noapte. 
Relații tel. 651872,650187 (2756)

• Cooperativa Constructorul 
Deva execută în județ verificări 
prize pământ și continuități, in
stalații electrice iluminat și forță, 
paratrăsnete, jgheaburi și burlane 
tablă zincată, zugrăveli, vopsitorii. 
(40891)

• Se împlinesc 19, respectiv, 6 
ani de când s-au scurs din viață 
preoteasa

SABINA POPA
născută ȘUIAGA și cantorul

SABIN ȘUIAGA
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 15 martie, la 
Biserica din satul Rădulești. 
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace! Nepoții Paul și Cornelius. 
(2621) 

• Cadrele didactice de la Grupul 
Școlar Industrial Minier Barza- 
Criscior anunță cu regret împlinirea 
unui an de la trecerea în neființă a 
celui care a fost

prof. ALIC NICOLAE ANDREI
Dumnezeu să-l odihnească!

DECESE

• Compartimentul CTC-Labo- 
rator din cadrul EM Certej este 
alături de d-na ing. Nenadov Felicia 
la greaua încercare pricinuită de 
trecerea în neființă a soțului

ing. DUȘAN NENADOV
și-i transmite sincere condoleanțe! 
(2678)

• Colectivul TESA al EM Certej 
este alături de d-na ing. Felicia 
Nenadov în grelele momente 
pricinuite de decesul fulgerător al 
soțului

ing. DUȘAN NENADOV
Dumnezeu să-l odihnească! 

(2677)

‘Banca "TRANSILVANIA" S.A. 

Sucursala Deva
Deva, B-tlul 22 Decembrie, nr. 42 

Tel:00-40-54-232258, 232280; Fax: 232280 
Voice Teller & Fax Teller: 054/232850

Actual și important
Acordă credite în condiții avantajoase pe 

termen de 5 ani pentru: 
cumpărare de spatii cu destinația: 

® birou notarial;
® birou avocat;
® cabinet medical.

construcții de imobile cu destinația 

birou notarial, birou avocat, cabinet medica!

Informații suplimentare la Departamentul 
Credite din cadrul Sucursalei.

CONSUMCOOP Bretea Româna
Organizează licitație pentru:

> vânzare chioșc metalic situat în piața din 
Orașul Nou Călan;

> închirierea magazinului Bățălar.
Licitația va avea loc în ziua de 19.03.1998, ora 9,00, 

la sediul unității din localitatea Bretea Română. 
Relații la telefon 761148.

' ■ -------------------------------------- li
z-----—------ ------------- -------------— — \

; Consiliul local Șoimuș ;
| Organizează licitație publică în data de | 
| 27.03.1998, ora 10,00, la sediul acestuia, pentru | 
| vânzarea mijloacelor fixe preluate de la fostul C.A.P. | 
| în cazul în care nu se vând la prima licitație se j
■ vor organiza noi licitații lunare în ultima zi de vineri ! 
! a lunii respective până la vânzarea mijloacelor ! 
I respective. *

___ ___________ _________ ___ /

În orice ocazie, publicitate prin "Cuvântul liberai

DIVERSE

• SC Romhedland Transimpex 
SRL Deva administrator Stela 
Hagestein este citată în calitate de 
pârâtă în proces cu SC 
Prestcomserv SRL Deva pe data de 
16.03.1998 la Judecătoria Deva. 
(40899)

• A.S. Cristea Nicolae, Geoagiu, 
Rîuiui 23, anunță începerea activității 
de comerț, cu autorizația nr. 15029/ 
02.03.1998.(1283)

QUASAR -RlPUOia H?RJv|IDA&IL£.

SONY
PHILIPS 

INDESIT 
ZANUSSI

Quasar îți oferă în perioada
76 - 37 martie 98

cea mai formidabila reducere de prețuri! 
Cautâ etichetele de culoare galbenă

ROWENTA
ffîOULINEX

WHIRLPOOL

Jliasar" - în ajutorul tău când este necesar!

Și cumpăra cu adaos 
comercial zero! Stoc limitat!

BANCA AGRICOLĂ S.A.
f Sucursala județeană Alba '

Anunța vânzarea la licitație prin intermediul executorilor 
judecătorești a patrimoniului S.C. 1 DECEMBRIE S.A. Vințu de Jos, 
în sumă totală de 9..5.50..537.000 lei:

bunuri imobile - clădiri și terenul aferent în suprafață de 7 
ba și 2961 mp - 7.180.386.000 lei;
3 bunuri mobile - tractoare și alte utilaje agricole, mijloace de 
transport și alte bunuri precum și mijloace circulante (porcine, 
stocuri de furaje și culturi înființate) - 2.370.161.000 lei.

Vânzarea se face în totalitate, (global).
Atât licitația miobiliară cât și licitația mobiliară vor avea loc la seditd 

societății din Vințu de Jos, în data de 20 martie 1998, ora 10,00.
Informații suplimentare se pot obține la biroul executorilor 

judecătorești, telefon 0.58/811861, la sediul S.C. 1 DECEMBRIE S.A. 
Vințu de Jos, telelon 0.58/813017 și la Banca Agricolă S.A. Sucursala 
Județeană Alba, telefon 0,58/810333.

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă șr 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara Călan, Orăștie, Brad, Simeria,

Jdațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan. Ilia, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30_____ .

< ...
D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva

X

)SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, u DATA DE 10.03.1998

administrator 2 economist în industrie 2
?-------------------------------------------

ospătar (chelner) 33
agent comercial 4 electronist 1 patiser 2
agent reclamă publicitară 10 funcționar administrativ 1 paznic 15
arhitect 2 gestiorfar depozit 1 secretară 1
arhitect clădiri 4 inginer construcții civile, spălător vehicule 2
asistent medical generalist 1 industriale și agricole 2 spălătoreasă lenjerie 1
barman 14 inginer constructor instalații 1 strungar universal 5

□ inginer de cercetare în con- sudor autogen 15

cofetar 3
strucții civile, industriale și AG1 sudor electric 1

confectioner tricotaje după
inginer mecanic 1 șofer autocamion 2

comandă 8 inginer topograf 1 șofer de autotunme și camionete 1

confectioner - asamblor instalator apă, canal 1 tehnician arhitect 1

articole din textile 57 instructor turism 1 tâmplar universal 24

consilier economic 1 lăcătuș mecanic 34 tinichigiu carosier 3

contabil 1 lăcătuș mecanic de întreținere turnător formator 1
croitor 10 și reparații universale 2 țesător 1
croitor-confecționer îmbră- maistru mecanic 1 vânzător 43

căminte după comandă 4 mașinist la mașini pentru vânzător bilete 6
cusător piese din piele și terasamente (ifronist) 1 vopsitor auto 4
înlocuitori 2 mecanic auto 5 zidar rosar-tencuitor 10

cusător piese la încălțăminte 15 merceolog 2
dulgher pentru construcții 1 muncitor necalificat 2 tot. locuri de muncă vacante 384— ---—-—ț
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IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
&

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT® AR AGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE 
DE FRUCTE® COVOARE Șl MOCHETE...® ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 36 RATE
AHA I I ■

Consiliul de Administrație
SC COMAT DEVA SA

cu sediul social în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr. S, telefoane 
054-216582,211146. fax 216269 - convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a acționarilor pentru data de 28 martie 1998, ora 10.00 - la Casa de cultură 
a municipiului Deva - sala mare, cu următoarea ordine de zi:

1. - Raport de gestiune al administratorilor, asupra rezultatelor 
economico-financiare  obținute în anul 1997, pe baza bilanțului și contului 
de profit și pierderi;

2. - Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico 
financiară pc anul 1997;

3. - Aprobarea bilanțului contabil și âcontului de profit și pierderi pe 
anul 1997;

4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 1998;
. 5. - Alte probleme, ce necesită aprobarea adunării.

..... ....................................................................................................

■ — >

fc2

Managerul S.C. SIDERURGICA S.A 
Hunedoara

Convoacă

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR
la data de 31.03.1998, ora 10,00, la sediul societății din 

municipiul Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 1, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 
20.03.1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind modul de realizare a indicatorilor de 
producție și economico-financiari pe anul 1997 la S.C. 
SIDERURGICĂ S.Ă. Hunedoara.

2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi 

pe anul 1997.
4. Aprobarea Raportului de gestiune la Bilanțul contabil pe anul 

1997.
--------- ------------- - ------- - - - •••....................-............... — -------------- ----------------  

1/--------------------------------------------------------------------------- N
Filiala de Transport și 
Distribuție a Energiei

Electrice - Deva
Scoate la vânzare prin licitație publicâ, 

\ | deschisă cu strigare,
țhțjloace fixe disponibile precum șl 

pătți componente ale unor mijloace fixt Y

Lista aprobată este afișată la sediul filialei 
din Deva, str. G. Enescu, nr. 39.

Licitația va avea loc la sediul filialei în data
de 25 martie 1998, ora 11.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi văzute 
la filială (baza Gojdu) unde pot fi consultate și 
alte date tehnico-economice.

Taxa de garanție este 10% din prețul de 
pornire al bunului solicitat a fi cumpărat, iar 
taxa de participare este de 1000 lei, taxe ce se 
vor achita Ia casieria filialei până în ziua 
licitației.

în cazul neadjudecării, licitația se va repeta
în datele de 7 și 14 aprilie 1998.

Relații suplimentare la telefon: 213685.

r

z 
I
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I
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DGFPCFS Hunedoara - Deva și 
CECCAR Filiala Hunedoara - Deva

Pentru lămurirea unor neclarități în legătură cu închiderea 
exercițiului financiar pe anul 1997 și întocmirea corectă a bilanțului 
și anexelor acestuia, organizează consultanță în domeniu.

Consultanța va avea loc la sediul filialei CECCAR, str. Libertății, 
bl. L4 mezanin, în perioada 16 martie - 10 aprilie 1998, săptămânal, 
lunea, între orele 10-12 și joia, între orele 15-17.

Informații suplimentare la telefon 214658.
x:

Direcția Silvică Deva
__________________________________________ * _____________________________________________________________________________________________________________________

cu sediul în Deva, str- Titu 
Maiorescu, nr- 2

Vinde din stoc puieți apți de plantat din speciile: Cer (la 
ocoalele silvice Orăștie și Hațeg), la prețul de 102 lei/ 
bucată și salcâm (la ocoalele silvice Dobra, Hațeg, Simeria, 
Deva) la prețul de 109 lei/bucată.

Pentru spațiile verzi din localități vindem puieți de: tei 
- 5000 lei/buc, catalpă - 4000 lei/buc, liliac - 3000 lei/buc - 
la Ocolul Silvic Hațeg și lemn câinesc pentru garduri vii - 
3000 lei/buc la ocoalele silvice Hațeg și Geoagiu.

Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa la 
Direcția Silvică Deva, telefon 233257 sau telefon/fax 
224599, inginer Covaci Mircea.

*

S.C ALUMINIU CONF SRL
CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare © rafturi etc

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

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

S.C. APROTERRA S.A.
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.

De asemenea, livrează întreaga gamă de 
pesticide, fără adaos comercial, din producția

| OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia.
Livrarea se face la prezentare, având stoc 

asigurat, en gros și en detail.
Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 

| remizieri din județ.

I ,
r

I 
I

Informații la sediul S. C.APROTERRA 
S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, 
260966.

\
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V.

^PORCELAIN FACTORY- -flWM
PORȚELAN DE MENAJ Șl HOTELIER. OBIECTE DECORĂflVE, 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.

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

Senzaționale reduceri de prețuri 
în februarie - martie:

/ mașini de spălat vase
^^Zvase pentru cuptoare cu microunde.

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 rate și avans O, 

prin magazinul CENTRAL din Orăștie 
tel. 054-247496
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Ședința Consiliului 
județean

Ieri, la Deva, s-au desfășurat lucrările 
ședinței extraordinare a Consiliului județean 
Hunedoara. Față de ordinea de zi anunțată, 
au fost adoptate trei noi puncte.

S-au adoptat următoarele hotărâri 
privind:

- aprobarea rapoartelor de activitate ale 
unor instituții publice, din subordinea 
Consiliului județean pe anul 1997;

- aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a organigramei și 
statului de funcțiuni pentru: Școala de Artă 
Deva, Biblioteca Județeană, Centrul de 
conservare și valorificare a tradiției și 
creației populare;

- aprobarea meseriilor, normelor anuale 
de venit pe baza cărora sunt impuși 
meseriașii care execută prestații sau lucrări 
în ateliere stabile și a impozitului forfetar 
trimestrial la plata căruia sunt supuși 
contribuabilii care desfășoară activități 
ambulante;

- instituirea taxei pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monu
mentelor istorice, de arhitectură și 
arheologie;

- aprobarea organigramei, numărului de 
personal, statului de funcțiuni, salarizării, a 
Regulamentului de organizare și funcționare 
a personalului din aparatul propriu;

- aprobarea asocierii Consiliului 
județean cu consiliile locale din județ, în 
vederea înființării unui serviciu public 
Salvamont;

- modificarea anexelor 1 și 2 la 
Hotărârea nr. 2 din 1998, a Consiliului 
județean, privind închirierea și atribuirea 
unor spații din imobilul din str. 1 Decembrie, 
nr. 28, Deva. (I.C.).

COPIII - VICTIME ALE 
ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE I

Bucuria este enormă la nașterea fiecărui copil. Primul 
zâmbet al celui mic, primele lui cuvinte și primii lui pași 
încântă părinții,.încântă prietenii și rudele apropiate.

Fără îndoială ei își iubesc copilul.
Cu trecerea anilor, însă, în unele familii copiii nu mai 

prezintă interesul inițial. Ei sunt trecuți pe un plan mai 
îndepărtat al preocupărilor părintești, sunt lăsați 
nesupravegheați sau chiar li se tolerează ceea ce tatăl și 
mama știu că nu este bine să facă.

întâlnim aproape la fiecare pas grupuri rțiai mici sau 
mai mari de copii care se joacă în apropierea sau chiar pe 
partea carosabilă a străzilor. Mingea sau altă temă pe care 
și-o aleg pentru joacă sunt singurele preocupări ale lor.

De multe ori cei mai mici sunt lăsați de către părinți în 
grija frățiorilor mai mari, care, antrenați în joacă, îi uită pur 
și simplu iar aceștia, cu pașii lor nevinovați, ajung în 
stradă.

In multe cazuri neatenția părinților face ca cei mici să 
se smulgă din mâna „ocrotitoare" a lor și să ajungă printre 
mașinile care circulă pe stradă.

Bucuria copiilor este mare când părinții le fac cadou 
o bicicletă. Intenția este bună, dar de multe ori plimbarea, 
mai ales când aceasta se face în condițiile unui trafic 
intens, se termină cu urmări neplăcute pentru copii.

Sunt doar câteva împrejurări în care copiii pot deveni 
victime ale accidentelor de circulație.

în primele două luni ale anului în județul Hunedoara 
doi copii și-au pierdut viața sub roțile unor autovehicule. 
Un număr destul de mare au suferit leziuni corporale grave 
sau ușoare. Statisticile în ce privește numărul copiilor 
dispăruți pentru totdeauna în urma evenimentelor rutiere 
sau și al celor care rămân cu infirmități trebuie să pună pe 
gânduri pe mulți dintre noi.

Trebuie să pună pe gânduri părinții, trebuie să pună 
pe gânduri educatorii, dar și pe cei aflați la volanul 
autovehiculelor.

Mai grăbită parcă decât altădată, primăvara oferă 
copiilor condiții mai favorabile pentru joacă.

Tot timpul însă trebuie să știm unde și cum se joacă 
copiii noștri.

Lt. col. Mircea NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție al Județului 

Hunedoara

(Urmare din pag. 1)

și gospodărire a cartierelor de 
locuințe, pentru primenirea 
periodică a spațiului din jurul 
blocurilor. “Vreau să dăm 
orașului o înfățișare civilizată
- spunea dl Dumulescu - și în 
acest scop colaborăm bine cu 
gardienii publici, care-și fac 
datoria cu răspundere."Pentru 
readucerea zonei unde s-a 
introdus instalația de 
termoficare la înfățișarea 
normală, respectiv pe străzile 
Independenței și Florilor, vor 
fi solicitați să ajute beneficiarii 
de ajutor social.

Prin președinții asociațiilor 
de locatari se va urmări modul 
în care locatarii contribuie 
efectiv la întreținerea curată a
- ■ ■ - —

W. Vineri 
13 martie
TVR I

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 
Jurnal, 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)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Degețica (d.a./r) 8.30 Canary 

aleilor și spațiilor dintre blocuri, 
iar dacă nu se înțelege că în 
jurul propriei locuințe fiecare 
trebuie să-și facă ordine se vor 
percepe taxe de la locatari 
pentru crearea unui fond din 
care să fie plătită o societate 
care să asigure salubrizarea, 
așa cum se procedează în 
unele orașe mari din țară.

Din discuția pe care am 
purtat-o și cu dl Tiberiu Soos, 
care administrează societatea 
“Gospodarul'’, a reieșit că la 
nivelul orașului există păreri 
divergente privind menținerea 
grădinilor în preajma blocurilor, 
unii susținând vehement 
desființarea lor. “Or, Călanul 
este marcat de sărăcie - afirma 
dl Soos - și consider că

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 săt-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 Micalea (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 235) 17.40 
Tribuna partidelor parla
mentare 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 12) 21.40 Vânare de vânt 
(div.) 22.20 Lumea sportului 
23.00 Perla Coroanei (s, ep. 2)

ANTENA I
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 

desființarea grădinilor ar fi o 
măsură prea dură mai ales 
pentru pensionari. Să dăm 
orașului un aspect plăcut, 
dar să lăsăm omul să cultive 
câteva legume și dacă 
straturile vor fi împrejmuite 
cu gard viu, de ce să nu 
rămână? Astfel, n-ar deranja 
cu nimic aspectul general al 
localității."

Mai sunt încă probleme cu 
câinii vagabonzi, a căror 
prezență deranjează pentru 
că împrăștie gunoaiele și pot 
fi un pericol de răspândire a 
microbilor. Va trebui ca și în 
acest an, așa cum s-a făcut 
în '97, să fie plasați spre 
ocrotire celor care pot și 
doresc să-i îngrijească.

cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Văduva răpo
satului (co. Franța 1987) 21.40 
Puterea banilor (s, ep. 15)
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 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

Abandonați de 
familii

(Urmare din pag. 1) 

de rigoare de la DGMPS, 
Primăria Deva și Prefectură.

Dacă pentru Ana și Mihaela 
se pare că există doar speranța 
găsirii unei locuințe, pentru alți 
tineri proveniți din case de copii 
situația este mai puțin bună. Ne- 
a vizitat la redacție Florin Ovidiu 
Drăguș care a fost până la 18 
ani la Casa de Copii Baia de 
Criș, “de unde ne-au dat afară în 
27 martie 1997”, spunea el. Sunt 
mai mulți în aceeași situație și 
lucrează la Asar Construct 
Deva, locuind “ilegal" într-un 
cămin pe care trebuia “să-l 
părăsească la începutul lunii 
martie”. De la actualul director al 
Casei de Copii Baia de Criș, dl 
Eugen Vuc, am aflat că într- 
adevăr anul trecut în aprilie au 
fost externați mai mulți tineri 
pentru care personal a intervenit 
să fie angajați la firma de 
construcții amintită și la 
Inspectoratul Școlar Județean 
pentru a fi cazați la căminul unui 
liceu. Despre tânărul care ne-a 
vizitat ne-a mai spus că anterior 
a fugit de la o școală 
profesională din Arad și casa de 
copii a plătit școlarizarea, că a 
primit suma de 200 de mii de lei 
cât e baremul și haine, și, de 
asemenea, că li s-a plătit tinerilor 
cazarea pentru o lună. Acestea 
sunt “îndatoririle” unei case de 
copii și ele au fost îndeplinite. 
Mai departe tinerii trebuie să se 
descurce singuri. Din nefericire, 
după spusele lui Florin, unii, 
datorită “faptelor" lor, au ajuns 
după gratii.

Dna Georgeta Nojegan, șef 
birou personal la Asar 
Construct, preciza că dintre toți 
tinerii veniți de la Baia de Criș 
doar doi s-au retras și unul a 
plecat la Tulcea. Ceilalți își văd 
de treabă și firma e mulțumită de 
ei. Doar Florin Drăguș, fiind de 
mai multă vreme bolnav, câștigă 
mai puțin (a rămas cu salariul de 
la angajare), este nemulțumit. 
De la dumneaei am aflat că 
băieții sunt cazați în internatul 
Liceului Energetic Deva, lucru 
confirmat de dl Dan Motântău, K_________ _________________

PRIMA TV
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 (show pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(s, ep. 62) 16.00 Frecvența ra
dio 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)

AGASA
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: Viața 

director adjunct. Dumnealui 
spunea că mai sunt acum 10 
tineri în cămin (din cei 14 câți 
au fost la început). De 
asemenea, a mai adăugat că 
au probleme foarte mari cu ei 
deoarece sunt indisciplinați iar 
doi au fost arestați. Dar n-au 
fost dați afară, așa cum se 
temea Florin și nici nu locuiesc 
ilegal în internat.

La Inspectoratul Școlar 
Județean am discutat cu dnii 
Simion Molnar, inspector 
general adjunct, și Pavel 
Bălășescu, jurist. Confirmând 
ceea ce știam deja, că nu 
există nici o bază legală 
privind protecția tinerilor 
externați din case de copii, 
dumnealor au mai precizat că 
în cazul în care ei au fost sau 
sunt cazați în internatele unor 
licee, acest lucru se face din 
rațiuni umanitare. Iar dacă 
multe licee refuză aceste 
gesturi umanitare este pentru 
că “deși sunt tolerați în 
căminele acestora, nu se 
încadrează în programul 
elevilor", unii deranjându-i 
chiar prin comportamentul lor.

Indiferent că sunt fete sau 
băieți liniștiți, care-și văd de 
munca lor sau sunt, dimpotrivă, 
înclinați spre un comportament 
nu tocmai civilizat, unii 
comițând chiar fapte penale 
(dar câți tineri crescuți într-o 
familie nu au asemenea 
devieri?!) ei sunt priviți cu 
suspiciune sau în cel mai bun 
caz cu milă. Chiar și autoritățile 
locale se limitează la a-i 
compătimi, sau, fie că nu pot, 
fie că nu sunt obligate s-o facă, 
de vreme ce nu există nici o 
reglementaredegală în acest 
sens, îi lasă să se descurce 
singuri. Iar singuri efectiv nu 
pot, costurile vieții depășind 
posibilitățile lor financiare. Unii 
au noroc de cazări umanitare, 
care, deși nu oferă condiții de 
lux, sunt totuși facilități pentru 
ei. Dar ceilalți? Unii se văd 
prinși într-un cerc vicios din 
care n-au cum scăpa, 
îngroșând rândurile infractorilor.

particulară a lui Sherlock 
Holmes (co.p. SUA/ltalia 
1970) 17.00 Antonella (s, ep. 
36) 18.00 Marielena (s, 2 ep.)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 30) 
21.00 Războiul conjugal (s, 
ep. 30) 21.45 Nimic personal 
(s, ep. 30) 22.45 Cinemateca 
de acasă: Orgolii (f. România 
1981)

ANTENA V DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Actualitatea (r) 17.30-1745 
7 zile fără comentarii 17.45-18.00 
Știri 21.30-21.45 Știri (r)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Sport și 

muzică 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 17.15- 
18.25 „Ghici cine bate la 
ușă!?” - talk show cu Alin 
Bena 23.30-23.45 Știri locale
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O BERBEC 
(21.III-20.1V)
O zi cu problemei Doar e 

13! Dar puterea de con
centrare și intuiția vă vor 
salva din orice situație.

O TAUR
(21.IV-21.V)
Este posibil ca partenerul 

dv de viață să câștige o sumă 
de bani pe care va dori să-i 
cheltuiască pentru propria 
persoană. Abțineți-vă de la 
comentarii.

O GEMENI
(22.V - 22.V1)
Dispoziție de zile mari; veți 

rezolva ușor chestiunile de 
serviciu. Inspirația vă ajută în 
luarea deciziilor. S-ar putea 
să aflați că un coleg este 
internat în spital.

O RAC
(23.V1 - 23.VI1)
Partenerul de viață va 

primi bani de la o rudenie. în 
rest, o zi liniștită; dispoziție 
pentru lucru sau lectură. în 
familie, eveniment important.

O LEU
(24.VII - 23.VIII) 
Divergențele cu cei din 

casă vă marchează. Azi nu 
veți găsi o rezolvare. într-o 
afacere mai veche ați putea 
obține protecția cuiva de sex 
opus.

O FECIOARĂ
(24.VIII-22.IX)
Respectați prioritățile, nu 

începeți mai multe lucruri 
deodată. Altfel nu veți 
termina cu bine nimic, mai 
ales că puterea dv de 
concentrare nu-i punctul dv 
forte azi.

O BALANȚĂ
(23.IX - 23.X)
Ați vrut să vă odihniți, dar 

treburile gospodărești 
trebuie rezolvate repede. Veți 
face totul într-un timp record 
și veți avea timp și de unele 
mici plăceri cotidiene.

O SCORPION
(24.X-2l.XI)
Aveți de rezolvat probleme 

de acte, ceea ce vă irită în 
mod deosebit. Nu inițiați 
activități noi, căci vă lipsește 
energia’de a le finaliza.

^SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)
Atenție la regimul 

alimentar, că s-ar putea să 
aveți probleme cu stomacul. 
O rudă îndepărtată încearcă 
să vă protejeze, ceea ce vă 
bucură.

O CAPRICORN
(2 LXII - 19.1)
Relații cam tensionate cu 

partenerul de viață, deși nu 
sunt motive. O veste despre 
bani va parveni spre seară și 
vă veți face planuri mărețe.

O VĂRSĂTOR
(20.1-18.11)
Veți face drumuri scurte 

pentru a vă întâlni cu niște 
cunoștințe. Rudele vă 
solicită sprijinul, deși nu 
dispuneți de timpul necesar. 
O migrenă vă dă programul 
peste cap.

O PEȘTI
(19.11-20.111)
O zi de alergătură; veți 

rezolva multe mărunțișuri, 
ceea ce vă irită. După-amiază 
este posibil să primiți o veste 
ambiguă.

Kieteseep
X__________________________________ /

x Ziar editat de
B CASSSÂȘI

* LiLDliK. CUVÂNTUL LIBER -

Colectivul redacțional: Redactor șef - DUMITRU GHEONEA • Redactor șef adjunct - TIBERIU ISTRATE • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretar 
general de redacție - MINEL BODEA ■ Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social - SABIN 
CERBU (șef departament). ESTERA SÎNA, TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA ■ Departamentul reformă-restructurare - NICOLAE TÎRCOB (șef departament); 
ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul educatie-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură 
- MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA 
JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara * Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061 
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele 
necontractate trimise ziarului din propria Inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul executat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA Tel. 058-812126

Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991.

Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

deva.iiruc.ro

